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«Türk dili ve edebiyatı ansiklopedisi» nin adı, yazıları, resimleri, sayfa ve cilt düzenlemeleri ile ilgili
bütün haklar,

d & ltfh yaytU İO Tl

’ne aittir.

R e n k li re s im le r
ABASIYANİK, Sait Faik/sf. 4-5
AHMED Haşim/sf. 62-63
AHMED Paşa/sf. 70-71 (Äşık Çelebi tezkiresi)
AVNI, FatLh Sultan Mehmed/sf. 230-231 (Ressam : Levni)
BÄBUR Şah/sf. 278-279 (Bäburnäme)
BÄK1, Mahmud Abdülbäki/sf. 300-301 (Äşık Çelebi tezkiresi)
BEYATLI, Yahya Kemal/sf. 414-415
Cilt kapağmda kullanılan ebrü : Mustafa DÜZGÜNMAN
Metin içi siyah-beyaz resimlerin kaynakları sayfa altlarında belirtilmiştir.

Sunus
K ü ltü r ve m edeniyet m eselelerinin sıhhatli bir şekilde tartışılıp netice ile il-ili çozum lrm rle re gidilebilm esi ancak geçmiş asırlara uzanan kültür-m edeniyet birikim inin gözonunde tu 
tu lm a sı ile m üm kün olabilir.
A sy a ’n ın en Doğu ucundan başlayarak Orta Asya, Hindistan, İran, Azerbaycan. Ли.ı«l«du v •
O sm anlı coğrafyasıyla O rta A v ru p a’yı içine alarak üç kıtaya yayılan Türk toplulukları. on
la rin d il ve edebiyatları, birikim in yaygınlığı ile ilgili bir kanaat uyandırabilir. Diger U raf
tan , T ü rk dili ve edebiyatının m azisi ile ilgili bilinenler yirmi yedi asırlık bir gcçmışı kucaklam ayı gerektirir. Geniş bir coğrafya, uzun bir tarih yanında, T ürklerin geçırnıış b u lu n
d u k la rı m edeniyet tecrübeleri, siyasi - içtim aı değişm eler, dil ve edebiyatlanna da yansımış.
bu sah alard a da köklü değişme ve gelişm enin başlıca sebebi olm uştur.
Bu üç u n su r Türk dili ve edebiyatı ile ilgili üç boyutta gelişm eler doğurm uştur Duşcy bır
çizgi olarak ifade edebileceğimiz ta rih boyutu, derinlik; yatay çizgi ile ifade edebileccgmv./
coğrafya boyutu, yaygınlık; ve dikey çizgi ile ifade edebileceğimiz, değişme; yeni mode:.;
y e t d airelerin e girme boyutu, yücelik, zənginlik olarak m änalandırılabilir.
T ü rk dili ve edebiyatına yaygınlık, derinlik ve zenginlik kazandıran bu unsurlarm bu dil v e
ed eb iy atla ilgili başlıca güçlüklerin de kaynağı olduğunu akıldan çıkarm am alıdır. GerçeM cıı.
halen, T ürk dili ve edebiyatım derinliğine kav ray ıp başlanğıcından
günüm üze kadar ışlcyen
geniş m änada bir edebiyat tarih in e m alik değiliz.
Y aygm laştığı coğrafyalardaki çok renkliliği bütün hususiyetleriyle ortaya koyan, yeterlık
ölçülerine ulaşm ış bir el kitabı m evcut değildir. N ihayet, bütün m edeniyet tarıhim ız çerçevcsinde d il ve edebiyatım ızın ele alındığı tem el bir eserden m ahrum uz.
T ürk dili ve edebiyatının araştırılm ası ve öğretim i ile ilgili bu güçlük ve m ahrum iyetler, son
asır içinde geçirdiğimiz k ü ltü r ve m edeniyet değişimi ile de yakm dan ilgili görulm elıdır Bu
süre içinde dil ve yazıya yapılan m üdahaleler, X IX ve XX. asırlarda yetişeıı nesıllerın en
önem li m eselesi olmuştur. Toplum fertle rin in birbirleriyle m ünasebetlerini etkılem ekten başka, ta rih i birikim le de bağların kesilm esine sebep olan bu değişm elerdir kı buğunun Turkiye’sinde oturm am ış kültür, öğretim ve haberleşm e ortam ım tayin etm iştır.

Mart 1976 dan itibaren fasiküller halinde Dergäh Yayınları tarafından yayımlanan
«Türk dili ve edebiyatı ansiklopedisi»nin I. Cildi 1977 Ocak’ında tamamlanmıştır.

Bu v a satta T ürk dili ve edebiyatı ansiklopedisi’ni yayım layanlar, alışılagelm ış ınsıkl >pcdı dh n iy etin i aşan bazı uygulam alara girişm ek lüzum unu hissetm işlerdır. Tahrıp edilmiş iıl e
ed eb iy at varlığı karşısında kavram kargaşalığı ortam m ın tesirinde hapsolm amak ıçm äxım
gelen m ukavem et ve kavram ları asıl yerine oturtm ak başlıca m eselelerden bırı o lm u ştu r
Son y a rım asır içinde sınırları dıştan zorlam alarla belirlenen dil ile umumi m ahıyette, b ıyük ç a p ta bir eserin yayım lanm ası m üm kün değildir. T ürk dili ve edebiyatı gıbı bm llern
yıllık birikim e dayanan bir sahada bunun im kan ölçüleri ortadadır. Diger sebepd r yanında

bu da dikkate alınarak son devrin yapma ve zorlama dilindən kaçınılmış, tabii bir kültür
dilinin kullanılmasına dikkat edilmiştir. Dildən fədakarlığın düşüncədən, ifadədən, yorumdan
ve nəticədə ilimdən fedakärlıkla sonuçlanacağım hatırdan çıkarmamalıdır.
Tahrip edilən dil varlığı yanında dilbilgisi terim leri konusunda çeşitli çevrələrin uzlaşm az
tutum u da önəmli m əsələlər arasında görülm üştür. Bu yüzdən, əsas alm an tərim in yanında
çeşitli təkliflərin zikredilm esine dikkat edilm iştir.
Ansiklopedilerin, k ü ltü r ve m edeniyet tartışm aları belli bir noktaya varm ış, değerleri o tu r
muş toplum larda sahip olduğu yer ve vazife ile, henüz bu değerlerin tartışıldığı Türkiyə ortam ındaki vazifesinin çok fark lı təzahür etm əsi tabiidir. Bu yüzdən Türk dili ve edebiyatı
ansiklopedisi’ni yayım layanlar bazı tercihlerde bulunm ak ihtiyacını hissetm işlerdir. Bu tercihlerin bazı Batı kaynaklı terim lere karşı Türkçe veya Osmanlıca terim lerde israra kadar vardığı da olm uştur. Meselä, kitabiyat varken bibliyografya; hal tərcüm əsi dururken biyografya dem ekten kaçınılm ıştır. Alışılmış ansiklopedi anlayışında yer alan hazır kaynakları değerlendirm e tavrm ın ötesinde bazı çalışm alara girişilm ek durum unda kalındığı da ol
m uştur. İlk eldən araştırm alar, kütüphane, gazete ve dergi kolleksiyonları üzərində yapılan
çalışm alar bu cüm lədəndir. Buna sebep de əldəki hazır çalışm aların ve yayım ların yetersizliğidir.
T ürk dili ve edebiyatının «devirler, isim ler, eserlər sözlüğü» olan bu eser, bütün çaba ve dikka
te rağm en, istənilən m ükem m eliyete ulaşam am ıştır. T ürkiye’de bu saha ile ilgili öğretim m üesseselerine kadar uzanan bazı m əsələlər dikkate alm ırsa, nəticənin değerlendirm əsi daha
kolay yapılabilir.
Bu noktada «bütün bunlara rağm en de bu eser ortaya konulabilm iştir»
olacaktır.

dem ək daha doğru

derəli yaymlan

Ön açıklamalar
Türk dili ve edebiyatı ansiklopedisi, «devirler, isimler, eserler, tcrimlcr» isminin
ihtiva ettiği bütün konularda geniş ansiklopedik bilgi vermek gaycsindcdir. F\erde yer alacak maddeler ve madde muhtevaları, bu esasla birlikte bir dünya gö
rüşü içinde ilm! olarak tesbit ve tayin olundu.
Türk edebiyatı tarihi üç ana bölümde mütalaa edildi:

Devirler

1. Islämiyet öncesi Türk edebiyatı,
2. islami Türk edebiyatı,
3. Batı tesirinde Türk edebiyatı.
Bu üç ana bölüm, devirlerinin gerektirdiği çeşitli alt bölümlere ayrılarak da işlendi. Bütün bu sınıflama ve bölümlemelerde esas olarak tarihi gerçekler göz önünc
alındı. Meselä, islamı Türk edebiyatı, Divan edebiyatı, Dini-tasavvufi edebiyat
ve Äşık edebiyatı alt bölümlerine ayrıldı ve yaygm bir yanlış olan Dinı-tasawufi
edebiyatı «Tekke edebiyatı», Aşık edebiyatını «Halk edebiyatı» olarak adlan
dırma yoluna gitmekten kaçınıldı.
Türk dili, tarih ve günümüz içinde taşıdığı hususiyetler dikkate alınarak müstakil ve dördüncü ana bölüm olarak ele alındı. Bunun dışmda, tamamlayıcı
bilgiyi havi maddeler «umumi maddeler» olarak mütalaa edildi. Edebiyat tarihimizin başlanğıcından bugüne kadar geçirdiği safhalar umumi madde başlıklan
halinde ele alındı, toplayıcı bilgiler verildi.
Eserin umumi hacmı içinde isimlere mümkün olan geniş yerin verilmesme çalışıldı. Edebiyat tarihimiz içinde her ne şekilde olursa olsun adı edilebilecek
hemen bütün isimlere madde tahsis edildi. Hal tercümelerinde ekseriya teferruattan kaçınıldı. Günümüz edebiyatçılarma siyasi ve fikri tercihlerine bakılmaksızın, isimlerinin kabul edilirliği ve verdikleri eserler dikkate alınarak geniş öl
çüde yer verildi. Yazarların bütün eserleri verilmeye çalışıldı ve diğer baskıları
bir özellik göstermiyorsa yalnız birinci baskı tarihleri zikredildi. Bazı cscrlerin
yazma nüshalarmın kütüphaneleri ve yer numaraları gösterilmeye çalışıldı.

İsimler

Türk dili ve edebiyatının tarih içinde ve bugünkü yazar ve şairlerinin escrlcn
ayrı maddeler halinde ele alındı, ikinci derecede sayılan eserlerle bazı bakmılardan orijinallik taşıyan eserlerin özetleri verildi. Edebi eserler dışında, ilmi,
müracaat kitabı hüviyetindeki eserler de madde olarak ele alınıp tanıtıldı.

Eserler

bu da dikkate almarak son devrin yapma ve zorlama dilinden kaçımlmış, tabii bir kültür
dilinin kullamlmasına dikkat edilmiştir. Dilden fədakarlığın düşüncədən, ifadədən, yorumdan
ve nəticədə ilimdən fedakärlıkla sonuçlanacağını hatırdan çıkarmamalıdır.
Tahrip edilən dil varlığı yanında dilbilgisi terim leri konusunda çeşitli çevrələrin uzlaşm az
tutum u da önəmli m əsələlər arasında görülm üştür. Bu yüzdən, əsas alm an tərim in yan ın d a
çeşitli təkliflərin zikredilm esine dikkat edilm iştir.
Ansiklopedilerin, k ü ltü r ve m edeniyet tartışm aları belli bir noktaya varm ış, değerleri o tu r
muş toplum larda sahip olduğu yer ve vazife ile, henüz bu değerlerin tartışıldığı Türkiyə ortam m daki vazifesinin çok farklı təzahür etm əsi tabiıdir. Bu yüzdən T ürk dili ve edebiyatı
ansiklopedisi’ni yayım layanlar bazı tercihlerde bulunm ak ihtiyacm ı hissetm işlerdir. Bu te rcihlerin bazı Batı kaynaklı terim lere karşı Türkçe veya Osmanlıca terim lerde israra kadar vardığı da olm uştur. Meselä, kitabiyat varken bibliyografya; hal tərcüm əsi dururken biyografya dem ekten kaçınılm ıştır. Alışılmış ansiklopedi anlayışında yer alan hazır kaynakları değerlendirm e tavrm ın ötesinde bazı çalışm alara girişilm ek d urum unda kalındığı da ol
m uştur. İlk eldən araştırm alar, kütüphane, gazete ve dergi kolleksiyonları üzərində yapılan
çalışm alar bu cüm lədəndir. Buna sebep de əldəki hazır çalışm aların ve yayım ların y e te rsizliğidir.
T ürk dili ve edebiyatının «devirler, isim ler, eserlər sözlüğü» olan bu eser, bütün çaba ve dik k a
te rağm en, istənilən m ükem m eliyete ulaşam am ıştır. T ürkiye’de bu saha ile ilgili öğretim m üesseselerine kadar uzanan bazı m əsələlər dikkate alm ırsa, nəticənin değerlendirm esi daha
kolay yapılabilir.
B u noktada «bütün bunlara rağm en de bu eser ortaya konulabilm iştir»
olacaktır.

dem ək daha doğru

dergılı yaymkın

Ön açıklamalar
Türk dili ve edebiyatı ansiklopedisi, «devirler, isimler, eserler, tcrimlcr» isminin
ihtiva ettiği bütün konularda geniş ansiklopedik bilgi vermek gayesindcclir. Escrde yer alacak maddeler ve madde muhtevaları, bu esasla birlikte bir dünya gö
rüşü içinde ilmı olarak tesbit ve tayin olundu.
Türk edebiyatı tarihi üç ana bölümde mütalaa edildi:

Devirler

1. Islämiyet öncesi Türk edebiyatı,
2. islami Türk edebiyatı,
3. Batı tesirinde Türk edebiyatı.
Bu üç ana bölüm, devirlerinin gerektirdiği çeşitli alt bölümlere ayrılarak da işlen
di. Bütün bu sınıflama ve bölümlemelerde esas olarak tarihi gerçekler göz önüne
alındı. Meselä, İslamı Türk edebiyatı, Divan edebiyatı, Dini-tasavvufi edebiyat
ve Aşık edebiyatı alt bölümlerine ayrıldı ve yaygın bir yanlış olan Dini-tasavvufi
edebiyatı «Tekke edebiyatı», Äşık edebiyatını «Halk edebiyatı» olarak adlan
dırma yoluna gitmekten kaçınıldı.
Türk dili, tarih ve günümüz içinde taşıdığı hususiyetler dikkate alınarak müstakil ve dördüncü ana bölüm olarak ele alındı. Bunun dışmda, tamamlayıcı
bilgiyi havi maddeler «umumi maddeler» olarak mütalaa edildi. Edebiyat tar:himizin başlanğıcından bugüne kadar geçirdiği safhalar umumi madde başlıkları
halinde ele alındı, toplayıcı bilgiler verildi.
Eserin umumi hacmı içinde isimlere mümkün olan geniş yerin verilmesine çalışıldı. Edebiyat tarihimiz içinde her ne şekilde olursa olsun adı edilebilccck
hemen bütün isimlere madde tahsis edildi. Hal tercümelerinde ekseriya tefcrruat
tan kaçınıldı. Günümüz edebiyatçılarma siyasi ve fikri tercihlerine bakılmaksızın, isimlerinin kabul edilirliği ve verdikleri eserler dikkate alınarak geniş ölçüde yer verildi. Yazarların bütün eserleri verilmeye çalışıldı ve diger baskıları
bir özellik göstermiyorsa yalnız birinci baskı tarihleri zikredildi. Bazı cserlcrin
yazma nüshalarının kütüphaneleri ve yer numaraları gösterilmeye çalışıldı.

İsimler

Türk dili ve edebiyatının tarih içinde ve bugünkü yazar ve şairlerinin eserləri
ayrı maddeler halinde ele alındı, ikinci derecede sayılan eserlerle bazı bakımlardan orijinallik taşıyan eserlerin özetleri verildi. Edebi eserler dışında, ilmi,
müracaat kitabı hüviyetindeki eserler de madde olarak ele alınıp tamtıldı

Eserler

bu da dikkate almarak son devrin yapma ve zorlama dilinden kaçınılmış, tabii bir kültür
dilinin kullamlmasına dikkat edilmiştir. Dilden fədakarlığın düşüncədən, ifadədən, yorumdan
ve nəticədə ilimdən fedakärlıkla sonuçlanacağım hatırdan çıkarmamalıdır.
Tahrip edilən dil varlığı yanında dilbilgisi terim leri konusunda çeşitli çevrələrin uzlaşm az
tutum u da önəmli m əsələlər arasında görülm üştür. Bu yüzdən, əsas alınan tərim in yanında
çeşitli təkliflərin zikredilm esine dikkat edilm iştir.
Ansiklopedilerin, k ü ltü r ve m edeniyet tartışm aları belli bir noktaya varm ış, değerleri o tu r
muş toplum larda sahip olduğu yer ve vazife ile, henüz bu değerlerin tartışıldığı Türkiyə ortam ındaki vazifesinin çok farklı təzahür etm əsi tabiidir. Bu yüzdən T ürk dili ve edebiyatı
ansiklopedisi’ni yayım layanlar bazı tercihlerde bulunm ak ihtiyacını hissetm işlerdir. Bu tercihlerin bazı B atı kaynaklı terim lere karşı Türkçe veya Osmanlıca terim lerde israra kadar vardığı da olm uştur. Meselä, kitabiyat vark en bibliyografya; hal tərcüm əsi dururken biyografya dem ekten kaçınılm ıştır. Alışılmış ansiklopedi anlayışında yer alan hazır kaynakları değerlendirm e tavrının ötesinde bazı çalışm alara girişilm ek durum unda kalındığı da ol
m uştur. İlk eldən araştırm alar, kütüphane, gazete ve dergi kolleksiyonları üzərində yapılan
çalışm alar bu cüm lədəndir. Buna sebep de əldəki hazır çalışm aların ve yayım ların yetersizliğidir.
Türk dili ve edebiyatının «devirler, isim ler, eserlər sözlüğü» olan bu eser, bütün çaba ve dikka
te rağm en, istənilən m ükem m eliyete ulaşam am ıştır. Türkiye’de bu saha ile ilgili öğretim müesseselerine kadar uzanan bazı m əsələlər dikkate alınırsa, nəticənin değerlendirm esi daha
kolay yapılabilir.
Bu noktada «bütün bunlara rağm en de bu eser ortaya konulabilm iştir»
olacaktır.

demək daha doğru

dergih yaytnlan

On açıklamalar
Türk dili ve edebiyatı ansiklopedisi, «devirler, isimler, eserler, terimler» isminin
ihtiva ettiği bütün konularda geniş ansiklopedik bilgi vermek gayesindedir. Eserde yer alacak maddeler ve madde muhtevaları, bu esasla birlikte bir dünya gö
rüşü içinde ilmi olarak tesbit ve tayin olundu.
Türk edebiyatı tarihi üç ana bölümde mütalaa edildi:

D e v irle r

1. Islämiyet öncesi Türk edebiyatı,
2. islamı Türk edebiyatı,
3. Batı tesirinde Türk edebiyatı.
Bu üç ana bölüm, devirlerinin gerektirdiği çeşitli alt bölümlere ayrılarak da işlendi. Bütün bu sınıflama ve bölümlemelerde esas olarak tarihi gerçekler göz önüne
alındı. Meselä, islamı Türk edebiyatı, Divan edebiyatı, Dinı-tasavvufi edebiyat
ve Äşık edebiyatı alt bölümlerine ayrıldı ve yaygm bir yanlış olan Dini-tasawufi
edebiyatı «Tekke edebiyatı», Aşık edebiyatmı «Halk edebiyatı» olarak adlan
dırma yoluna gitmekten kaçmıldı.
Türk dili, tarih ve günümüz içinde taşıdığı hususiyetler dikkate almarak müstakil ve dördüncü ana bölüm olarak ele alındı. Bunun dışında, tamamlayıcı
bilgiyi havi maddeler «umumi maddeler» olarak mütalaa edildi. Edebiyat tarihimizin başlanğıcından bugüne kadar geçirdiği safhalar umumi madde başlıkları
halinde ele alındı, toplayıcı bilgiler verildi.
Eserin umumi hacmı içinde isimlere mümkün olan geniş yerin verilmesine çalışıldı. Edebiyat tarihimiz içinde her ne şekilde olursa olsun adı edilebilecek
hemen bütün isimlere madde tahsis edildi. Hal tercümelerinde ekseriya teferruattan kaçmıldı. Günümüz edebiyatçılarma siyasi ve fikri tercihlerine bakılmaksızın, isimlerinin kabul edilirliği ve verdikleri eserler dikkate almarak geniş ölçüde yer verildi. Yazarların bütün eserleri verilmeye çalışıldı ve diger baskıları
bir özellik göstermiyorsa yalnız birinci baskı tarihleri zikredildi. Bazı eserlerin
yazma nüshalarının kütüphaneleri ve yer numaraları gösterilmeye çalışıldı.

İsim le r

Türk dili ve edebiyatının tarih içinde ve bugünkü yazar ve şairlerinin eserleri
ayrı maddeler halinde ele alındı, ikinci derecede sayılan eserlerle bazı bakımlardan orijinallik taşıyan eserlerin özetleri verildi. Edebi eserler dışında, ilmi,
müracaat kitabı hüviyetindeki eserler de madde olarak ele alımp tanıtıldı.

Eserler

T e rim le r

Tarihi seyri içinde bugünkü edebiyatımızda kullanılan terimlerle, edebiyatımızda dolaylı olarak yer alan din, tasavvuf, astronomi, coğrafya, tarih, hat, müsiki
v.b. terimlerine yer verildi. Edebiyatımıza belli bir devrede yön veren tasavvuf
terimleri ve tarikatler üzerinde duruldu.

İm la ve y azı
h u s u s iy e tle ri

dilin kelimelerini doğru yazma demek olan imla, Türkçenin ötedenberi ve
özellikle alfabe değişikliğinden sonra karşılaştığı en büyük dil meselelerinden biri
olmuştur. Bir kelimenin aynı harflerle yazılmasını bir prensip haline getirmek
dilde imla meselesini halletmek demektir. Bu ölçüler içinde Yunanca, Latince
ve bir zamanlar Türkçe mükemmel imlaya sahip diller arasında sayılmıştır.
Türkçe V. a. dan beri çeşitli dillerin ve alfabelerin tesiri altında kaldığı için değişik imla şekilleri görülmekle beraber belli bir devirde sağlam bazı kaidelerin
varlığı da bilinmektedir.
İslam dünyasında kullanılan Arap alfabesinin Türkler tarafından kabul edilmesi
Türkçeyi yeni bir devreye sokmuştur. Türkçe, Arapça ve Farsça ile diğer
dillerden dilimize geçmiş yabançı kelimelerin bu harflerle yazılması önceleri bir
çok güçlükler çıkarmış fakat alfabenin yayılmasıyla bu azalmıştır.
İmlada prensip olarak kabul edilmesi gereken dilin fonetik özelliği bu devirde
de kendisini рек gösterememiştir. Kelimenin söylenişi ve yazılışı arasında bazı
farklar görülmüştür; bärgir (beygir), Atana (Adana), haväce (höca) gibi. 1928
sonunda kabul edilen Latin esaslı alfabe ile imlädaki bu tutarsızlığın giderileceği
iddia edilmiştir. Latin alfabesinde bulunmayan ç, ğ, i, ö, ş, ü seslerinin ilävesiyle Türk fonetiğine uyğun bir alfabe meydana getirilmeye çalışılmış, fakat bu
alfabe değişikliği de imlamızı büsbütün çıkmaza sokmuştur.
Latin alfabesini tanıtmak maksadıyla çıkarılan el kitaplarında bazı ekler, kök
veya gövdeden ayrı yazılmıştır (Evde-ki, biliyor-um). İnce a nın önüne veya
sonuna gelen к ler kh (Khäzım, hukhümet, terakkhı, Bäkhı), g ler gh (Äghah,
güzerghah, ruzghar) birleşik sesleriyle verilmiştir. Yabançı kelimelerle beraber
Türkçe kelimeleri de Arap imlasına göre (cehet, ayni, divar, eyi, fil) yazanların
yanında M. Şevket (Esendal) gibi Fransız fonetiğine göre (Chevket, Temmouz,
ogloum, Turqdje, medjlis) yazanlar da olmuştur. Aradan yarım asır geçmiş
olmasına rağmen Türkçenin bu önemli meselesi hälä halledilememiştir.
1930 larda teşkil edilen Dil Kurumu, diğer dil meseleleri yanında imla konusunda da meseleyi daha da karıştırıcı faaliyetlerde bulunmuştur. Bu kurum tarafından yayımlanan tmlä (sonradan Yazım) kılavuzu’nun her baskısında değişik
imla şekilleri dikkati çekmektedir. Kaatil katil, kaatı katı, çifçi çiftçi, serbes
serbest, sipor spor, istandart standart, purogram program, gıram gram, tiren
tren; iki anlama da gelen bazı kelimelerin tek şekilde (güç, saç, kalp, harp, ot)
yazılacağı belirtilmiştir.

buriyeti başlı başına takibi gereken bir mesele olmuştur. Buna rağmen bu
eserde imla birliğinin tam mänasıyla sağlandığını iddia edemiyeceğiz.
Arapça, Farsça ve diğer yabançı dillerden geçen kelimelerin imlasında belli baş
lı aşağıdaki hususlara dikkat edilmiştir:
1. «

a»

işaretinin kullanıldığı yerler :

ä-a. Orijinale yaklaşma (bk. şahıs isimlerinin imlası)
b. Aynı harfle yazılan kelimeleri birbirinden ayırmada: adet ädet, alem
alem, aşık äşık, batın batın, hakim hakim, vakıf väkıf, varis varis v.b.
Тек olan ve bu yüzden karışma ihtimali olmayan kelimelere « A » işareti
konulmamıştır : cellat, teşkilat, şair, ifade, v.b.
Batı kaynaklı bazı kelimeler de asıllarında da olmadığı dikkate alınarak « л » sız yazıldı: Latin, klasik, plan, v.b.
Orijinal metinlerde « * » olan ve birleşik kelime yapan ek veya kelimeler
asıl metinde günümüzdeki imlälarıyla yazılmışlardır : Şairane, malumat,
gülistan v.b.
c. к, 1 den sonra gelen a’larm normal a dan farklı, ince a olduğunu belirtmede : İskän, kätip, käğıt, läle v.b.
i. llgi ifade edilen kelimelerin sonunda :
ahläki, ilmı, siyasi, iktisadi, Mevlevi, Birgivi v.b.
2. Has isimler : Asla yaklaşma yanında (Galib, Cenab, Ahmed, Fuad gibi) söyleyiş esas alınmış, uzun sesler söylendiği nispette verilmiştir. Bunun için Ahı,
Ahizäde, Nedim, Paşa, Ruhi, Kazvini şeklinde yazma yoluna gidilmiştir. Yazar
ların kendi isimlerinin imlaları da göz önüne alınmıştır : Reşid Rahmeti Arat,
Mehmed Fuad Köprülü, Sait Faik, Nihad Sami Banarlı, Salähattin Batu v.b.
3. Eser isimleri: Kitap, gazete, dergi, edebi akımlar ve müessese isimlerinin
imlasına özel dikkat gösterilmiş, asıllarına yaklaşılmak istenmiştir: Tanın, risäle,
kitab, divan, sahib; Servet-i fünün, Edebiyat-ı Cedide, Batı edebiyatı, Divän-ı
Hümäyun v.b. Aynı kelimeler asıl metinde bugünkü kullanılış şekilleriyle yazılmıştır : Tanin, risale, kitap, divan, sahip v.b.
Birden fazla kelimeli kitap, dergi ve gazete isimlerinde, yalnız birinci kelimenin
ilk harfi büyük diğerleri küçük harfle yazılmıştır: Tercümän-ı hakikat, Bozkırdaki çekirdek, Yeni sanat v.b.
Ancak has isim olan kelimeler büyük harfle yazılmıştır: Yeni istanbul gibi.
4. Müessese, ünvan ve mevki isimleri: Bir ve birden fazla kelimeli müessese,
unvaıı ve mevki bildirir isimler has isimler gibi telakki edilip baş harfleri büyük
yapıldı.

tmlämızdaki bu karışıklık has isimlere de tesir etmiş, millet ve dil isimlerinin
büyük harflerle yazılması gerekirken günlük kitaplar bir tarafa, müraacaat kitaplarında bile buna рек dikkat edilmediği görülmüştür.
Türkçenin imlası konusunda bütün çevrelerde kabul görmüş ve oturmuş bir
imla sisteminin yokluğu bu ansiklopedinin hazırlanışında belli başlı güçlüklerden
biri olmuştur.

6. Etmek, eylemek, olmak gibi sesli ile başlayan yardımçı fiillerle yapılan bir
leşik kelimeler bitişik yazılmıştır : Hissediyor, reddeyledi, zannolunur v.b.

Çeşitli anlayıştaki yazarlarca hazırlanan maddelerde dil ve imla birliği mec-

8. Kelime gruplarının kısaltılmasmda diğer kısaltmalarla
dığından nokta konulmadı: TBMM, Ш, TS v.b.

5. Sayı isimleri ayrı yazılmıştır : yirmi bir, yüz kırk yedi v.b.

7. Pekiştirme sıfatları bitişik olarak yazıldı: Sapsarı, bembeyaz v.b.
karışma hali olma

9. Kısaltma ve tarihlerden sonra gelen ekler kesmesiz bağlandı:
li v.b.

a. da, 1976

10. Aynı kökten gelen kelimelerin değişik şekilde yazıldığı ve bunun yaygın
bir alışkanlık haline geldiği görülmüş ve bu alışkanlığa uyulmuştur : Hüdavendigär, Ebul Feth Muhammed Şaybak Han, Ebülgazi Bahadır Han, Ebussuud,
Ebüzziya v.b.
T e k n ik
h u s u s iy e tle r

Bunların dışında görülecek bazı imla farklarını, imlämızdaki kararsızlığın giderilemiyen akislerine bağlamak doğru olacaktır.
Madde başlığı olan terimlerin ve kelimelerin, mümkün olduğu kadar hangi ya
bançı dilden geldiği ( ) içinde belirtildi.
Madde başlıklarımn sahaları umumi kısaltma listesinde belirtilen esaslar dairesinde (
) içinde belirtildi.
Maddelerle ilgili kaynaklar her cildin sonuna eklenen kitabiyat kısmmda yazarın
ismi ile birlikte verildi. Bu tür maddeler madde sonuna konulan (-» K.) işareti
ile belirtildi.
Madde başlığı olan şahıs isimleri soyadlarına göre sıralandı. Soyadı kabulünden
sonra da eski isimleri ile anılmaya devam etmiş olanlarla, soyadını yazılarında
kullanmayan veya takma ad kullananların da soyadlarına atıflar yapıldı (Ahmed
Refik. bk. ALTIN AY, Ahmed Refik; MEHMED Akif, bk. ERSOY, Mehmed
Äkif). Divan, Äşık ve Dini-tasavvufı edebiyata mensup isimlerde mahlas esas
alındı. Ancak aile adı, şehir, lakap, ünvan veya küçük ismiyle meşhur olan
larda bu kaideye uyulmadı. Latin alfabesinin kabulüne kadar geçen isimlerde
eski imla esas alındı (Mehmed, Nureddin v.b.), günümüzde ise şahsın yazışma
uyuldu.
Eserleriyle dil ve edebiyatımıza katkıda bulunmuş şahısların hal tercümelerinde,
soyadı, mahlas, küçük ad, aile veya il adı... gibi isimlerden hangisi esas alın
mışsa o büyük harflerle yazıldı, diğer isimlerde yalnız baş harfler büyük yazıldı.
Isimden sonra şahsın sahası belirtildi, (
) içinde önce doğum yeri ve yılı,
sonra ölüm yeri ve yılı kaydedildi. Doğum ve ölüm yerleri aynı olan şahıslarda
yalnız doğum yeri kaydedilmekle kalmdı. Yer ve tarih bilinmeyenler soru işareti
ile belirtildi.
Dergi ve gazetelerde de, dergi veya gazetenin adından sonra sahası belirtildi.
(
) içinde yayım yeri ve yayım başlangıç tarihi ile yayımın sona eriş tarihi
belirtildi. Yayıma başlama yeri ile yayım bitiş yeri farklıysa, bu yayım sona
eriş tarihinin önünde kaydedildi.
Madde metinleri içinde devir, isim, eser, terim veya kavramlardan sonra kullanılan * işareti o devir, isim, eser, terim veya kavramın ansiklopedide ayrı bir
madde olarak yer aldığını göstermektedir.

Umumi kısaltmalar
A.
Arapça
a.
asır
age.
adı geçen eser
Aim.
Almanca
Ans.
Ansiklopedi
Ast.
Astronomi
AÜ.
Ankara Üniversitesi
bin, ibn
b.
Bel.
Belägat
bk.
bakınız
baskı
bs.
Cilt
C.
Çelebi
Çİ.
Der.
Dergi
Deri.
Derleyen
Di. ed.
Divan edebiyatı
Dil, dilbilgisi
Dil.
Doğum tarihi
Doğ.
DTCF.
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Edebiyat
Ed.
Ed. ak.
Edebi akımlar
Ed. s.
Edebi sanatlar
Ed. tür.
Edebi türler
Edebiyat Fakültesi
EF.
Efendi
Ef.
Efsane
Efs.
EÜ.
Erzurum Üniversitesi
Farsça
F.
Fas.
Fasikül
Fels.
Felsefe
Fransızca
Fr.
Gazete
Gaz.
Hicri
H.
Halk.
Halkıyat (folklor)
Haz.
Hazırlayan
HF.
Hukuk Fakültesi
H.T. Us. Ktp. Hakkı Tank Us Kütüphanesi
Hz.
Hazreti
İng.
tngilizce
İsl.
İslämiyet
it ü .
İstanbul Teknik Üniversitesi
1Ü.
İstanbul Üniversitesi
Kitabiyat (kaynaklar, bibliyografya)
K.
Kitapları
Kit.
Kompozisyon
Kom.

Ktp.
Lat.
M.
Mc.
Mit.
Mö.
MS.
Msl.
Mz.
Naz. ş.
Nu.
Oyn.
Öl.
R.
sf.
T.
Tar.
Tar. t.
Tas.
tb.
TBMM.
TDK.
Ten.
Terc.
Tiy.
TS.A.
TS.B.
TS. EH.
TS. H.
TS. HS.
TS. R.
TS. Y.
TTK.
Ту.
v.b.
v.d.
v.s.
Vez.
Yay.
Yaz.
Yun.
УУ-

Kütüphanesi, kütüphanecilik
Latince
Miladı
Mecmua
Mitoloji
Milattan önce
Milattan sonra
Meselä
Müze
Nazım şekii
Numara
Oynanışı
Ölüm tarihi
Rusça
sayfa
Türkçe
Tarikat
Tarikat terimi
Tasavvuf
tıpkı basım
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türk Dil Kurumu
Tenkit
Tercüme
Tiyatro
Topkapı Sarayı, III. Ahmed Kütüpha
nesi
Topkapı Sarayı, Bağdat Köşkü Kütüp
hanesi
Topkapı Sarayı, Emanet Hazinesi Kitaplığı
Topkapı Sarayı, Hazine Kitaplığı
Topkapı Sarayı, Hırkai Saadet Kitaplığı
Topkapı Sarayı, Revan köşkü kitaplığı
Topkapı Sarayı, Yeniler Kitaplığı
Türk Tarih Kurumu
Türkçe yazmalar
ve başkaları
ve diğerleri
ve saire
Vezin
Yayım, yayımlayan
El yazması
Yunanca
yüzyıl
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1. Cildin yazarları
N U R İ A K B A Y A R /Tarihler, tarihçiler, fik ir hare k e tle ri
N A FİZ A K G Ü N /Basın
A. YA VU Z A K PIN A R/D ış T ürklər, Azeri edebiy atı
H A SA N A K SO Y /D ini-tasavvufi edebiyat
M EH M ET A K SO Y /D ini-tasavvufi edebiyat
Ş E R İF AK TAŞ (D r.)/T anzim at ve M eşrütiyet
d ev ri edebiyatı
B E L K IS A L TU N İŞ/Tanzim at ve M eşrütiyet
d evri edebiyatı
V E L İ A R A S/Ä şık edebiyatı, H alk edebiyatı
N A B İ A V C I/G ünüm üz edebiyatı
ZİY A BA K IRC IO G LU /B atı tesirinde T ürk edeb iy atı
M UH AN BA Lİ (D r.)/Ä şık edebiyatı, Halk edeb iyatı
C A H İT BALTACI (D r.)/D ini-tasavvufi edebi
yat
TA H SİN BANGUOĞLU (Prof. D r.)/D il
K. E Ş F A K B ER K İ/G ünüm üz edebiyatı
NACİ Ç E LİK BERK SO Y /G ünüm üz edebiyatı
ŞEV K ET B E Y SA N O Ğ LU /D iyarbakırlı şair ve
y a z arla r
O. H A SA N B ILD IR K İ/G ünüm üz edebiyatı
M. K A Y A BİLGEGİL (Prof. D r.)/B atı tesirinde
T ü rk edebiyatı
N A İL E BİNA RK /D ış T ürkler
M Ü JG Ä N CUNBUR (D r.)/D ivan edebiyatı
SA A D ET ÇAĞ ATA Y (Prof. D r.)/D ış Türkler
M EHM ED ÇAVUŞOĞLU (Doç. D r.)/D ivan edebiyatı
M EHM ET Ç IN A R L I/C um huriyet devri edebiy atı
Y U SU F ÇOTUKSÖKEN/Dil, dilciler
SEM R A DA N G A L/D ivan edebiyatı
A H M ET DEBBAĞOĞLU/Dinı - tasavvufi ede
biyat

AZİZ DEM İRCİOĞLU/Basın
D. MEHMET DOĞA N/Batı tesirinde Türk edcbiyatı, basın
RECEP D U Y M A Z/C um huriyet devri edebiyatı
İNCİ ENGİNÜN (Doç. D r.)/B atı tesirinde Türk
edebiyatı, tem aşa sanatları
KEMAL ERARSLAN (Doç. D r.)/D il
SELÇUK ERA Y D IN /D ini - tasavvufi edebiyat
AHMET В. ERCİLASUN (D r.)/İsläm iyet öncesi
Türk edebiyatı, dil
EBUBEKİR ERO Ğ LU /G ünüm üz edebiyatı
REKİN ERTEM /D il
EZEL E R V ER D İ/Fikir hareketleri
İLHAN G E Ç ER /C um huriyet devri edebiyatı
MEHMET G Ö K A LP/Ä şık edebiyatı
TUNCER GÜLENSOY (D r.)/D il, İsläm iyet ön
cesi T ürk edebiyatı
M. NECMEDDİN HACIEMİNOĞLU (Doç. D r.)/
Dil
FEYZİ H A LICI/Ä şık edebiyatı, Halk edebiyatı
ERDAL HAM AM İ/Dil
MUSTAFA İSEN /D ivan edebiyatı
PERVİN İŞ E R İ/C um huriyet devri edebiyatı
AHMET K A B A K LI/B atı tesirinde T ürk edebiyatı
MEHMET KA PLA N (Prof. D r.)/B atı tesirinde
Türk edebiyatı
İSMAİL K A R A /D ini - tasavvufi edebiyat
ZEYNEP KERMAN (D r.)/B atı tesirinde Türk
edebiyatı
MEHMET K E SK İN /D inı - tasavvufi edebiyat
M. FAHRETTİN KIRZIOĞLU (Doç. D r.)/Ä şık
edebiyatı, Halk edebiyatı
AHMET K O T/G ünüm üz edebiyatı
M. SABRİ K O Z/Ä şık edebiyatı, Halk edebiyatı
NECDET K U R D A K U L/Fikir h areketleri

MUSTAFA K U TLU /B atı tesirinde T ürk edebiyatı
M. ATİLLÄ M ARAŞ/Günüm üz edebiyatı
ÜMİD MERİÇ (D r.)/T anzim at devri fikir hareketleri
MUSTAFA M İYASOĞLU/Günüm üz edebiyatı,
tiyatro
BEHÇET N EC A TİG İL/B atı tesirinde T ürk edebiyatı, edebı akım lar
HİDAYET NUHOĞLU (D r.)/D il, sözlükler
M. ORHAN OKAY (Doç. D r.)/B atı tesirinde
Türk edebiyatı
AYDIN O Y /H alk edebiyatı
MERİÇ ÖKTEM /Edebı sanatlar
MUSTAFA Ö ZER/G ünüm üz edebiyatı
SAMİ N. Ö ZERD İM /K ütüphanecilik, kitaplar
CAHİT Ö ZTELLİ/Ä şık edebiyatı, H alk edebiyatı
NERMİN PE K İN /D ivan edebiyatı

NECLÄ PEKOLCAY (D r.)/D inı-tasavvufi edebiyat, Divan edebiyatı
GİOVANNİ SCOGNAM İLLO/Batı kaynaklı terim ler
N EJA T SEFER C İO Ğ LU /Süreli yayım lar
MEHMET S. T A Y Şİ/D ini - tasavvufı edebiyat
HARUN TOLASA (Doç. D r.)/D ivan edebiyatı
MERTOL TULUM (D r.)/D il
ABDULLAH UÇM AN /Batı tesirinde T ürk edebiyatı
M UZAFFER U Y G U N ER /C um huriyet d evri edebiyatı
M USTAFA U ZU N /D inı - tasavvufı edebiyat
M. ŞAKİR Ü L K Ü TA ŞIR /H alk edebiyatı, dilciler
V. RECAİ VELİBEYOĞLU/ C um huriyet devri
edebiyatı
KERİM Y U N D /H alk edebiyatı
A. İHSAN Y U RD /D ini - tasavvufi edebiyat

A (D il). T ürk alfabesinin ve bazı istis
n ala rla b ü tün alfabe sistem lerinin ilk
harfi. D üz-geniş ortadam ak seslisi.
* Tarih. Eski Mısır, Süm er, A kad h iyeroglif sistem lerinde yalın a, sesini göste re n b ir işarete raslanıyor. Süm ercede
a su anlam ına gelen b ir sözdür ve suyu
sembolize eden b ir işaretle gösterilir. Bu
işaret daha sonra dikey d urum a gelerek
çivi yazısındaki yerini alm ıştır. Eski Fenike, G irit, Sam i, Sina hiyerogliflerinde
bu h a rf çoğunlukla bir öküz başı olarak
gözükm ektedir.
Fenike dilinde öküze
alf denildiği için, bu işaretin adı da alf
olm uştur. A ynı işaret İb ran ice’de alef,
A rap ça’da eli/, Y unanca’da alpha olm uş
tu r. L atinlerin a’sı Batı Y unan alfabesinde kullam lan a ’dan alınm adır. Sami alfabesi sesdeş (ünsüz-konson) esasına da
yandığı için a seslisi hareke (ü stü n -feth a) ile gösterilir. Elif h arfi ise bir ses
deş olan hem ze’n in k a rşılığ ıd ır (Bk. elif).
E ski T ürklerin kullandıkları G öktürk
(O rhon-Y enisey), Peçenek, Uygur, M anihei, Sogdi, Brahm i, S üryani, Çin ve
Tibet yazı sistem lerine göre a harfinin
çeşitli şekilleri vardır. A ncak nasıl tü rediğine dair ileri sürülen fik irler k esinliğe kavuşm am ıştır. G ö k tü rk alfabesindeki a harfi kelim e başında ve o rta 
sında yazılm am akta kelim e sonunda ise
m u tlak a gösterilm ektedir (Bk. G öktürk
alfabesi). U ygur a ’sı VII. - VIII, asırlarda
Sogdca a h arfinin Uygur tip i denilen
sonraki çeşidinden çıkm ıştır. İran i olan
bu yazı da A ram ı asıldan gelm edir. M an ih ai alfabedeki a ise, S ü ry an ı’lerin E strangelo denilen yazısındakı a ’dan alın 
m adır. Bazı T ürk m etinlerinde birbirine
çok benzeyen Y unan ve K iril a’ları da
kullanılm ıştır.
U ygur alfabesindeki a,
kelim enin başında, ortasında ve sonun
da bulunduğu yere göre üç değişik şekil
gösterir, kelim e başlarında ikiz yazılır
dı. Eksik yazılan a ’lar transkripsiyonda
altların d a iki nokta ile belirtilir. U ygur
a sı kelim e ortasında bazan yazılmaz. A rap harfleri ile Türkçe a, bazan m edli
elif, bazan elif, bazan da hareke ile gösterilm iştir. N adiren he harfi ile de gös
te rilir. C um huriyetten sonra, yapılan
h a rf inkıläbı ile Latin alfabesi kabul edilince, Türkçe a bu alfabedeki a ile k a rşılanm ıştır.
+ F onetik. A bir ortadam ak seslisidir.
Bu ses çıkarıldığı zaman dil alçalır, dil
ile dam ak arası genişler. Bu m ünasebetle geniş, dudaklarm büzülm em esi dolayısıyla düz niteliği ile birlikte anılarak
düz-geniş diye vasıflandırılır. Türkçede
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norm al a, orta uzunlukta boğaz yakınından ve donuk olarak söylenen a’dır. Türk
diyeleklerinde bazen öne veya arkaya
kayan şekilleri vardır. Tarancı, Tobol,
Volga diyeleklerinde geniş a, İstanbul
ağzında ve birçok şivede ön dam aktan
çıkan kapalı a; Çuvaşça’da geriye ı’ya
doğru kayan a; Volga diyeleklerinde a
ile o arasında bulunan yuvarlaklaşm ış a,
bu değişik şekillerin örnekleridir. A yrı
ca B aşkırt, Baraba, İrtiş v.b. gibi bazı
diyeleklerde açik e’ye dönüştüğü olur:
ana-ene, ata-eti gibi. Ana T ürkçe’nin a
seslisi bazı özel haller dışmda iyi m uhafaza edilm iştir. Bunun yam nda bugün
birçok T ürk şivesinde çeşitli fonetik sebeplerle uzun a seslisi bulunm aktadır.
Genel olarak Türkçede uzun sesli bulunmadığı kanaatı yaygınsa da bu mesele
henüz tam aydınlığa kavuşm am ıştır. A
seslisi, b ü yük sesli uyum una göre ı, o, u
kalm seslileriyle, küçük sesli uyum una
göre de genel olarak ı, az raslanır şekilde u seslisi ile uyuşur: saygilı, çamur
kelim elerinde olduğu gibi.
+ İmla. A seslisi Türkçede norm al a h a r
fi ile yazılır. K elim enin başında, o rta
sında, sonunda değişmez. Türkiye T ürkçesinde «*> düzeltm e işaretini taşıyan
ve genel olarak A rap-Fars asıllı kelim elerin yazılışında görülen a harfinin üç
değeri vardır. 1 — Uzun a’yı gösterir. 1ki kelim e aynı harflerle yazıldığı halde
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bir veya daha çok a ’nın uzun okunm asıyla ayrı ay rı anlam lara gelirlerse, uzun
okunan a ’la r «ä» şeklinde yazılır: alem,
alem gibi. 2 — K endinden önce gelen k,
g, 1 sesdeşleri’nin ön dam aktan ince okunacağını gösterir: kafir, lazım, ruzgar gi
bi. 3 — A rapçadan gelen bazı kelim elerde
bulunan ayın sesi, kendinden önce veya
sonra a seslisi bulunduğu zam an uzun bir
a gibi söylendiği için, yazıda bazan kesme işareti ile: a’yan, ma’şuk; bazan da
« * » düzeltm e işareti ile belirtilm iştir:
ayan, m äşuk gibi. Ancak burada, Latin
alfabesinin kabulünden sonra Türkçeye
önceden girm iş ve A rap harfleriyle yazılagelmiş olan bazı Агар-F ars asıllı k e
lim elerde uzun ve ince teläffuzu gerektiren a seslerinin nasıl bir im la ile belirleneceği konusunun kesinliğe kavuşmamış olduğunu zikretm ek gerekir. Çeşitli süreler içinde defalarca düzenlenen
ve aşırı uygulam alara gidilen im lä kılavuzlarm da bu tü r a seslerinin nasıl y a
zılacağı bugüne k ad ar tereddütleri gideren bir kesinliğe kavuşturulam am ıştır.
-k Gramer: 1 — İsim çekim inde (e hali)
ekidir. B atı Türkçesinde a ve e, Eski
Türkçedeki -gay; -gey; -да, -ge (-ka,
-ke) den gelen verm e hali ekidir. 2 —
İsim den fiil yapar: at-a-m ak (adlandırm ak ). 3 — Fiilden isim yapar:
yar-a,
sap-a. 4 — Fiil çekim inde istek eki vazifesi görür: ya z-a -m (eski hallc ağzı).
5 — K alın sesli bulunan fiillere getirilen
zarf-fiil eki: al-a-bilm ek.
-k Edat olarak çoğunlukla ünlem durum undadır. 1 — Beğenme, korkm a, şaş
ma, öfkelenme, okşayarak seslenme gibi
duyğuları belirtir. Sesin tonuna kısa veyə uzun söylenm esine göre bu duyğula
rın ifadesi değişir. A ! Ne tatlı. A ! Nasıl
girdiniz buraya? Aaaa, bırak çocuğu ca
nım. 2 — Sonda, fiillerden sonra m änayı
kuvvetlendirm ek ve işin tabiı bir şey ol
duğunu anlatm ak için kullanılır: Satar
a, kendi malı. Osmanlı Türkçesinde (Bk.
Osmanlıca) daha çok A rap-F ars asıllı
kelim elerin sonlarına getirilerek kullanılır. Bu daha çok ey mänası veren bir
ünlem dir: Y in e bu cevrü cefälar bize ca
na n eyiki (Ahm ed Paşa). B urada cänä
keli m eşinin sonundaki ä kelim eye
ey
sevgili m änasını verm ektedir. A ynı a bir
sesli h arften sonra gelirse, aynı anlam ı
verm ek üzere ya şeklini alır: Sofiya A yine-i G it-i N üm ädur gördüğün (Zati).
Ayrıca şair kendi kendine hitabettiği za
m an bu ä m ahläsın sonuna gelir ve yi
ne ey m änasm ı verir: Väsıfä keyfine bak
yok gam ın aslı faslı (E nderunlu Väsıf).

Mänayı kuvvetlendirm ek için tek rarlanan kelim elerin arasına girer: reng-äreng, leb-ä-leb.
a. Sanat ve edebiyat dergisi, aylık (İs
tanbul 15 Ocak 1956-Haziran 1960). Sa
hibi ve yazı işleri m üdürü: Edip Özyörük. Şiirim izde İkinci yeni * diye adlan
dırılan akım çizgisinde çağdaş sanatın
öncüleri olm ak iddiası ile batıcı sol eğiUmli genç yazar ve şairlərin eserlerine
yer verdi. Dergide görülen başlıca isim ler: Cemal Süreya, K onur Ertop, Demir
Özlü, K em al Özer, Asım Bezirci, Hilmi
Yavuz, A dnan Özyalçmer, Edip Cansever, Ü lkü Tamer, Erdal Öz, Selahattin
Hiläv.
a dergisi kapandıktan oniki yıl sonra
Yeni a adıyla yeniden yayım landı (1.
sayı, 1 N isan 1972, 28 sayı çıktı). Sahi
bi: F erit Öngören, yazı işlerini yöneten:
Refik D urbaş. Y azarlar arasında ilkinden bazı isim ler de yer alm ıştır. Çıkış
amacı ilk sayıda «Amacımız uzun sürede değişen sorunlarım ıza çözümler getirmek, geniş etkileri ile karşı karşıya bulunduğum uz burjuva Batı kültürü ile hesaplaşmak, geleneksel ve aktüel sanatımızın köklü eleştirisini gerçekleştirm ek
ve b ü tün bu çalışmaları yaparken halkımızın m ücadelesiyle
dayanışma sağlamak, sınıfsal kökenleri sağlam b ir kültü rü n ve sanatın oluşmasma katkıda bulunm ak, kısa sürede ise bu hedeflere u laşılm asını engelleyen somut koşullara
karşı keşin ta r ır almaktır.» şeklinde belirtildi. Dergi 12 M art 1971 sonrası k apanan siyasi M arksist dergilerin boşlu
ğunu kapatm ak çabasıyla siyasi ve içtimai konulara ağırlık verdi. Özel sayılar
yayımladı. İlk çıkışındaki kadroda yer
alan yazar ve şairlerin Yeni a sayfalarındaki eserlərinin şekil ve m uhtevaları, eğilim leri eskilerine göre değişiklikler gösterdi. M arksist siyasi dergiler çoğaldıkça Y en i a fonksiyonunu kaybetti
ve kapandı.
A. Kadir, bk. MERİÇBOYU, A bdülkadir.
A sokağı. Şiirler (Nevzat Yalçın, 1969).
Fikri ağ ırlıktan çok duyğulara, tabiata,
aşka yer veren şiirler. Çocuk ve genel
insan sevgisi kitabın ana teması. Hayal
dünyası ve söyleyiş açısından kolay yakalanabilen, h atta bazı m isralarda nesir
açıklığına varan şair, durğun, huzurlu,
berrak ve fakat çok renkli tablolar çizer.
D ikdörtgen bir sade çerçeveden
«A» sokağm a giriyorum bir öğle sonu
Mor gölgesinde evlerin, sokak uykuda.
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Abä (A .). K alın ve kaba kum aş. Y ünden, uzun zam an dövülerek im il edilir.
Çeşitli giyecek - cüppe, hırka, çakşır v.s.yapım ında kullanılır.
-k Tas. Bu kum aştan yapılan h ırkaları
daha çok dervişler giyerlerdi. Bu m ünasebetle tasavvuf tem alı edebi eserlerde
dervişliğin sem bollerinden biri olarak
k ullanılm ıştır.
U rum abdalları gelür dost deyü
E ğnüm üzde abä hırka post deyü
Kaygusuz Abdal
Bu kum aşı daha çok fakir kim seler k u l-'
landığm dan zam anla fakir, kimsesiz, y a r
dım a m uhtaç anlam larına gelen
abalı
kelim esi türem iş; bundan da halk a ra 
sında çok kullanılan v u r abalıya tabiri
y ap ılarak yaygınlık kazanm ıştır. A bä’yı
birçok T ürk lehçelerinde b irb irin e yakın anlam lara gelen aba: ata, ana, b a
ba, abla ile karıştırm am ak gerekir.
Sofilerin abä giymeleri sünnete uym a
gayretine bağlanır. Çünkü Hz. Peygäm ber aba cinsi kum aşlar giyerdi. Bir keresinde bu kum aştan yapılan ince ve ge
niş ih ram m ın altına Hasan, Hüseyin,
F atm a ve A li’yi alarak onlara iltifat etm işti. Bu iltifa ta m azhar olanlara Ä l-i
A bä denilm iştir. Ä l-i A bä b ü tü n m üslüm anlarca saygıyla anılır ve yüceltilir.
Edebiyatım ıza da bu ölçü içinde yansım ıştır.
ABA-PÜŞ Balı Sultan.
M utasavvıf şair,
M evlevi şeyhi (A fyonkarahisar 13681485). S ultan Veled’in ve G erm iyanlı
Süleym an Ş ahın torunu, H ızır Paşanın
oğludur. Şiirlerini Farsça yazm ıştır. Çocuğunun hastalığı üzerine yazdığı T ürkçe b ir kıta bilinm ektedir. (—» K.)
ABA Sofu (Sopı).
T ürkm en saz şairi
(XVIII. a.?). H ayatı hakkında bilgi yoktu r. Bahşı T ürkm enlerindendir. (—> K.)
ÄBÄDI. Äşık (XVIII. a.?). H ayatıyla ilgili bilgi y oktur. Yaşadığı asır da şüphelidir. M. F. Köprülü, K ayıkçı Kul M ustafa’ya nisbet edilen bir m ecm uada Ä bädi adına kay ıtlı bir koşm a bulm uştur.
(-> K.)
Äba-i felek
(Ed, Ast.). Felek babaları.
Dokuz feleğe verilen isim. (bk. Felek).
Abakan. A ltay Türkleri arasında gelişmiş efsanelere giren bir dağ ismi. S ib iryada Y en isey nehrine dökülen b ü y ü k
bir ırm ak. S ayan dağlarından kuzey denizine doğru Yenisey nehri boyunca u zanan saha. Bu sahada otu ran göçebe,
Dergah arşivi

Türk boylarına Abakan denilir. Resmen
hıristiyan sayılm alarına rağm en Şam an isttirler. Sözlü edebiyatları zengindir.
Kopuz eşliğinde sabahlara kadar söylenen uzun m anzum destanları vardır.
B unlardan en çok tanınanları; A hp So
yan, A ltın Pırkan, A y Mökö, Kan M ergen, A ltın Taycı, Kan Tögös, A ltın Kus.
(-» K.)
ABALIOĞLU, Doğan Nadi. Gazeteci (İs
tanbul 1913-Londra 1969). O rta öğrenimini G alatasaray Lisesinde yaptı. Lozan
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültəsini
bitirdikten sonra (1937) yurda döndü ve
babası (Yunus Nadi) nın yaym lam akta
olduğu C um huriyet * gazetesinde çalış
maya başladı. Ölümüne kadar Cum huriyet’te ve bir ara Tasvir’de (1946-47)
yazdı. G ünlük fıkraları ile tanındı. G ün
lük fıkralarm dan seçerek m eydana getirdiği B ir dakika (1957) yegäne k ita 
bıdır.
ABALIOĞLU, Nadir Nadi. Gazeteci (F ethiye 1908). O rta öğrenimini G ala
tasaray Lisesinde tam am ladıktan sonra
Lozan Ü niversitesinde sosyal ilim ler ta h sil etti (1935). Yurda döndükten sonra,
C um huriyet * gazetesinde fıkra yazarlığm a başladı. Bir m üddet gazeteciliğin
yanı sıra G alatasaray Lisesinde sosyoloji öğretm enliği yaptı (1938-41). Babası
Yunus N adi’n in ölümüyle sahiplerinden
olduğu C um huriyet gazetesinde sürekli
başyazılara başladı. Nadir Nadi, yazı hayatı boyunca çeşitli siyasi eğilim ler içinde göründü. İkinci Dünya Savaşı sı
rasında Nazi A lm anyasm ı destekler bir
tav ır takm dı. Gazetesi bu yüzden b ir
süre kapatıldı.
1950 seçimlerinde De
m okrat P arti listesinden Muğla M illetvekili oldu (1950-54). M illetvekilliği sı
rasında D. P. siyasetine belli bir ağırlık
veren Nadi, sonraki yıllarda CHP siya
setine yöneldi. 1960 dan sonra çeşitli sol
görüşler içinde telifçi ve seçmeci bir tu 
tum la yer aldı. K itapları: Sokakta gürü ltü var (1943, fıkralar); Uyarmalar
(1961), 27 M ayıstan 12 M art’a (1971,
m akaleler); Perde aralığından (1965, h a tıralar); İk i S o vyet Rusya
1935-1965
(1967, gezi notları); Sil ba§tan
(1975,
yazılar).
ABALIOĞLU, Yunus Nadi. Gazeteci (F ethiye 1880-İsviçre 1945). Babası Fethiye
eşrafından Abalızade Halil Efendi, T ahsile Fethiye’de başladı. Rodos’da Süleymaniye M edresesinde okudu. Daha son
ra İstanbul’a geldi ve bir süre G alata-
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saray Sultanisine ve H ukuk M ektebine
devam etti. Aynı zam anda M alümat *
gazetesinde yazm aya başladı. H üküm et
aleyhtarı gizli b ir cemiyetle ilgili görülerek M idilli kalesinde üç yıl hapse m ahküm edildi (1901). Cezası bitince İstanbul’a geldi. İkdam *, ve Tasviri efkär *
gazetelerinde çalıştı. İttih at ve Terakki
Cemiyetiyle yakın ilişkisinden ötürü, bu
cem iyetin Selänik’de yayım lanan organı
R um eli* gazetesine başyazar oldu (1910).
Aym y ıllarda Osm anlı M ebusan Meclisine A ydın M ebusu olarak girdi. İstanbul’da
Y en i gün *
gazetesini kurdu
(1918) ve M ütareke sırasında A nadolu’ya geçerek gazetenin yayım ına A nkara’da devam etti. B üyük Millet Meclisinde
Muğla M ebusu oldu (1920). C um huriyetin ilanından sonra İstanbul’da C um huriyet * gazetesini yayım lam aya başladı
(1924). A ltıncı dönem e kadar T.B.M.M.nde M uğla M ebusu idi.
Yunus Nadi, İttihatçılıktan geçerek Cumhuriyet devrinin önde gelen şahsiyetleri
arasında y e r alan nad ir gazetecilerdendir. Basın ve siyaseti birlikte yürütm esi, üst kadem edeki şahıslarla yakın ilişkileri devrinde itib arım ve gazetesinin
güvenilirliğini arttırd ı. Ö lüm ünden sonra
adına Y u n u s Nadi armağanı * düzenlendi. Eserleri: Ihtiläl ve İnkıläb-ı Osmanı
(1909), «Graf Zeplin» ile havada (1930).
Ö lüm ünden sonra yayım lanan ekserisi
hätıra m ahiyetindeki kitapları: A nkara’n m ilk günleri (1955), Babıäli’nin M illi
Hareketi dağıtm ak ve M ustafa K em al’i
te v k if etm e k teşebbüsü, A li Galib hadisesi (1955), Birinci B ü yü k M illet M eclisinin açılışı ve isyanlar (1955), Çerkez
Ethem ku vvetlerin in ihaneti (1955).
ABASIYANIK, Sait Faik. H ikäyeci (Adapazarı 23 Kasım 1906-İstanbul 11 Mayıs

1954). İlk öğrenimine Adapazarı’nda Rehber-i Terakki M ektebi’nde başladı. İki
yıl kadar Adapazarı İdädisi’nde okudu.
İstanbul E rkek Lisesi’nde devam ettiği
orta öğrenim ini Bursa Lisesi’nde tamam
ladı (1928). İstanbul Edebiyat Fakültesi’ne iki yıl devam ettikten sonra baba
sının isteği üzerine iktisat öğrenimi için
İsviçre’ye gitti. Kısa süre sonra iktisat
öğrenimini bırakarak
Lozan’dan Grenoble’a geçti. Üç yıl başıboş bir edebi
yat öğrenim i gördükten sonra babası tarafm dan geri çağrıldı (1933). Bir müddet Halıcıoğlu Erm eni Yetim Mektebi’
nde Türkçe gurup dersleri öğretmenliği
yaptı. Ticarete atıldıysa da tutunamadı.
Bir ay Haber gazetesinde adliye muhabirliği yaptı (1942). Babasının ölümü üzerine aileden kalan emläkin geliri ile
äväre bir hayata başladı. Evlenemedi.
Yazları Burgaz adasındaki köşklerinde,
kışları Şişli’deki apartm anlarında annesi ile beraber geçen bu fazla içkili bohem hayatı öm rünün sonuna kadar sür
dü. M odern edebiyata hizmetlerinden
dolayı A.B.D.’deki m illetlerarası Mark
Twain Derneği tarafından şeref üyeliğine seçildi (1953).
Tutulduğu siroz hastalığından kurtulam ayarak İstanbul’da öldü. Zircirlikuyu
Mezarlığı’na gömüldü. Ölümünden sonra
annesi bir önceki yılın en beğenilenhikäye kitabına verilm ek üzere bir Sait
Faik H ikaye armağanı * tesis etti. Burgaz
adasındaki köşk Sait Faik Müzesi oldu
(11 Mayıs 1964).
İstanbul’da lise sıralarında (1925) şiirler
yazan Sait Faik, ilk hikäyelerini Ipekli
mendil, Zem berek, Bursa’da yine lise
öğrencisi iken kalem e almıştı (1926).
Basılan ilk yazısı Uçurtma, K enan H ulüsi’nin aracılığı ile Milliyet gazetesinde
çıktı (1929). Daha sonra V arlık* dergisinde yayım lanan hikäyeleri ile tanındı.
C um huriyetten sonra yetişen yazarları
mız içinde İstanbul dışına çıkmamış olanlardan biri de Sait Faik’tir. Y urt içi
gözlemleri çocukluk hatıraları ile m ahdut olarak A dapazarı ve Bursa çevresinde kalm ıştır. Buna karşılık y u rt dışı seyahatlarının kişiliği ve sanatı üzerine tesiri oldukça fazladır. Bütünü ile eserlerini kapsayan bir tem el bakış açısı ara
nırsa bu hüm anizm * olabilir. B atı kaynaklı, bu boyutları belli olm ayan insan
sevgisi, Sait F aik’in yaşadığı zam an di
limi içinde Türk aydınını oldukça etkilemiştir.
Sait F aik ’in başarısı, M ark T w ain D er-

C um huriyet gazetesi arsivi, Darüşşafaka C em iyeti

neği tarafın d an şeref üyeliğine seçilişi,
belki de bu bakış açısını eserlerinde o
günün şartların d a en iyi uygulayan biri
oluşundan ileri gelm ektedir. Eserleri,
günlerini çoğunlukla b irlik te geçirdiği
balıkçılar, äväre insanlar, işçiler ve sefil çocukların hayatını konu edinir. Doğ
rudan doğruya kendi h ay atın ı anlatan

hikäyeleri de oldukça fazladır. Çevre, Adapazarı ve Bursa hatıraları ile y u rt di
şi izlenim lerine dayanan birkaç hikäye
dışında Istanbul’un kenar m ahalleleri,
Adalar, Beyoğlu’nun arka sokaklarıdır.
G ünlük hayatın merham etsiz sertliği ile
dişe diş bir mücadeleye girm eyi göze alam ayıp insanlardan kaçan, tabiata, k ır-

YANDAN ÇARKLT /S . F. A basıyam k
Bir çavdar ekmeği ile kırk kuruşluk kaşar peyniri aldım.
Vapurun bomboş bir kenar kanepesine, birinci mevkiden
sızan ışıkların iki pencere arası loş bir yerini seçerek oturdum.
Akşam yemeğini yedim.
ölesiye yalnız, ölesiye mes’udum. İçim kalabalık çekiyor.
İnsanlar çekiyor. Çocuklar istiyorum, haşarı, sarışın, esmer, edepsiz... Seyahatler çekiyor içim. Dünya yüzündeki
tuzlu sularda ışıklı vapurların gittiğini, Paris’te kırmızılı,
yeşilli, turunculu işaret fenerlerinin bulvarlar boyunca akan köhne taksilere sis içinde yol gösterdiklerini; caddelerde, meydanlarda gotik binaların kayalar misali yükseliverdiğini; bisikletine tünemiş genç bir kadmın türkü söyleyerek geçtiğini; parıl parıl matruş bir adamın pini pırıl
bir bıçakla bonfile kestiğini; yalançı inciler içinde dolğun
bir kadının Napoli’de, şarkılı bir kahvede fıstıklı dondur
ma yediğini, tayyare meydanlarının Iokantalannda konyak
içerek garip valizleriyle yolçular bekleştiğini; bir üçüncü
mevki vagonda yaşlı bir adamın şehir içlerinden tren geçerken, gençken oturduğu kahveleri tanıyarak titrediğini...
Yandan çarklı, suları döve döve köyüme götürüyor beni.
Evimde anam, köpeklerim bekliyor. Şimdi kafasmı koymuştur kuyruksuz, balkonun trabzamna. Gökyüzünde yıldızlar var; sayısız. Kimisi kayıp gidiyor. Kimisi ne zaman
dır bakıyor kim bilir? öpmek istiyorum. Dudaklanmı çav
dar ekmeğine sürüyorum. Üst çene kemiğimde kalmış tek
dişimle kaşar peynirini koparmağa çalışıyorum. Kaçırıyorum dişimin altından.
Yandan çarklı durdu. Bir iskeleye insan boşalttı. İnsan al
dı, İnsan!.. İnsan!..
Her şeyin fakir elbiseleri gibi lime lime, nem almış sıvalar gibi parça parça döküldüğü zaman, yalnız sen varsın
insan. Yalnız sen varsın. Yalnızlığımın ihtiyarlığımm sevimliliğimin, egoizmimin ortasında daha dün şehvetle sa
rıldığım, kokusundan hazzettiğim; yıldızlan, yandan çarklıyı, derin suları, heykelleri, gotik binaları, ağaçlık tenha
yollan рек sevdiğim yeşil yeşil, kırmızı kırmızı, turuncu
turuncu yanan işaret fenerlerini geride bırakıp; sana, yal
nız sana İşığım.
Daha dün dudaklarını, tüylü kollarını, ağzım, kirli dirseğini; şeftali, kaşar peyniri, ekmek, kavun kokan avcunu, memeni, gözünü öpmüştüm. Şimdi kaçıyorsun benden, soğuyayım istiyorsun, soğuyup da gebereyim. Yok, anam yok!
Yok hayatım, yok! Kafamın içindeki tenhalığı, halimdeki
yalnızlığı, karaciğerimdeki hastalığı, canımdaki kudretsizliği, sinirlerimdeki derin derin uyku ihtiyacını bahane edebilir; sana da giderayak lanet şarkıları yazmaya çalışırım.

Kimbilir belki de güzel bulanlar olur. Olur, olur ama, gön
lüm hälä sendedir, sende. Şimdi parklarda uyumuş çocukların, ihtiyarlarınla, benim gibisin. Benim gibi. Değil, «ben»
sen, hiç bir şey seni sevmekten alıkoyamaz.
Bir çocuk geldi. Sakız leblebisi satıyormuş, çağırdım. Birden hatırladım ki, daha evvelki gün üst çeneden dört diş
çektirmiştim. Bekliyorum, oraya yenilerini takacağız. Takmalarım... Onlarla da bir müddet kemireceğiz dünyamızı.
Bir müddet onlarla da günümüzü gün etmeğe, yandan
çarklı vapurlarda yıldızlara karşı insanları aşkla, şehvetle
sevdiğimizi hatırlayarak, insan olduğumuzu unutur gibi hatırlayarak...
— Bana bir çay söyle, oğlum.
— Peki amca.
Ne kocaman kafası var keratanın. Ne renksiz yüzü var,
sevimsiz çiyan gözleri var bu hastalıklı oğlanın. Çoktan
uyumuş olmalıydı. Çoktan kediyi koynuna alarak uyumuş.
Yukarıdaki güverteden birkaç aylık bir çocuk viyaklaması
geliyor. Bir dostun Mehmet’ini hatırlıyorum. Onun da ağ
zı benimki gibi şimdi, dişsiz. Ama benimki gibi cigara de
ğil mis gibi kokar mı sana?
Şu vapur yolculuğu olur şey değil. Kısasında iş yok. Uzunu matrak, uzunu fiyakalıdır. Vapur uzak memleketlere
doğru dümen kırarken yolçular arasında birdenbire bir
dostluk peydahlamr. Gençliğimde bir kadın tanıdım. Binmiştik bir İtalyan vapuruna; Marsilya’ya gidiyorduk. Bi
rinci gün kaptanla, ikinci günü ikinci kaptan ve bir yolçu
ile üçüncü günü benimle ve Pire’den vapura binmiş bir Sicilyalı ile, aym günün akşamı bir gemici ile, gün ağarırken ihtiyar bir İngilizle doyasıya ahbablık etmiş; hattä yeniden ikinci kaptan ve benimle, yeniden Sicilyalı ve gemi
ci ile dostluk tazeleyerek Rum gelini Marsilya’daki niklhlısma teslim etmiştik. İnanmazsanız yemin etmekten başka ne yapabilirim? Herkes kadım mahküm etmeye çalıştı.
Hiç birimiz muvaffak olamadık. Rıhtımdaki nişanlıya da,
hepimiz güvertenin korkuluğuna dayanarak tatlı tatlı gül
dük. İkinci kaptan komplimanlar yaptı. Bugün yandan
çarklıda onu hatırlarken eskisi gibi gülmüyorum. «Hey
arslan Rum gelini, yaşayasın! ölemeyesin, dert görmeyesin!» diyorum. Korent’ten geçerken, nasıl da yaslanmıştın.
ikinci kaptanın koluna. Stromboli önünde akşam olurken,
nasıl da belime kolunu sarmıştın. Sağ olasın, hiç ölmeyesin kadmım!..
Bir başka sefer, Köstence dönüşü bir gemici çocuğunu karanlık güvertede başım dönerek öpmüştüm. Yine böyle
sert poyraz esiyordu. Yine hışır hışır suları dövüyordu pervane.
Dur yandan çarklı, dur! Köyüme geldik, ineyim.
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S. Faik’in maski

Ibrahim Abay

lara, denize, hayvanlar älem ine sığman
b ir yalnızlığı tercih etmiş, onu işlemiştir. Buna sebep olarak insanları ve h a yatı devam lı kendi hayäl dünyası içinde m ütalaa etm iş olması, onlara h er yaklaşm asında belli ölçüde bir hayäl kırık lığına uğram ası gösterilebihr. Gözlemci
-gerçekçi b ir bakışla yaklaştığı konularda bile kişilerin dram ından çok kendi
sıkıntılarm dan doğan dram ı yansıtm ıştır.
Bu bir yerde Sait Faik ile kahram anlarının özdeşleşmesi dem ektir. O nun başarısı bu sunı dram ı kendi aşırı duygusallığı ile yoğurup um üm a m aletm iş olm a
sıdır. H ikäyelerine b u açıdan yaklaşınca devam lı olarak kendini anlattığını görürüz. B ir başka deyişle, kendi hayatı ile kahram an ların ın hayatı iç içe veril
miş ve bu yoldan evrensele v aran noktalar yakalanm ıştır. İnsan m ünasebetlerin in b u görünüm üne karşılık ta b ia t-in san m ünasebetleri şiirli b ir anlatım la
ancak toplum dan uzaklaşm ış rom antiklerde görülebilen b ir sam im iyeti yansıtm aktadır. Öyle ki bu tü r parçalarda yer
alan kahram an lar tab iatı tam am lam ak için konulm uş gibidirler. Ağaçlara kuşlara, balıklara, bulutlara bazan o kadar
yoğun insani vasıflar yüklenir ki, bu u n surlar zam an zam an kişilerden daha önde gelmeye başlarlar. Bu tü r oluşum lara
yazarın insanlarla somut m ünasebetlerden kaçarak, içine kapandığı, tab iata sı
ğındığı hikäyelerinde raslanır. T ürkçeyi, kendine has b ir savrukluk içinde k u llanan S ait Faik, konu ve olayın b ü tü n lüğünden çok, küçük hikäyenin yapışm a
uyğun olarak dram atik gerilim in yü k seldiği, d u yğuların yoğunlaştığı zam an
parçaları üzerinde durur. Böylesi hallerin gözlem ci-gerçekçilikle anlatılam adığı
anlarda gerçeküstücü b ir ta v ır takınır.
Bu tavır, Sait Faik ile, T ürk hikäyeciliğinin gelişim inde belli bir olgunluğa erişm iştir.

parçalar hikäye, bazı parçalar röportaj
havasındadır.
Tercüm eleri:
Yaşam ak
hırsı (Georges Sim enon’dan, 1954). Bu
eserler dışında dergilerde kalan nesirleri ve konuşm aları vardır. 34 hikäyesi
Sabri Esat Siyavuşgil tarafm dan F ran
sızcaya tercüm e edilerek (Un Point sur
la Carte, 1962) ismi ile yayım lanm ıştır.
(-» K.).
i
ABAY, İbrahim. K azak şairi (Semey Palat 1845-1904). Asıl adı İbrahim ’dir. Ba
bası bir kazak boyunun reisi idi. Abay,
hem m edreseye hem Rus usülü m ektebe devam etti. Onbeş yaşından sonra ba
basına yardım çı oldu. Bu yaşlardaki tavrıyla gelecekte güçlü bir bey olacağı kanaatini uyandırdı. Yirmi yaşında halk
kültürünü tam am en almış, İsläm iyetin
bozkırda kökleşm eye başlaması neticesinde yayğınlaşan A rap ve F ars kültür
eserlerine yönelm iştir.
35 yaşındayken, sürgün edildiklerinden
Simla’da bulunan Rus ihtilälcilerini ta 
nıdı (1880). Böylece, Rus ve diğer batılı
yazarların eserlerini okudu. H alkın yeni
usülde tahsil görmesi için çaba sarf etti.
Abay, şiir yazdığı gibi, ünlü Rus şairlerinden tercüm eler yapmış, halkına Rus
şair ve ediplerini tanıtm ak istem iştir.
Şiirleri şekil ve m uhteva bakım ından
halk şiirlerinden um um iyetle ayrılır. Rus
şairlerinin tesirinde kalm ıştır. Ekseriya
didaktik olan şiirleri ölümünden sonra
yayım lanm ış (1906),
Rus ihtilälinden
sonra da iki defa basılm ıştır. (1921 ve
1922). (—> K.)

Abaza destanı. E rzurum
valisi
Abaza
Mehmed Paşa ile ilgili destan. Genç Osm an’m yeniçeriler tarafm dan katli üzerine M ehm ed Paşa ele geçirebildiği yeniçerileri öldürm eye başlamış, azledilmişse de ferm anı dinlemeyip isyan etm iştir. İsyan güçlükle bastırılm ış, Meh
med Paşa IV. M urad tarafm dan affediEserleri;
hikäye kitapları:
Sem äver * lip padişah m üsahibi olmuştur. Bu hadi(1936),
Sarnıç*
(1939), Şahm erdan
se devrinin adı tesbit edilemiyen bir saz
şairi tarafm d an (XVII. a.) destanlaştı(1940), L üzu m su z adam * (1948), Mahalle kahvesi (1950), Havada bulut * rılm ıştır. D estanın aslı ve tam am ı bu(1951) , K um panya (1951), Havuzbaşı lunamamış, bazı parçaları ele geçirilmiş(1952) , Son kuşlar* (1952), A lem dağın- tir. (—» K.)
da var bir yıla n * (1954), A z şekerli*
ABAZA Hasan. Äşık (XVII. a.?). K aynak(1954), Rom anları: M edar-ı Maişet m o
toru (1944, toplatıldı. 2. bas. B irtakım
larda hay atı hakkında bilgi yoktur. Yal
insanlar*, adıyla 1952), K ayıp aranınız V iyana K ütüphanesi yazm alarında
ismine ve b ir kaç şiirine tesadüf edilyor* (1953).
Şiirleri: Şim di sevişme
m iştir. XVII. asrın sonları ile XVIII. av a k ti*
(1953). H ikäyeler-röportajlar:
sır başlarında yaşadığı tahm in ediliyor.
Tüneldeki çocuk (1955), M ahkem e ka pısı (1956). Bu son iki kitabındaki bazı
(-» K.)
Dergäh arşivi, M illi Ktp.

Abbas (H alk ed.). İran, Azerbaycan ve
hekim lerinden. Bilgisini ilerletm ek i ç i n ---------------------------------H azar denizinin ötesindeki T ürkm enler
bir ara M ısır’a gitti. Batı ve doğu dille7
arasın d a yay g m bazı halk hikäyelerinde, ri ile medrese ilim lerine hakim olan A bd o ğ rulara y ard ım eden, kötüleri cezalanbas Vesim Efendi devrinin kudretli şad ıra n İra n padişahı Şah Abbas. Bu A b- irlerinden sayılm ıştır. Tip ilm ine dair ebas’ın İra n ’da hüküm süren T ürk-K açar serleri yanında bir de divanı vardır.
Şah A bbas (1557-1628) olması m uhte- (—> K.)
m eldir. Genc Osman * hikäyesinin Bağdat
riv ay eti ile Tufarganlı Ä şık Abbas * h iABBAS (Zegenli). Azeri saz şairi (XIX. a),
käyesinde ve Koroğlu * hikäyesinin bazı Yayım lanan bir kaç eseri değerli bir şair
v ary a n tla rm d a görülür. A yrıca A nadolu olduğu kanaatini uyandırm akla beraber,
K ızılbaş şairleri tarafm dan da çok işlen- hayatıyla ilgili bilgi elde edilem em işm iştir. (—» K.)
tir. (—» K.)
ABBAS Bayat. Azeri saz şairi (XIX. a?).
Y aşadığı devir ve hayatı hakkında bilgi
yo k tu r. Y ayınlanm ış bir kaç şiirinde Ba
yat A bbas m ahläsm ı kullanm asından, Og u zların B ayat boyuna m ensup olduğu
tah m in ediliyor. (—> K.)
ABBAS (Deharkänlı). Azeri saz şairi. B irkaç m anzum esi ile halk arasm da h a k kında dolaşan rivayetler biliniyor. (—>
K.)
ABBAS Kemal Efendi. Şair. (K erkük ?1892). Bahçe dergisini yayım ladı. K en z-i
Füsahä isim li büyük boy, tek cilt bir
M üntehabät-ı eş’är-i Osmäniye m ecm uası v ard ır. (—» K.)
ABBAS Molla. Azeri halkiyatçısı ( ? 1920). İm am ve öğretmendi. Topladığı
halk edebiyatı m alzem elerinden yalnız
ağıtlarla ilgili olanları yayım layabilm iş
tir (A rva d ağısı, 1918 B akü). Gence isyanı sırasında öldü. (—» K.)
Abbas Paşa türküsü. Güney A nadolu viläyetleri ile b ir kisim Suriye T ürkm enleri arasında yaygın bir tü rk ü . Göçerlerin iskäna zorlanışlarını konu edinm iştir. (—» K.)
ABBAS Tufarganlı. Azeri äşık (M uhtemelen XV. asır sonu ileXVI. asır başları).
H akkındaki bilgiler halk arasında dola
şan riv ay etlere (Tufarganlı Ä şık Abbas
H ikäyesi) dayanıyor. Bunlara göre A b
bas adında b ir genç, zengin bir ailenin
kızı olan P e ri’ye äşık olur, kızı ister, a n 
cak fak ir äşığa vermezler. B unun üzerine
sazını alan genç äşık yollara düşer. H i
käye geleneksel halk hikäyesi m otifleri
ile devam eder.
A bbasam y o k tu m ekänım
S ize gurban şirin canım
Şehrinizde Peri hanım
S ıtk ım ı m öyla bağladı. (—> K.)
ABBAS Vesim Efendi. Divan şairi ( ?- is 
tanbul 1759). III. M ustafa devrinin ünlü
Milli K tp , T ü rk giyim kuşam sözlüğü

ABBASKULU AŞa. Şair, tarihçi
(Baku
1794-Arabistan 1846 ?). Baku hanları soyundandır. Çocukluğunda Farsça, gençliğinde Arapça öğrendi. Vazifesi gerektirdiğinden K afkasya’da
b ir çok yeri
gezdi. Özel olarak da Rusya’n ın diğer bölgelerini ve Polonya’yı
gezip
gördü.
(1833). Bu seyahat O’na çok tesir etti.
Dönüşte K uba’ya yerleşti. Tarihle m eşgul oldu. Hacca niyetle İstanbul’a geldi. Devrin älim ve şairleri ile görüştü
(1846). Farscadan çevirdiği bir eserini pa
dişaha sundu. H acdan dönemeden A rabistan’da öldü.
Türkçe, Arapça, Farsça şiirleri vardır.
Eserleri: Esrär’ul-M eleküt (Kozmoğrafya ile ilgili, Abdülm ecid’e sunulm uş ve
onun em ri ile Istanbul’da basılm ıştır,
1265/1848), G ülistan-ı irem (Şirvan ve
Dağıstan tarihi 1841 de Farsça olarak kaleme alınmış, Rusça tercümesi basılmıştır: 1926), Hadis-i kudsi (1862). Abbaskulu A ğa’nın b ir çok eserleri basılmam ıştır. (—>K.)

Abdal (A ). Bedelin çoğulu.
★ Din, Tas. M üslüm anlar arasında bu adı
taşıyan çeşitli züm reler m evcut olmuş
tur. R uhlarını nefislerinin, m änevi varlıklarını m addi varlıklarının yerine be
del ettikleri, m evhum varlıklıklarını bir
yana atıp, diledikleri zaman ve yerde
kendilerine bedel vücutlar gösterdikleri
için bu adla anıldıkları söylenir. Isläm iyetin zuhürunda bu adı taşıyan bir topluluğun bulunduğuna dair rivayetler v ar
dır. Abdal ile ilgili hadisler Taberänı,
İbn. A säkir, Beyhäki, Deylemi, Ebu N uaym gibi m uhaddisler ve um um i olarak
m utasavvıflar tarafm dan nakledilm iştir.
Bu hadisler ib n Teymiye, İbn Salah, Sehavi gibi älim ler tarafm dan tenkid edil
miş, рек çoğunun uydurm a olduğu ortaya
konm uştur. (Abdal hakkında uydurm a
hadisler için bk. Aclüni, K eşfü ’l-Hafä,
Mısır, 1351 H. I, sf. 217). Bu konudaki
sıhhatsiz hadislerin çokluğuna ragm en
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abdal b ir kaç sahih hadise istinaden İs
lam älim leri tarafından kabul edilm iştir.
F. K öprülü abdal’ın b ir tasavvuf istılahı
olarak M. IX. asırdan beri tanındığını
belirtiyor. Yine K öprülü’nün naklettiğine göre b u husus Ricalü’l-G ayb nazariyesine bağlıdır; Esas itibariyle bü tü n m utasavvıflarca kabul edilen bu nazariye
m addi h ay atın içtim aı m eratib silsilesine m ukabil olarak, manevi hay atı idare
eden b ir m eratib silsilesi tasavvurundan
başka b ir şey değildir. B ununla sıkı aläkası olan abdal nazariyesi daha M. X.
asırda Sälimiye, H anbeliye gibi sünni fır kalar arasında kläsik bir m ähiyet almıştı.
Bu telakkinin kaynağının
sünni-Isläm
dışı olduğuna dair elimizde k ati bir delil
yoktur.
Um um iyetle kabul gören bir tarife göre
abdal, evliya züm resinden halka, vaaz,
nasihat gibi yollarla, faydalı olm ak için
manevi izne m azhar olanlar hakkında
kullanılan b ir tabirdir. A bdal’a mahsus
sıfatlar, m utasavvıflar tarafından, şöyle
belirtilm iştir: Az konuşm ak, az yemek,
az uyum ak, h alk tan ayrı yaşam ak, y ar
dıma m uhtaç ve läyık olanlara yardım
etmek, b ir m em lekete gelecek feläketlere karşı gelmek, yağm ur yağdırm ak, düş
m anlara karşı m üslüm anlara yardım e t
mek.
M evlänä C eläleddin Rüm i’nin M esnevi’sinde geçen:
u - »1

v f " <JJ

«Her alem b u sebebten dolayı yolunu şa
şırdı: A llah çok az kim seyi abdal h ak kında u yanık kılm ıştır.»
beytinin şerhinde Sarı A bdullah efendi
ve B ursalı İsm ail H akkı, abdal’ı şöyle açıklam ışlardır: A llah yeryüzünü Abdal’a
m usahhar kılm ıştır. O nlar alem in in ti
zam sebebi ve insanların işlerini tanzim
eden kim selerdir. A bdallar k ırk ı Şam ’da,
otuzu diğer beldelerde olmak üzere y e t
miş kişidir. (Bursalı İsmail H akkı, R u h -i
M esnevi, I, sf. 415). Diğer b ir rivayete
göre abdal yedi kişidir ve ricalü ’l-gaybdandır. İç dünyaları A llah’a m üteveccihtir ve H akka davet, vaaz ve nasihatleriyle m üslüm anları islah ederler. Dünya
onlardan b ir an bile halı kalm am ıştır.
Şayet içlerinden b iri vefat ederse başka
bir zat onun yerine tayin edilir. (Sarı
Abdullah, § erh -i M esnevi, I, sf. 268).
K öprülü’n ü n nakline göre M uhyiddin Arabi ile Seyyid Ş erif de bu son görüşü
benim sem işlerdir.

Sarı A bdullah Ef.ye göre yedi tan e olan
abdalın reisi K u tb ü ’l-A ktäb veya G avs’tır. İki yardım çısı vardır ki bu n lara 1mäm&n denir. B unlardan meleküt älem ine nazar edene A b d ü ’r-Rabb, m ülk älemine nazar edene A bdü’l-m ülk denm iştir. B unlardan sonra gelen dört A bdal’a
da Evtäd adı verilir. (Sarı Abdullah, age,
sf. 269) B unlardan başka Nüceba ism iyle
anılan ve insanlara yardımda b u lu n u p
onları islah eden bir toplulukla N ukaba
denen ve insanların iç dünyalarından h a berdar bulunan başka bir topluluk A b
dal züm resi arasında zikredilmiştir.
Halkı irşad eden veli yahut sünnı-sünnı
olmayan derviş mänasıyla Abdal çeşitli
züm relere isim olarak verilm iştir. B un
ların en m eşhurları Anadolu sahasm da
XIV. asırdan itibaren görülen ve Ä şıkpaşazade tarihinde, Osmanlı D evletinin
kuruluşunda tem el olarak vasıflandırılan
dört züm reden biri olan Rum abdalları
dır. Yine aynı asırlarda bazı dervişler
m ünferid olarak abdal ismini k u llan m ışlardır: Abdal Musa, Abdal M urad,
P ir S ultan Abdal gibi. Abdalların çeşit
li züm relerden oluşması bizi haklarm da
belirli bir fikre ulaşm aktan alıkoyar. Os
manlı D evletinin teşekkülünde olum lu
rol oynadıkları nakledilen abdalların sün
ni tasavvuf görüşüne bağlı dervişler oldukları m uhtem eldir. Bunlar yanında a şırı şii, kalenderi zümrelerin A bdal ola
rak tam ndıkları da görülmektedir.
■KTas. ed. Abdal tasavvufi ıstılah olarak
Türk ve ira n Klasik edebiyatına girm iştir. K öprülü’nün belirttiğine göre Abdal
XII. asırda derviş mukabili olarak k u llanılm aya başlanm ıştı; çoğul m änasını
kaybetm iş tekil m änası kazanmıştı. Der
vişler arasında cezbe ve istiğrak halinde
bulunanlar olduğundan abdal bunlar
hakkında kullam ldıkça mecnun, meczub,
divane ve tilbe tabirlerinin eş anlamlısı
oldu. A bdal ve budala kelimelerinin T ürkçede, um um i kullanışta «ahmak, şaşkm»
m änalarını alması bunun neticesidir. XV.
asırdan sonra abdal, umumiyetle, serseri, bozuk akideli dervişlere ad olarak ve
rilm iştir.
Kaygusuz Abdal kendi şeyhi ve Rum ab
dallarının önderi kabul edilen
Abdal
Musa hakkında yazdığı bir manzumede
bu züm reden bahsetm ektedir:
U rum Abdalları gelir dost deyü
Eğnüm üzde aba, hırka post deyü
Mihr ü M üşteri’de yer alan bir beyitte
de A bdal şaşkın mänasıyla kullanılm ıştır:

K aza ile bir abdal ol arada
T u ru rd u yoğ iken fik ri orada
Şii görüşe uyğun olan abdala Şah Ism ail’in H atay i m ahlasıyla yazdığı m anzum elerden birinden misal verilebilir:
A bdallığın binäsını sorarsan
A lla h bir M uham m ed A li Abdaldır.
H a kika t ilm inde aslın ararsan
C üm le ululardan ulu Abdaldır.
A li divanın d an alınan bir beyitte de A b
dal şöyle geçm ektedir:
Ç ar-darb A b d a l olanlar görm em iştir ha
sili
Böyle giysu böyle m üjgan böyle gözler
böıile kas
(-> K.)
Abdal. O rta oyunu tiplerinden (Bk. Denyo).
ÄBDAL. Äşık, Azeri şairi (Gence ? - ? ) .
Yaşadığı zam an tespit edilem em iştir. Elde b ir koşm ası vardır. (—» K.)
ABDAL. Saz şairi ve Bektaşi dervişi
(XVII. a.). T ürkiye ve bazı A vrupa kütüph an elerin d ek i yazma m ecm ualarda
M ecnün, Kuloğlu, Äşık Ömer, Gevheri ve
K atibi gibi saz şairlerinin eserleri y an ın 
da A bdal m ahläslı şiirlere de rastlanıyor.
B una göre XVII. asırda yaşadığı
tah m in edilen abdalın B ağdat ve ira n sa
vaşlarına katıldığı ve yeniçeri olduğu ileri sürülüyor. Bazı şiirleri Kul B udala’nın şiirleri ile karıştırıldığı gibi, F. K öp
rü lü ve S. N. E rgun’un bahsettikleri ab 
d alların aynı kişiler olması m uhtem eldir.
(-» K.)
Abdal bekçi. K aragöz
oyunu. Konusu:
Z enne ile C em alifer (ikinci zenne, cariy e), H acivatın bulduğu bir eve yerleşm işlerdir. Karagöz, sarhoş Tuzsuz Deli
B ekir’in aracılığı ile aynı mahalleye bek
çi olur. K ad ın lar eve erkek alm aktadırlar. B irbiri peşisıra Çelebi, Tiryaki, A k
A rap bazı parolalar söyleyerek eve girerler. B unları takibeden Karagöz de eve girm ek ister. Ancak parolayı h er seferinde yarım anladığı için başaramaz.
Sonunda insafa gelen zenne Karagözü de
eve alır. Içeride sarhoş olan Karagöz aşırı
h arek etler yapar. Tuzsuz Deli Bekir ge
lir, hepsini kovar, Karagöz dayaktan zor
k u rtu lu r. (—> K.)
ABDAL, Kara Şcmsi. Mevlevi şairi. (K on
ya 1828-Hanya 1885). Asıl ismi Süleym an’dır. Tahsilini Konya’da yaptı. Şem s-i
Tebrizi D ergähına intisap etti. Bu dergähın tü rb ed arı Seyyid Em in Şah K ay

gusuz Abdal tarafından kendisine Şems-i
Tebrizi ismine izafeten «Şem si» mahlası
verildi. K ara Abdal diye de anılır. H anya m evlevilerinin daveti üzerine oraya
gitti, b ir m evlevihäne k u rd u ve orada
öldü. Divanı basılmıştır. (—» K.)
ABDAL Musa. M utasavvıf şair (XIV. a.).
H ayatı efsaneler ve rivayetlerle karışıktır. Bazı kaynaklar, Osm anlıların kuruluş
devrinde B uhara’dan gelen k ırk abdal
dan biri; bazı kaynaklar da, sadece Hacı
Bektaş (1210 ?-1270 ?) m üridlerinden bi
ri olduğunu belirtiyorlar.
Şem seddin Sami, Kam üsü’l-Ä läm ’da A b
dal M usa’nın Bursa’da gömülü olduğunu
söylüyorsa da, Antalya’nın Elmalı kazasm daki Abdal Musa Tekkesi, bugün bile
varlığım devam ettiren bir ziyaret yeri
olduğu gibi, coğrafya olarak da, diğer
bütün Abdal M usa’yla ilgili m enkıbelere
uyğun düşm ektedir. Yalnız bu Elm alı’daki Abdal M usa’nın XlV.a.daki değil
de XVI.a.daki ikinci bir
Abdal Musa
olup birincisinin büyük nüfuz ve şöhretinden çok yararlandığı görüşü de doğru
olabilir.
Şiirleri tekke edebiyatının güzel örneklerinden olmakla beraber, dilde ve söyleyişte daha sonraki asırlara m aledilm işlik havası sezilmektedir.
M üridleri arasında meşhur Kaygusuz A b
dal (Aläiyeli G aybi)’ın da bulunduğunu
bildiğimiz Abdal Musa, Ahmed Yesevi *
fıkarası ve Hacı Bektaş Veli m ensubu
olması ile bu silsilenin balkalarından
birini teşkil eden Türk erenlerindendir.
Abdal Musa hakkındaki m enakıbnäm elerde geçen rivayetler halk arasında her
zam an sevilerek okunm uştur. B unların
en ünlüsü, Kaygusuz Abdal’ın ona m ü
rid oluşu ve bunun teferruatıyla ilgili olanlarıdır. B undan başka, G eyikli Baba
ile karşılıklı keram etler gösterdiği de y i
ne rivayetler arasındadır. Abdal M usa’nın Elm alı’daki zaviyesi sonradan B ektaşiliğin önemli m erkezlerinden birisi haline gelm iştir. (—» K.)
ABDAL Oğlan. Bektäşı şairi (XVII. a.?).
H ayatı hakkında bilgi yoktur. S. N. E rgun, XVII. asırda yazıldığı tahm in edilen
bir m ecm üada Abdal Oğlan m ahläsm ı
taşıyan bir nefes bulm uştur. (—» K.)
ABDAL (Şcyh). M utasavvıf şair
(XVII.
a.?). Yaşadığı devir ve hayatı hakkında
keşin bilgi yoktur. Ilurufi ve Bektaşi şairlerine ait bir mecmüada d ö rt şiirini b u 
lan S. N. Ergun XVII. asırda yaşadığım
tahm in ediyor. (—> K.)

ABD
ABD!. Äşık (İstanbul XVIII. a.). Doğum
ve ölüm tarih leri bilinm iyor.
Bu binyüz altm ışaltıda m ücavir M ekke’de Abdi
Nice çıkam gidem dostlar ki Ş eh r-i Mus
tafadır bu.
beytınde de söylediği gibi 1752’de üç yıl
M ekke’de m ücavir olarak kalm ış ve son
ra İstanbul’a dönm üştür.
Şair N abi’yi kendisine üstad edinm ekle
beraber, Äşık Ömer ve Gevherı gibi sazşairlerinin de tesirinde kalarak hece ve
aruz vezniyle şiirler yazm ıştır. Bilhassa
İstanbul’u n güzelliklerini, m uhtelif sem tlerini, m esire y erlerini tasvir eden şiirleri ile tanınm ıştır. Şiirleri o devrin top
lum hayatını, ädetlerini ve kıyafetlerini
tesbit yönünden oldukça önəm lidir. (—4
K.)
ABDİ. Divan şairi (XV. a.). H ayatı hakkm da bilgi yoktur. II. M urad’a sunduğu
Camäsbname * (yazılışı 1429) adlı eseriyle tam m yor. Eser, aruzlu halk destanları ile divan m esnevileri arasında bir
uslübla kalem e alınm ış, sade b ir d ilk u llanılm ış ve halk deyim lerine yer verilm iştir. T evrat kaynaklı İslamı bir konunun ele alındığı kitap dil özellikleri
bakım ından dikkati çeker. (—4 K.)
ABDİ Divan şairi (XV. a.). Ş üara tezkirelerinde adına rastlanm ıyor. Hacı K em al tarafın d an hazırlanan (1512) Camiünnezair'de on şiiri kaydedilm iştir. Bu
şiirlerden, usta, şiir tekniğine sahip bir
şair olduğu anlaşılıyor. S. N. Ergun, Cam asbnäm e sahibi Abdi ile bu şiirlerin
yazarı A bdi’n in ayrı şahıslar olduğu kanaatindedir. (—4 K.)
ABDİ. Divan şairi (XVI. a.). H ayatı hakkında bilgi elde edilem em iştir. Yaşadı
ğı asır N iyaznäm e-i Sa’d ü H üm a adlı
eserin yazılış tarih in d en (1545) çıkarılm ıştır. (Y azm ası: TS. R. Nu. 836)
K itapta y er alan b ir k ayıttan ese
rin M anisa’da Şehzäde Selim’e sunulduğu anlaşılıyor. N üzhetnäm e-i Abdi
(Gül ü N evru z) adlı mesnevisi de bilinm ektedir. ik i eserin konusu İran edebiyatından alınm ıştır. (—4 K.)
ABDİ. Divan şairi
(XVI. a.).
Tokatlı
Meşki’nin kardeşi olm asından başka hakkında bilgi yoktur. K afzäde Faizi * tezkiresinde bazı beyitleri kaydedilm iştir.
(-> K.)
ABDİ. D ivan şairi (istanbul 1706-Isaka

1769). Istan b u l’da m üderrislik yaptı
(1731). K udüs ve Şam m ollalıklarm da
bulundu. Bu görevlerindeki başarısından
ötürü İstanbul kadılığına tay in edildi
(1767).
Çok şiir yazdığı söylenmesine
ragmen, р ек azı bulunabilm iştir. (—4 K.)
ABDİ Divan şairi (Şarkikaraağaç 7-1853).
Akkoyunlu soyundandır. İstanbul’da okudu. Bazı vezirlere kätiplik yaptı. Ay
rıca kaym akam lık ve m utasarrıflıklarda
bulundu. Eserleri: M üretteb divan, Terkib -i bend (basıldı), Näpeydä (m ünazara usülüne dair), N u tk -ı bipervä ile akl-ı
dana beyninde bir muhavere. (—4 K.)
ABDİ, Abdullah.Divan şairi ( 7-1667).
Tophane K ılıç Ali Paşa camii
im am ı
Mehmed Ef.nin oğlu. Medrese tahsili gör
dü. Halep ve B ursa’da kadılık yaptı. M ürettep divanı vardır. (—4 K.)
ABDİ, Abdullah Çelebi. Divan şairi
(İs
tanbul 7-1675). Sami Yunus Bey ta ra fından yetiştirildiği ve ölüm tarihinden
başka kaynaklarda hakkında bilgi yok
tur. (—4 K.)
ABDİ Abdullah (Himmctzäde).
M utasavvıf
(İstanbul 1640-1710). Bayramı şeyhlerinden H im m et Efendinin oğlu. 1683’de ölen
babasının yerine Yenibahçe’deki H im metzäde dergähına şeyh oldu. A bdullah
Efendi, Viyana Bozgunu günlerinde dev
rin padişahı Dördüncü Mehmed’i halkın
gözü önünde muaheze etmesiyle de tanınm ıştır. D avutpaşa camiinde padişahın
da hazır bulunduğu bir cuma günü k ü rsüye çıkan A bdullah Efendi, «Gergi pa
dişahlar ava gidegelmiştir, ancak şimdi
zamanı değildir» diyerek Sultanı halka
şikäyet etm iştir. M ürettep divanı vardır.
(-> K.)
ABDİ, Abdullah (Mühürdar). Divan şairi (İs
tanbul 1669-1764). Babıäli’de kalem hizm etlerinde yetişti. M ühürdarlık ve Reisülküttäplık yaptı (1753, 1757 ve 1763).
Resmi yazıları yazmadaki ustalığı dik
kati çekti ve Damad İbrahim Paşa ve
Коса Ragıp Paşa dönemlerinde him äye
gördü, buyruldu * yazmakla görevlendirildi. Çağdaşı şairler arasında hayli ün
kazanm asına rağm en divanı yoktur. Şiir
ve nesirlerine tezkirelerde rastlanıyor.
(-» K.)
ABDİ, Abdullah (Tavil). Divan şairi ( 71677). H akkında çok kısa bilgi ve şiirlerinden örnek Beliğ tezkiresi *’ndedir.
ABDİ, Abdullah Vassaf. Divan şairi (Akhisar 1662-İstanbul 1761). M emleketinde

başladığı tahsilini Istanbul’da tam am la
dı. İsta n b u l’u n çeşitli m edreselerinde
m üderrislik, F etvä eminliği, Anadolu K azaskerliği, R um eli Kazaskerliği ve Şeyhülisläm lık y ap tı (1755).
A bdullah V assaf Ef. iyi b ir h a tta t ve şairdi. Ş iirlerin d e Abdi ve Vassaf m ahläsların ı kullandı. Eserleri: H ayäl-i Behçetäbäd* (1500 beyitlik ahläk m anzüm esi),
Z em zem e (K eläm ilm ine ait), İrşad-ı ezkiyä (m anzum tercüm e), Fetäväy-i Vas
saf (fetv aların ın toplandığı eser). (—4 K.)
ABDİ, (Abdurrahman) Paşa. Tarihçi, şair
(İstan b u l ?-Sakız 1692). Küçük yaşta
saray a alındı.
İç oğlanı olarak yetiştirild i. K ısa zamanda yükseldi. Vezir
ü n v an ı ile Nişancılığa tay in edildi (1669).
İstan b u l kaym akam lığı (1678), Bosna valiliği (1679) yaptıktan sonra yeniden Nişancılığa ta y in olundu. K ubbe vezirleri
arasına alındı (1681). İki defa Basra valiliğine tay in olundu (1683-86 ve 168788). K andiye valiliğinden sonra (1690),
Sakız m utasarrıflığına tay in olundu
(1691) ve b u görevi sırasında vefat etti. A bdi Paşa doğruluğu ve iyi idareciliğı ile, vazife yaptığı yerler halkının güvenini kazanm ış, bazı yerlerde keram etine inanılm ıştır.
Abdi P aşa’n ın tarihçiliği şairliğinden önce gelir. IV. Mehmed, saltanat devrinin
tarih in i yazm akla Abdi P aşa’yı görevlendirdi. T arihi 1648-1682 yılları arasındaki olayları ih tiv a eder. Asıl adı olan Vekä yinäm e’den çok Nişancı Tarihi * diye
m eşhurdur. A bdi Paşa Basra valiliği görev in d en sonra tarihiyle m eşgul olam am ıştır.
D ivan te rtib etmemesine rağm en şiir de
yazm ıştır. Näbi ile yakın m ünasebetleri
olduğu ortaklaşa yazdıkları gazelden anlaşılm aktadır. Şiirde Näbi tarzım benim sem iş olup dini-didaktik şiirleri çoğunlu k tad ır. B ir gazelinden örnek:
R u h -i dilcü da güzel zü lf-i sem enbü da
güzel
Nice tercih ideyim o da güzel bu da gü
zel
A yrıca, A tta r’ın Pendenam esini, K ä’b
ibni Z üheyr ve Urfi’nin kasidelerini de
şerh etm iştir. (—4 K.)
ABDİ, Abdülkcrim. Divan şairi (XIX. a.).
D iyarbakırlı. Ragbiye M edresesinde öğrenim gördü. Çeşitli devlet hizm etlerinden başka M ardin, Siirt ve Siverek rü süm at m üdürlüklerinde bulundu. Ali Em iri, divanı olduğunu yazm aktadır. (—4
K.)
M illet K tp.

ABDİ, Abdülvehhab. Divan şairi (Bursa
7-1536). Devrinde İsli A b d i läkabıyla
ün kazanm ıştır. Medrese tahsilinden son
ra B ursa’da m üderrislik, Menemen’de kadılık yaptı. Divanı yoktur. Tezkireciler
az yazan bir şair olduğunu kaydederler.
(-4 K.)
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ABDİ, Alaşehirlizäde.
M utasavvıf
şair
(XVIII. a.). H ayatı hakkında bilgi yok
tur. XVIII. asır şairlerinin eserlerinin b u 
lunduğu bir mecmüada bir gazeline rastlanm ıştır. (-4 K.)
ABDİ, Altünizäde. Divan şairi
(İstanbul
?-Babadağı 1769). Коса Abdi veya b a
bası A ltınıçok Mehmed Ağa adıyla anıl
dığından Altünizäde läkabıyla tan ın m ıştır. Neyli Ahmed Efendiden ders al
dı. Süleym aniye’de m üderrislik yaptı.
М екке kadılığında bulundu
(1761).
Türkçe, Arapça ve Farsça şiirlerinden
başka G üftar-ı rengin adlı bir eseri v ar
dır. (—4 K.)
ABDİ Çelebi, bk. KINALIZÄDE Abdi Çe
lebi.
ABDİ Reisiilkiidap. Divan şairi (İstanbul
7-1710). Babıäli’de yetişti.
Sadaret
m ektupçuluğu ve Reisülküttaplık yaptı.
Bir ara Lim ni’ye sürüldü. Divanı yoktur.
ABDİ Suphizäde. Divan şairi (İstanbul 71761). Dedesi Şehrem ini ruznam ecisi A h
med Efendi Suphi m ahläsıyla şiirler yaz
dığından bu adla anılır. Abdi, çeşitli dev
let hizm etlerinde bulundu, S adr-ı äli k ethüdalığı yaptı. Elde eksik bir divanı v a r
dır. (—4 K.)
ABDİ Sarhoş. Divan şairi
( 7-İstanbul
1605). D ivan-ı hüm äyun kätipliği yaptı.
A vusturya’ya karşı tertib edilen seferlerin bir kısm ına katıldı. Sadrazam Sinan
Paşa’nın m aiyetinde Y anıkkale ve çevresinin geri almm asıyla sonuçlanan savaşta bulundu (1593). Zafernäm e-i K al’a-i
tstevar adlı mesnevisi (M ensur b ir önsözle 317 beyit) Y am kkale’n in fethini к о 
пи edinir. (—4 K.)
ABDULLAH Atıf, bk. TÜZÜNER, A bdul
lah A.
ABDULLAH Cevdet. Fikir adamı,
şair
(A rapkir 9 Eylül 1869-İstanbul 28 Kasım
1932). Eläziz A skeri R üşdiye’sinden son
ra İstanbul’da Askeri Tıbbiye İdadisi’ni
ve A skeri Tıbbiye’yi bitirdi. Sım f ark a daşları arasında Hüseyinzäde Ali, Doktor
Nazım, B ahaeddin Şakir gibi İttih at ve
Terakki Cemiyeti kurucuları vardı. Göz

Abdi, Abdülvehhab
(Äşık Çİ. tezkiresi)

ABD

ABD
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Abdullah Cevdet)

A. Cevdet’in bir
karikattirü

hastalık lan ihtisasını yaparken siyasi hadiselere karıştığı için tevkif ve Trablus
hastahanesine m ecburi çalışm aya sürgün
edildi (1892). O radan A vrupa’ya kaçtı
(1897). C enevre’de Jön T ürklerin çıkardığı Osmanlı gazetesinde d evrin idaresi aleyhine yazılar yazdı. II. A bdülham id’in kendisini V iyana sefaret doktorluğuna tayini üzerine m uhalefetten vazgeçti. 1900 yılında yine padişahı tenkid
eden yazıları yüzünden gıyäben m ahküm
edildi. B ir m üddet sonra C enevre’de en
uzun öm ürlü fikir dergilerim izden olan
Içtihad *’ı (28 yılda 358 sayı) yayım la
maya başladı (1 E ylül 1904). 1905’de K ahire’ye, 1911’de İstanbul’a geldi. Bu ara
da dergi birkaç defa kapatıldı, kendisi
m ahküm iyetlere uğradı. H ayatınm sonu
na kadar b ir ta ra fta n göz hekim liği, di
ger ta ra fta n dergi ve kitap yayım cılıgını yü rü ttü .
Jön-T ürklerle ve ittihatçı olm adığı halde ittihatçılarla çalışmış olan A bdullah
Cevdet, gerek orijinal şahsiyeti, gerekse
felsefi, siyasi, içtim ai düşünce ve kanaatleriyle, basın ve fikir tarihim izin nev’i
şahsına m ünhasır b ir yazarıdır. M uhafazakär, h a ttä
din adam ları
yetiştiren
bir aileden gelen A. Cevdet’in ilk şiir ve
yazıları İslam a bağlı bir k a rak ter gösterirse de, daha sonraki eserleri, bilhassa
Dozy’den tercüm e ettiği Tärih-i İsläm iy e t’le dini inançlara aykırı b ir tav ır al
dığı görülür. Ona, m ateryalist, hüm anist
ve Batı m edeniyeti hayranı olarak Beşir
Fuad *’la başlayıp Baha Tevfik *e ve Tevfik F ikret *’e kadar uzanan ateist düşün
ce çizgisinde m ühim bir yer verm ek gerekir. Hayyam , Mevläna, Shakespeare,
Schiller, Guyau, bilhassa Gustave Lebon’dan yaptığı tercüm eler, bu doğulu ve ba-

KIT’ALAR
Üstad ve şagird
Güneşlerin
Bu işrette
Rehberine
Üstadımız

sinesinde bir şaräb-ı nur içdik,
peymänemiz çok boşalmış dolmuştur;
rehnümälık eden özge canlarız,
dersimizde şagirdimiz olmuştur.
18 Eylül 1921

Y üce dağa teselli
Göm sine-i muhabbetine, inkisärını
Bir başka ömr, başka cihan, başka can ara;
Gülsün eteklerinde baharın çiçekleri,
Sen göğsünü ger ey Yüce Dağ yıldırımlara.
12 Ağustos 1928
Abdullah Cevdet

till sanatkärların memleketim izde tan ın 
m asında rol oynam ıştır.
İlk şiir kitaplarında değilse bile, h ay atınan son yıllarında neşrettiği K arlıdağdan ses * ve Düşünen m üsiki kitap larıy la oldukça başarılı bir şairdir. Bu şiirlerinde dini inanç yerine insan iradesini
koyan hürriyetçi, medeniyetçi ve insaniyetçi bir dünya görüşü hakim dir.
Sayısı yetm işi bulan eserleri arasında
tibbi kitaplarla tercüm elerinin dışında
kalanlar şunlardır;
Fikri ve siyasi eserleri: tk i emel (1898),
Uyanınız! Uyanınız! (2. bs. 1908), Hadd-i
te’dib (1903), K afkasya’daki M üslüm anlara beyannäm e (1905), Fünun ve felsefe
(1906), M ahkem e-i Kübrd (1908),
İs
tibdad (2. bs. 1908) Bir hutbe (1909),
İstanbul’da
köpekler
(1909),
Yaşam ak ko rkusu (1910), Cihan-ı İslama
dair bir nazar-ı tarihi ve felsefi (1922).
Şiir kitapları: Hiç (1890), Tulüat (1890),
M asüm iyet (1893), K ahriyyat* (1895),
Karlıdağdan ses* (1931), Düşünen m usiki (1931); Fransızca şiir kitapları: Fievre d’A m e
(1901), La lyre Turque
(1902), Les quatrains maudits et les re
ties orphelins (1903), Rafaeles de parfum s, Violats semperflairs. (—> K.)
ABDULLAH Efendi. Divan şairi
(Akhisar-İstanbul, XVIII. a.). İlk tahsilini Akhisar’da gördükten sonra İstanbul’a gel
di. Tahsilini İstanbul’da tamam ladı. Başta Süleym aniye olmak üzere bir çok m edreselerde ders verdi.
ABDULLAH Efendi (Antakyalızäde).
Şair
( ?-İstanbul 1715). Devrinde mirasyedi
olarak tanınm ıştır. Son yıllarını kendisine m erham eten verilen m üderrislikten
aldığı az b ir para ile geçinmiştir. Nail
mahlası ile şiirler yazmıştır. (—» K.)
ABDULLAH Efendi (Saraçzäde). Şair (XVIII.
a.). Ünlü h attatlardandır. Şiirlerinde Fa
iz m ahläsım kullanm ıştır. (—» K.)
ABDULLAH Efendi, Sarı. Mutasavvıf, şair
(İstanbul 1584-1660). Mağrib şehzädelerinden olan babası I. Ahmed zamanında
İstanbul’a yerleşm iştir. Abdullah Ef. tah 
silini tam am ladıktan sonra çeşitli devlet
hizm etlerinde bulundu.
Halil Paşa’nm
Şark Serdarlığı sırasında m aiyetinde tezkireci olarak görev yaptı. Reisülküttaplığa kadar yükseldi. Aziz Mahmud H üdai’ye intisab etti. On yıl Hüdai dərgahında
inzivaya çekildi. IV. M urad’ın Bağdat seferine R ikäb-ı H üm ayun Reisi olarak katıldı (1637). Dönüşündə bir süre daha
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devlet görevlerinde bulu n d u k tan sonra
kendini tam am en tasavvufa verdi (1655).
A b d i m ahläsıyla ilähiler yazdı. «M esnevi
şa rih h olarak ün kazandı.
Ö nem li
eserleri:
C evahir-i bevahir-i
M esnevi (M esnevi şerhi, beş cild, tam am lanm am ıştır. Bs. 1870), Sem erätü’l-Fuad
f i ’l-m eb d e-i v e ’l mead, C evheretü’l-b idäye ve dürretü’n nihaye, N asihatü’l m ülü k tergıben li hüsni’s-sülük, D üsturü'linşa, Ricalü’l-G ayb, M esleki’l-uşşak. (—*■
K.)
ABDULLAH Efendi, Zakirzädc.

M utasav-

vıf, şair ( ?-İstanbul 1657). Celvetı şeyhlerindendir. Ali Paşa dergähında şeyhlik ve Fatih Camiinde väizlik etm iştir.
Küçük bir divan teşkil edecek kadar şiirleri vardır. Daha çok ilähileri ile ta ııınm ıştır. (—> K.)
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Abdullah Efendinin rüyaiarı H ikäyeler (A h
met Ham di Tanpm ar, 1943). K itapta, A b
dullah Efendinin rüyaiarı, Geçmiş zaman
elbiseleri, Bir yol, Erzurum lu Tahsin ve
Evin sahibi adlarını taşıyan beş hikäye
yer alm aktadır. İlk hikäyede, kırkını aşkın basit bir adam olan A bdullah Efen-

GEÇMİŞ ZAMAN ELBlSELERl’nden / A . H. Tanpm ar
Kimdi bu kadın? Gecenin bu saatinde niçin uyanmıştı ve neden kendi evinde bu uyku
saatinde bu garip, bununla beraber kendisine o kadar çok yakışan kıyafetle geziyordu.
Bütün bu sualleri ve daha birçoğunu, belki yüzlercesini o geceden sonra günlerce ve aylarca kendi kendime, hiçbir cevap almadan sordum. Bu orta boylu, kumral, ädeta çocuk
denecek kadar genç yaşta bir kadın; daha iyisi bir kızdı. Baştan aşağı, üstünde küçük
sırmadan goncalar ve yıldızlar serpilmiş mavi kumaştan, ninelerimizin gelin oldukları za
man giydikleri cinsten bir eski zaman elbisesi giymişti. Uzun kumral saçları iki sık örgü
ile arkasına atılmıştı, çıplak bileklerinde bir zaman Trabzon taraflannda yapılan ince, telkäri altın bilezikler vardı ve belini yine aym işten geniş bir kemer sıkıyordu. Ayaklarma
gülkurusu renginde küçük pabuçlar giymişti ve bu küçük renk değişikliği bütün hüviyetinden akan mavi senfoninin içinde küçük ve mesut bir nokta değişikliği gibi göze çarpıyordu.
Yüzünü anlatmağa çalışmayacağım, bazı rüyaların anlatılması imkansızdır, bu yüz hakikaten bir bahar bahçesinde görülmüş bir rüya kadar güzeldi. Yalnız gözlerindeki garip
saadet hissinden bahsetmeyelim; zaten bu his, tükenmez dalğalarla bütün hüviyetinden akıyor gibiydi. Olduğum yerde hiç kımıldamadan bakıyordum. Odanm ortasına kadar ilerledi ve benim ayağa kalktığımı görünce, eliyle bir sükut işareti yaparak:
— Susunuz, dedi, çok yavaş konuşmalıyız, duyabilirler... BUmezsiniz, uykuları ne kadar
hafiftir; en küçük çıtırtı bile onları uyandırır. Dikkat etmediniz mi, merdiveni ne kadar
yavaş indim, ädeta teker teker...
Sonra biraz daha yaklaşarak, bir sır tevdi eder gibi yavaş bir sesle iläve etti:
— Şüphesiz gelmemeliydim. Yaptığım doğru değil, bununla beraber duramadım, kim ol
duğunuzu merak ettim... Sonra hep aynı insanlar, aym yüzler. Yalnızlık o kadar fena şey
ki... Halbuki onlar bundan hiç sıkılmıyorlar... Hattä hoşlamyorlar bile...
Dayanamadım ve sordum:
— Onlar kim, dedim, siz kimsiniz, niçin yalnızsınız ve kendi evinizde olduğunuza göre bu
kadar ihtiyat ve telaş niçin?..
— Onlar, dedi, babamla, sizi kapı önünde bulan dilsiz kadın ve çocuğu... Çocuk şüphesiz
onlar gibi değii, fakat bilirmisiniz babamın tabiatı yavaş yavaş ona da geçti gibi. O da
konuşmaktan az hoşlanıyor... Evvelce babam, öyle değildi, sonra birdenbire hastalandı,
böyle oldu. Şimdi hiç kimseyi istemiyor, hiçbir yere çıkmıyor ve bir an beni yanından
ayırmıyor.
Ne güzel ve ne tuhaf bir konuşması vardı. O konuşurken dinleyenle kendi arasında bütün
manialar kalkıyordu. Bu konuşma değil, yüksek bir älemde bir nevi visal lezzetiyle devam
eden anlaşma idi. Söz söylerken ellerinin biraz acemi, çolpa denebilecek çok tatlı jestleri
vardı, elinden tutarak sedire oturttum:
— Siz kimsiniz, adınızı söyleyin? Niçin bu acayip kıyafeti taşıyorsunuz? Sizi kapıdan girerken görünce, birdenbire kendimi bir masalı yaşıyorum sandım. Kahramanların, iyilik
ve güzellik perilerinin insanlar arasında dolaşıp gezdikleri ve onların talihlerine iştirak ettikleri uzak zamanlardan kalmış gibiyiz.
Hafif bir tebessümle:
— Adımdan size ne, dedi. Ayşe, Zeynep, Fatma... Bana istediğiniz adı verebilirsiniz.
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Geçmiş zaman elbiseleri
(TV. filmi, Metin
Erksan
1975)

ABD
di’nin bir lokantada içkinin tesiriyle, üç
yıl öncesine ait b ir rüyanın havasında,
kendine ve çevreye yabancılaşm ası anlatılır. G erçekle rü y a birbirine karışır.
Geçmiş zaman elbiseleri hikäyesinin k ah ram anı
A nkara-K eçiören’de gittiği bir
bağ eğlencesinden dönm ektedir. içkilidir.
K um arda önce çok kazanmış, sonra kaybetm iştir. Тек başına yürüdüğü karanlık
yolda kaza geçirir; bilmediği bir eve alınır. Evde tanım adığı bir genç kadınla,
yaşlı b ir erkek vardır. Bu hikäyede, her
şahsın kendi gerçeği, karşısındaki için bir
yalan halini alır. B ir yol hikäyesi, İstanbullu b ir erkeğin ağzından anlatılm aktadır. K arısı ve çocukları ile m utlu bir aile hayatı süren adam, İstanbul’dan her
ayrılışında, İzm it’ten sonra bir yerde gördüğü b ir yolun özlemi ile doludur. O ra
dan h er geçişinde b u yol onu çekm ektedir. A ncak adam yol üzerine kurduğu
rüyaları gerçekleştirecek ham leyi yapamıyacağım çok iyi bilm ektedir. E rzurum lu Tahsin, hali vakti yerinde bir ailenin
oğlu olup, h u kuk öğrenim i yapm ıştır.
Ancak rindane b ir hayat sürer. Hikäyeci
onu son defa b ir deprem gecesi görür.
Bir m üddet konuşur. Tahsin o geceden
sonra yine kayıplara karışm ıştır. K itapta rü y an ın karışm adığı tek hikäye b u 
dur. E vin sahibi ise, b ir hastanede tutulan
notların toplam ıdır. Ömrü boyunca bir
korkunun içinde yaşamış, m asalı olan bir
adam ile ailesinin hikäyesidir.
Bu hikäyelerin o rta k özelliği gerçek ile
rüyam n karışm asıdır. S anatkärane bir
üslüpla kalem e alınm ış olan hikäyelerde
geniş ve derin yorum lara m üsait rem izler kullanılm ıştır. Rem izlerin zenginliği
ve hayallerin çarpıcılığı, yaşam a arzusu
ve ölüm korkusu etrafında toplanan ger
çek ve vehim , okuyucuda eksilm eyen bir
aläka ve heyecan uyandırır.
K itaba adım veren Abdullah Efendinin
rüyaları hariç, diğer hikäyeler daha ön
ce m uhtelif dergilerde yayım lanm ıştır.
ABDULLAH (Fusus şarihi). M utasavvıf
(Bosna ?-K onya 1644). ilk tahsilini Bosna’da yaptı. Istanbul’da m edrese tahsilini tam am ladıktan sonra B ursa’ya giderek Hacı B ayram Veli halifesinden H a
san K abädüz’a intisab etti. Bir süre M ısır’da kaldı. Hacca gitti (1636), dönüşte
Şam ’da M uhyiddin A rabi türbesi civarında inzivaya çekildi. K onya’da vefat
etti ve S adreddin Konevi türbesi yanına
gömüldü.
Y etiştirdiği talebeler devrinin önde gelen älim leri arasında yer alm ıştır. B u r-

salı T ahir
kitabının
nemlileri,
şerhi’dir.
baskıları:
(-> K.)

Osmanlı m üellifleri’nde altm ış
ism ini zikretm iştir ki en öTercem e-i teşrihat ve Fusus
(Yazması: TS. EH. No. 1253
Bulak, 1836 ve İstanbul, 1873).

ABDULLAH Kesleli. Dilçi (K estel/N azilli
XVI. a.). M irkat-ı kesteli adlı A rapça’dan T ürkçe’ye lügati ile tanınm ıştır (y a
zılışı: 1533-34). M irkatü’l-luga veya K es
teli lugati adlarıyla da bilinen bu eser,
Cevheri’n in Sıhah’m dan 14.000 ve F iru zabadi’n in K dm us’undan 16.700 kelim e
derlenerek m eydana getirilm iştir. (—» K.)
ABDULLAH Kızılca Hayreddin. Divan şai
ri (Bergam a 1552-lstanbul 1617). Çeşitli
vilayetlerde kadılık ve m üderrislik v azifelerinde bulundu, Kızılca H ayreddin
läkabıyla da anılır. (—>K.)
ABDULLAH Naili Paşa. Tarihçi, şair (is
tanbul 1699-Mekke 1758). H otin Ağalığı’ndan em ekli Am asya’lı Halil Ağa’nın
oğludur. 1713 de girdiği Divan kalem i’n de uzun yıllar çalışarak, 1730 da B eylikçi K esedärı oldu. Bunu takiben, 1736 da
Beylikçi, 1740 da R ikäb-ı H üm äyun Beylikçisi ve Teşrifatçi oldu. 1743 de azledildi. 1745 de yeniden Beylikçi’liğe tayin
edildi. 1747 de Reisülküttäb, 1753 de
D efterdär ve 1755 de de Sadrazam oldu.
Sadece üç ay süren bu vazifeden azledilerek, Sakız’a gönderildi. Daha sonra, sırasıyla K andiye, Selänik, ve Cidde V aliUklerinde bulundu. Bu vazifedeyken
M ekke’de öldü. Teşrifatçüıkta bulunduğu sırada yazdığı «M ukaddime-i kavdnin-i teşrifät» isim li eseri, Osmanlı Devleti’nde uygulanan teşrifät kurallarını
toplayıp açıklayan bir eserdir. Mevlevi
olan P aşa’nın toplu bir de Divan’ı v ar
dır. (-» K .)
ABDULLAH Paşa, Çeteci. Divan şairi,
devlet adam ı (Çerm ik/D iy ar bakir ?1760). Ç erm ik’te medrese tahsili gördü.
Valilere levend-başağası oldu. Çete sa
vaşlarında y ararlık gösterdiğinden çete
ci läkabı ile tanındı. Sıvas valisi oldu
(1739).
Çeşitli vilayetlerde valilik ve
beylerbeyliği görevlerinde bulundu. M ahläsı A h i olan A bdullah Paşa, aynı za
m anda değerli b ir h attattır. Eserleri:
T ertib-i Ziba, Enhär-ül cihän fi vicdan-i
Ä ya tü ’l K u r’än. Şiirlerinden iki beyit
Ramiz Tezkiresinde bir gazelinin tam am ı
da Ş. Beysanoğlunda bulunan b ir cönktedir. (—» K.)
ABDULLAH Ramiz Paşa. Dilçi, asker (1818-

istan b u l 1878). Küçük yaşta askerliğe
intisab etti (1831), hüküm et tarafından
askeri fenleri öğrenm ek üzere B erlin’e
gönderildi ve orada altı yıl kaldı (18381843). Istan b u l’da Hassa Topçu M irlivası
(tuğgeneral) iken dilbilgisi bakım ından
önem taşıyan «Emsile-i T ü rk b y i yazdı
(1866). «D är-ı Ş ü ra-yı Askeri» üyesi iken
felç geçirdi (1874). Bu sebeple em ekliye ay rıld ı ve dört yıl sonra vefat etti.
E serleri: E m sile-i Türki (1866). Cümle
tahlilin d en çok fiil çekimi ve kelim e y a 
pışı üzerinde durulan kitap üç bab, yedi
fasıl ve bir hatim eden m eydana gelm ektedir. Birinci babda isim, sıfat ve zam irler; ikinci babda fiiller; üçüncü babda
ise edatlar, bağlaçlar ve ünlem ler üze
rinde durulm aktadır.
A bdullah Ram iz Paşa’nın dilbilgisine ait
büyük Sarf k itab ı ele geçm em iştir. (—> K.)
ABDULLAH Refet Bey. D ivan şairi (İs
tan b u l ?-A rabistan 1744). XVIII. asrın
m eşhur devlet adam larından Ram ı M ehmed P aşa’n ın oğlu. H attatlığı şairliğinden daha önem lidir. (—>K.)
ABDULLAH Sıdkı Efendi (Firuzağalı) Divan
şairi (XVIII. a.).
D evrinin ünlü şairi
Süleym an N a h ifi’nin yetiştirm esi. Ş iirlerinde S ıd k ı m ahläsım kullanm ıştır.
(-> K.)
ABDULLAH Şerif Efendi. Ş air (İstanbul
XVIII. a.). Şiirlerinde Ş erif m ahläsım
kullanm ıştır. (—» K.)
ABDULLAH Vasif Efendi. Ş air
( ?-İstanbul 1717). Devrinin m eşhur h a tta tlarından. Şiirleri de kıym etlidir. Bir bey
ti:
H em tä bulunm az ey gül-i näzikbeden,
sana;
O ldum hezär-i nağm ezen-i aşk ben sana.
ABDULLAH Vassaf,
Vassaf

bk. ABDİ, Abdullah

ABDULLAH Zülıdü. Gazeteci, yazar (is
tanbul 1869-1925). G alatasaray S ultanisini bitird i (1890). Gazeteciliğe Saadet
gazetesinde başladı, daha sonra Tarik,
Tercüm an-ı hakikat, İkdam ve Sabah’da çalıştı. M arif N ezaretinde görev aldı.
M eşrütiyet’in ilanından bir kaç gün son
ra gazete adlı b ir gazete çıkardı. Y irm inci sayıdan sonra adını Y eni gazete olarak değiştirdi. Bu gazetede Cenab Şehabeddin, Süleym an Nazif, Mehmed
Rauf gibi devrin m eşhur
sim aları da
yazm ıştır. Gazete Ingiliz siyasetine olan
eğilimi ile tanınm ıştır. A bdullah Zühdü

Bäbıäli baskm ından sonra gazetesinin
yayınım du rd u rd u (23 A ralık 1913).
Bir süre, gazeteciliğe ara verdikten son
ra İkdam ve Sabah’da imzasız yazılar
yazdı. Y eni gazete’yi yeniden yayım ladıysa da eski gücüne ulaştıram adı. Ali
Kemal Sabah’dan ayrılınca bir süre bu
gazetenin başyazarlığını yaptı. M ütareke
yıllarında kısa bir süre M atbuat Umum
M üdürü oldu (1920) Bu görevden istifa ederek ayrıldı. Öm rünün son yıllarını
antikacılıkla geçirdi. Eserlerinde yaşadı
ğı çevreyi, bohem hayatını ele almıştır.
Yurdum uzda polisiye rom an tü rü n ü ilk
deneyenlerdendir.
Eserleri: Şanlı asker (1897, Yunan h arbi sırasında yayım lanan bu eser günün
havasını aksettirdiğinden çok ilgi çekm iştir), Güller ve dikenler (1898), R ehgüzär-ı m atbuatta (1898), Yandım aman
kantosu (1897), Bahr-ı M üncem id-i Cenubide (1906),
D evlet-i Osmaniye ve
1314 Y unan muharebesi (1897, Süleyman
Tevfikle). Diğer telif ve tercüm e kitaplarından bazıları: Kadın hisleri, M uharririn zevcesi, L eyd i Madmazel yüz m il
yon, Şikeste beste, Särä. (—> K.)
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Abdullah Zühtü

AbdullahU’s Sagir. Piyes (Abdülhak H a
mid, 1919). Son Endülüs hüküm darı A bdullahü’s Sagir, tahtım kaybedince, Ca
rolina adlı bir Ispanyol fahişesiyle b irlikte G ırnata’da fakir bir köy kulübesine çekilir. İki sevgili İspanya’dan ay rılıp Fas’a sığm m ak isterlerse de m uvaffak olam azlar. Savaş aleyhdarı Abdullah,
herşeyini kaybettiği bir anda, m utluluğu ve aşkı bir fahişenin kırdaki kulübesinde bulm uştur. Yeni Ispanyol kralı
Ferdinand ile kraliçe Izabella onları k u lübelerinde bulur ve ilişki k urarlar. K ral
ve kraliçenin saraya davetleri sevgililer
tarafından red edilir. Abdullah ve sevgi
lisi, inzivayı, fak ir kulübelerini tercih
ederler.
ABDURRAHMAN. M utasavvıf şair (XVII.
a.). H ayatı hakkında bilgi yoktur. Os
man Ergin’e aid A bdülahäd N urı diva
nının sonunda bu mahläsı taşıyan bir
şiir kayd edilm iştir. (—> K.)
ABDURRAHMAN Efendi.Divan şairi (İs
tanbul ?-1728). Istanbul’un çeşitli m edreselerinde görev yaptı. Şehzäde Süleym an’a öğretm en tay in olundu. Türkçeden
başka Arapça ve Farsça şiirler yazdığı
Osmanlı m üellifleri’nde kaydedilm iştir.
(-» K.)
ABDURRAHMAN Efendi (Müeyyetzäde).
Alim, şair (Divriği 1456-Istanbul 1516).

U.. _

\rr»
Abdullahü's Sagir
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ABD
II. Bayezid Şehzädeliğinde Amasya vali
si iken yanına aldı. F atih S ultan M ehmed, kendisine verilen yanlış bilgi y ü zünden idam ını em retm işse de, Bayezid
İra n ’a kaçm asını
sağlayarak idam dan
k u rtard ı (1476). tran d a d ev rin älim lerinden ders alarak bilgisini geliştirdi. II.
Bayezid’in ta h ta çıkması üzerine İstan 
bula geldi (1483). M üderrislik ve kadılık yaptı. İbn K em al’i him aye ederek
yetişm esini sağladı. Çeşitli ilm i eserleri
yanında Türkçe, Arapça ve Farsça şiirleri vardır. Ş iirlerinde Hatemx m ahläsını kullanm ıştır. (—> K.)
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ABDURRAHMAN Eşref Efcndi. Alim ve
şair (M erzifon ?-İstanbul 1784). M edrese tahsilinden sonra kadılık yaptı. Bir
süre K ıbrıs kadılığında bulunduğundan
«Kıbrıs mollası» nam ıyla anıldı. Ü nlü
şair N edim ’in am casıdır. E serleri: U yunü 'l-ulüm ,
M iratü’s-safa,
İlm ü ’l-ahläk,
T ezkiretü ’l-h ikem fi tabakatü’l-ü m em
(1738, Edebiyata dair bilgiler ve älim lerin h ay atların ın anlatıldığı ansiklopedik
bir eser, iki defa b asılm ıştır). (—> K.)
ABDURRAHMAN Fehmi Efendi. Şair, edib.
(M anastır ?-U rfa 1904). D iyarbakır, valiliği yaptı. Edebiyat kaideleri hakkında
yazılmış olan Tedrisät-ı edebiye ile, İs
lam m edeniyetini konu alan M edresetü'l Arab isim li eserleri basılm ıştır.
(-> K.)
ABDURRAHMAN Fevzi Efendi Dilçi (KÜtahya 1802-İstanbul 1864). M em leketinde başladığı tahsilini İstan b u l’da ta 
m amladı. H arbiye M ektebi ve çeşitli
idadilerde A rapça dersleri verdi. Eseri:
M ikyasü’l-lisan kıstasü’l-beyan. Y azım ına 1847 de başladığı bu eseri 25 yılda
tam am ladı. T ürkçenin özellikleri üzerinde devrine göre geniş duru lan bu kitap
ölüm unden sonra
yayım landı
(1882).
Türk Dil K urum u sözkonusu kitabın A.
U. Elöve tarafın d an sadeleştirilm iş şeklini yayım ladı (1942). (—» K.)

Abdurrahman Şeref

ABDURRAHMAN Hıbri.
Tarihçi,
şair
(Edirne ?-Serez 1676). U lem ädan H üseyin E fendi’nin oğludur. Tahsilini İstanbul’da tam am layarak, kadı olmuş,
bırçok yerlerde kadılık y ap tık tan son
ra, en son bulunduğu Serez’de, yine bu
vazifedeyken ölm üştür. Eserleri: E ntsü’l-m üsäm irin (F etihten itibaren E dirne’yi an latan b ir tarih ve biyografi k i
tabıdır. 1636/37 de yazılm ıştır. Yazmala
rı: İ.Ü. Ktp. Ту. Nu. 451; Süleym aniye
Ktp. Reşid Ef. Nu. 616; DTCF Ktp. İs
m ail Saib Sencer Kit. Nu. 5200), D ef-

ter-i ahbär (Osman Gazi’den I. İb rahim ’e kadar geçmiş tarihi olaylardan ve
tarih i kişilerden bahseden bir tarih ve
biyografi kitabı. Yazması: Bayezit Devlet K tp. V eliyüddin Ef. Nu. 2418), Tarih-i fe th -i Bağdäd, T arih-i Feth-i
Revan, Divarıçe, Riyäzü’l-ärijin
(Kırk
hadis tercüm esi), H adayıku’l-cinän (Çe
şitli hikayelerin
toplandığı b ir eser).
(-> K.)
ABDURRAHMAN Sami Paşa, bk.
Paşa.

SAMİ

ABDURRAHMAN Süreyya. Dilçi, yazar
(Bağdat ?-İstanbul
1904).
Tahsilini
Bağdat ve İstanbul’da yaptı. Bazı mem urluklarda bulunduktan sonra Ceride-i
askeriye başyazarlığına getirildi (1871).
Lizbon’da yapılan M üsteşrikler Kongresine göndərildi (1890). D arülfünun ve
D arülm uallim in’de hocalık yaptı.
Eserleri
(basılm ış olanlar) : Mizänü’l
belägat, S efine-i belägat
(iki eser de
Osmanlı dili ve edebiyatı kaideleri ile ilgilidir), Ta’likaat-ı belägat- 1 Osmaniye
(İstanbul 1881, Cevdet Paşa’n ın Beläg at-ı O sm aniye’sinin tenkidi), Rähatü’l
erväh-M ukaddim e-i M esnevi şerhi, B urhärıü’s säkib fi isbäti’l-väcib, Fezail-i
askeriye, A k v e m ü ’l - m esälik
(Sadrazam lardan Tunuslu H ayreddin Paşa’m n
Arapça eserinden derlenerek hazırlanm ıştır).
ABDURRAHMAN Şeref. Yazar, son Os
m anlı v ak ’anüvisi (İstanbul 1858-Ankara 1924). M ekteb-i Sultani’yi bitirdikten
sonra ta rih ve coğrafya m uallim i oldu
(1873). M ekteb-i Mülkiye m üdürlüğünde bulundu (1892-1907). M aarif Nazırlığı yaptı (1907 ve 1909 da iki defa). H.
M eşrutiyetten sonra Ayan Meclisine
aza tayin olundu. L ü tfi Efendi’nin yerine V ak’anüvis tayin edildi
(1908).
Aynı zam anda Osmanlı Tarih Encümeni
Reisi oldu (1909). Vak’anüvisliği saltanatın kaldırılm ası ile sona erdi. Osmanlı
Tarih Encüm eni Türk T arih Encüm enine dönüştükten sonra da ölene kadar
reisliği sürdü. M ütareke yıllarında n a
zirlik görevlerinde
bulundu. Türkiye
Büyük M illet Meclisi’nin ikinci devresinde İstanbul m ebusu oldu ve en yaşlı üye
olarak ilk toplantıyı açtı.
A bdurrahm an Şeref, halefi olduğu L üt
fi Efendi’nin tarihini uzun ilävelerle ya
yımladı, am a en orjinal eseri olması gereken Devlet V ak’anüvisi olarak kaleme aldığı tarih i yayım lanm adı. El yaz
ması tek nüshası Tarih Encüm eni K üN. A hm et Banoğlu arsivi

tü p h an esin d en
(bu Encüm en’in lağvı
üzerine) T arih K urum u K ütüphanesi’ne
geçm iştir. Ş eref Bey, tarihe dair eserlerin d e zam anının şahısları hakkındaki
fikirlərin i açıkca ortaya koym aktan kaçınm ış, bazı düşüncelerini yer yer nüktelerle ifadeyi uyğun bulm uştur.
E serleri: F ezleke-i tarih-i D üvel-i İsläm iye (1885), Tarih-i D evlet-i Osmaniye
(1893-1896),
Fezleke-i tarih-i D evlet-i
O sm aniye
(1899),
Z übdet-ül
kıssas
(1899-1900), Tarih-i asr-ı hazır, Harb-ı
hazırın m enşei (1918), Sultan Abdülham id ’e dair (1918, Ahmed R efik’le), Ta
rih m usahabeleri (1923). Ayrıca, coğraf
ya, istatistik ve ahläka dair kitapları ve
T a rih -i O sm anı Encümeni, Türk Tarihi
E ncüm eni m ecm uaları ile çeşitli gazete
ve dergilerde bir çok m akaleleri vardır.
(-» K.)
ABDURRAUF Fitrat, bk.
du rrau f.

FİTRAT, A b-

ABDÜLAHAD Nüri. Yazar, dilçi (Boyab at ? -İstan b u l 1927). Zam anının yaygın fik ir harek etlerin e katıldı. A bdülham id devrinde siirgüne göndərildi. T ü rk 
çülük akım ını benimsedi. M ütarekede
İ4" K ü rt M ustafa D ivan-ı H arbi tarafından
m ahküm edildi. Hapisten kaçıp AnadoO lu ’ya geçti (1922). Milli M ücadele sıra
c\i sında K astam onu’da ilm i çalışm alar ve
gazetecilik yaptı. Bir süre bu ilde y a
yım lanan A çıksöz * gazetesinin başm akalelerini yazdı (1922). Milli M ücadele
sona erd ik ten sonra, eskiden de çalıştığı
Seyrüsefäin (Denizyolları) idaresindeki işine döndü.
Arapça ve Farsça bilen A bdülahad N uri, ta rih ve edebiyata dair yirm iden fazla eser m eydana getirdi. D ivanü lügat-it
T ü rk’deki savları (atasözleri) ilk defa
toplayıp izahlarla yayımladı.
Eserleri: Atalarsözü-Eski savlar (Divanü
lü g at-it T ü rk ’den alınan 251 sav’ın g ü 
nün Türkçesine çevrilmiş şekli ve is 
tanbul ağzında bulunabilen karşılıkları ile m ünasebetleri açıklanarak, bası
m ına 1917 de,
Istanbul’da
başlamış
1923 de, K astam onu’da tam am lam ıştır.
Diğer eserleri: İsfendiyar Oğulları m eskükatı, Halep kitäbeleri, Edirne tarihi,
Säkinam e-i N u ri (Farsça), K ü rt düğünü
(hikäye), Sädi ve Gülistan, N ida-yı in tikäm, Y u n a n harbi destanı.
ABDÜLAHAD Nüri Sivasi. M utasavvıf, şa
ir
(Sivas 1595-lstanbul 1651). K üçük
yaşta babasını kaybetti. Dayısı A bdülmecid Sivasi III. Mehmed’in daveti üzeİlm iye Salnäm esi
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rine İstanbul’a gelirken, yeğenini de beraberinde getirdi.
Böylece tahsilini istanbulda tamamladı,
irşad için gittiği Midilli adasından dönüşünde Mehmed Ağa tekkesi şeyhliğine, daha sonra da Fätih, Bayezid, A yasofya Cämii väizliğine tayin oldu. Tasavvufa dair eserleri ve şiirleri vardır.
(-* K.)
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ABDÜL-ALLÄM Feyiz Han. T atar yazar ve
dilçisi (XIX. a.). Eserlerini geniş halk
kesim lerinin anlayabileceği bir
dille
yazdı. Eserleri: Tatar tiline qisqaca sarf
(Tatar dilinin küçük gram eri, 1887), M uharrikü’l-efkär (Rusya T ürklərinin içtimai ve iktisadi meseleleri ile ilgili).
(-» K.)
ABDÜLAZİZ Efendi, Kara Çclebizäde. Ta
rihçi, şair
(İstanbul 1591-Bursa 1657).
Babasının ölümü üzerine küçük yaşta
yetim kaldı (1591). Ağabeyi şeyhülisläm
Mehmed Efendi tahsil ve terbiyesi ile
meşgul oldu.
kU riJs'-rV . o ş)j\şi{..„j
Yine m eşhur şeyhülisläm lardan SunulJ ’1
iü tf
lah Efendi’den icazet aldı ve uzun süre
•V
istanbul
m edreselerinde
m üderrislik
Abdiiläziz Karaçelebizade’yaptı (1612-1620).
Bursa
(1620) ve
nin el yazısı
Edirne medreselerinde m üderrislikten
(1620-1623) sonra Yenişehir, М екке ve
İstanbul kadılıklarında bulundu. İstanbul
kadılığı sırasında, yağ buhranm da rolü
olduğu gerekçesiyle idama m ahküm edilmişse de, sadrazam ın çabaları neticesinde K ıbrısa sürülerek kurtulm uştur
(1634). Bir yıl sonra IV. M urad tarafın dan affolundu ve İstanbul’a döndü. Bir
m üddet hiç bir işe karışm adan yaşadı.
Mesleği ve tarih ilmi ile ilgili çalışmala
rını ilerletti. S ultan Ibrahim ’e karşı
ayaklanan yeniçerilerin yanında yer aldı
(1648).
Padişahın tahttan indirilişinde
faal rol oynadı. IV. Mehmed’in tahta çıkışı ile Rumeli Kazaskeri oldu.
Tefsire dair K äfi adlı eserini Padişaha sundu ve m eşru bir şeyhülisläm bulunm asına rağm en fetva payesi ile taltif olundu.
Bu hadise Osmanlı tarihinde ilk defa v u ku buluyordu (1649).
Bir süre sonra
şeyhülisläm B ahäi Efendi’n in azli üzeri
ne Şeyhülislam lığa getirildi (1650). Çok
kısa bir süre (5 ay kadar) şeyhülisläm lık yaptı. Bir esnaf ayaklanm ası sırasın
da azl edildi. Sakız adasına sürüldü.
Sonradan sürgün yeri Bursa olarak değiştirildi. B ursa’da bir çok bayındırlık
hizm etlerinin yapılm asına önayak oldu.
Nesirleri şiirlerinden üstün tu tu lm ak tadır. Şiirlerindeki m ahläsı A zizi'dir. Eser
leri; Tarihe ait olanlar; R avzat’ül ebrar~ ~
**•
Й*. »ı-». V
•A
;i
J''.
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(Ädemden S ultan İbrahim devrine kadar hadiseleri içine alan tarih kitabı.
Yalnız son kısm ı orjinaldir. Basımı sıra
sında eksik bir nüsha esas
alındığın
dan, baskısı hatalıd ır), Z eyl-i R avzatü'lebrar (1647-57 yılları arasında cereyan
eden hadiselerin yer aldığı bu kitapta
hatıra yönü ağır basm aktadır, basılm am ıştır), Süleym annam e * (T äcüttevarih’e
zeyl), diğer bazı eserleri: H ilyet’ül enbiya (siyer tercüm esi), A h lä k -ı A ziziye
(ahläk kitabı), G ülşen-i niyaz (m esnevi),
M üretteb divan. (—» K.)
ABDÜLAZİZ Efendi (Mektübizäde). Tarihçi,
§air (İstanbul 1801 - 1862). Şeyhülisläm M ektupçusu M ustafa İzzet Efendi’n in oğludur.
1819 da m üderris
oldu, uzun y ıllar kadılık yaptı, 1846 da
B eytülm al Kassam lığına tay in edildi.
Daha sonra, ilm iye rütbelerinden, M ahreç päyesi, Şam Mollası, М екке päyesi
ve İstanbul päyesi rütbelerini aldı, Evkäf-ı H üm äyun
M üfettişi
iken öldü.
M üstakim zäde Süleym an Sadeddin Efendi’nin, şeyhülisläm ların
biyografilerini
veren, «D evlıatü’l-M eşayih»m e
en son
zeyli A bdülaziz Efendi yazm ıştır. (Yaz
ması : Süleym aniye K tp. Esad Ef.
Nu. 2267) Ayrıca, Osman Gazi’den III.
M urad’a kadar yetişmiş, alim ve şeyhlerin biyografilerini özet olarak veren,
«Teräcim-i ahväl-i ulem ä ve meşäyih»
isimli b ir eseri de vardır
(Yazması: İ.
Ü. K tp. Ту. Nu. 2456). (—> K.)
ABDÜLAZİZ Efendi (Suphızäde). Divan şai
ri (İstanbul 1736-lstanköy 1782). T arih 
çi şair M ehm ed Suphi E fendi’nin oğlu.
Saray tabibleri arasında yer aldı. M ü
derris oldu (1757). Hekim başılığa getirildi (1775). H erkese dil uzattığı suçlaması ile İstanköy’e sürüldü, orada öldü.
III. M ustafa devrinin ünlü tabiplerindendir. Telif ve tercüm e tip kitaplarının
yanında Türkçe ve Farsça şiirler yazm ıştır. Divanı vardır. (—» K.)
ABDÜLAZİZ Mecdi, bk. TOLUN, A bdüla
ziz
ABDÜLAZİZ, Ümmiveledzäde. Divan şairi
( ?-lstan b u l 1545). M üderrislik
ve
Anadolu’n un çeşitli vilayetlerinde k ad ılıklarda bulundu. Türkçe, Farsça ve A rapça şiirleri vardır. (—» K.)
ABDÜLBAKİ Arif.
Divan şairi, (ista n 
bul 7-1713). M edrese tahsilinden sonra
bir m üddet m üderrislik yaptı. Selänik
ve B ursa’da kadı olarak bulundu. K azasker oldu. Yazma Divan’m dan başka, Si-

yer-i Nebi, M inhacü’l-usül ve M iraciye
(Y azm ası: TS. H. Nu. 1249 da) isim li
eserleri vardır. (—» K.)
ABDÜLBAKİ (Lälizäde, Yetiuı). M utasavvıf
şair. ( ?-Istanbul 1746).
M üderrislik
yaptı. N akşibendı tarikatına intisab etti.
Şiirlerinde Y etim mahlasını kullandı.
1705 de Kudüs Mollası, daha sonra Şehit Ali Paşa’nın hocası oldu. Paşa’nın
M ora’daki hezim eti üzerine Lim ni’ye sü 
rüldü, şeyhinin aracılığı ile affedilerek
İstanbula döndü, istanbul kadısı olduktan sonra Eyüp’de vefat etti. Eserleri:
Sergüzeşt, (melämi büyüklerini anlatır).
Aym esere Z eyl-i M eslekü’l Uşşak’da Ha
ve edilm iştir. M ebdeü’l maad, Z ü lfetü ’ttem kin . Tercüm eleri: A bdülkerim Ceyli den El İnsanü’l-käm il; Gazali’den K im ya -yı saadet; Yakub Çerhi’den Risaletü ’l - M uradiye.
ABDÜLBAKİ Nasir Dede. M utasavvıf şair,
(İstanbul 1765-1820). İstanbulda Yenikapı M evlevihanesi şeyhlerinden. Musiki
ile m eşgul oldu, bazı besteleri vardır.
Eserleri: §erh-i Şahidi, Tercem e-i Menäkıb -i A rifin , D ivan-ı eş’ar olup basılm am ıştır. (—>K.)
ABDÜLBAKİ Şifai. Divan şairi ( ?-Edirne 1664). Uzun yıllar iran ve Arabistan’da seyahat ettik ten sonra Edirne’ye y erleşti. II. Bayezid Darü’ş-Şifa’sma başhekim oldu. Şiirlerinde Şifai mahlasını
kullanm ıştır. (—> K.)
ABDÜLGAFFAR Kirimi. Tarihçi (Kirim
XVIII. a.). Tam ismi, Abdülgaffar bin
Hacı H asan bin Hacı Mehmed bin Hacı
A bdulvahhäb. K irim älim lerindendir. Çe
şitli yerlerde kadılık yaptı. Hem genel bir
Islam tarihi, hem de bir K irim hanları
tarih i olan «U m detü’l-ahbdr» adlı eseri
(yazılışı: 1744) ünlüdür. (Yazması: Sü
leym aniye K tp. Esad Ef. Nu. 2331. Eser,
T ürk T arih Encümeni Mecmuası’nda
«U m detü’t-T eva rih » ismiyle iläve olarak
basılm ıştır: Sayı: 8-85 M art 1341-Sayı:
18-95 Ekim 1926 arası. 207 sf.). Ayrıca,
bir k ırk hadis şerhi ve fıkıh meselelerini
toplayan bir de mecmuası vardır. (—» K.)
ABDÜLGANİ Efendi. Alim, şair (Gerede
?-B ursa 1586). Bursa ve istanbul medreselerinde m üderrislik, Şam, Mısır ve Istanbul’da kadılık yaptı. İstanbul kadılığından A nadolu kazazkerliğine yükseldi.
Aklı ilim ler yanında şiirle de uğraşmıştır. Şam kadılığı sırasında oranın tarihi
ve diğer özellikleri üzerine bir eser ha-
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zırlayıp padişaha sunduğu bazı kaynaklarda belirtilm ektedir. (—» K.)
ABDÜLHAK Hamid, bk. TARHAN, A bdülhak Hämid.
ABDÜLHAK Mihriinnisa,
A bdülhak M ihrünnisa.

bk.

TARHAN,

di. H ilm i mahläsıyla
(-» K.)

şiirler

yazmıştır.

ABDÜLHALİM Galip Paşa. Divan şairi
(istanbul 7-1876). Kaymakamlık, m utasarrıflık gibi görevlerle birçok vilayetlerde bulundu. Eserlerinde bazan Niğdeli Galip imzasım kullanan Galip Paşa,
Türk Galip ismi ile tanındı. Vehbi, Sürurı, Fazil, Vasif gibi divan şiirinde m ahallileşme, gündelik hayata yer verme
eğilimleri taşıyan yazarların yolunu takip etti. Ancak bu şairlerin şiir dünya
larının İstanbul çevresi içinde kalm asına karşılık Galip Paşa, K astam onu ağ
zı ile köy hayatını işledi. Bu özelliğinden
dolayı kendişine Divan şiirinde köylü,
kaba, m änasına kullanılan T ü rk lakabı
verildi. M utayebat-ı T ürkiyye adını verdiği küçük divam, köy ve köylü m ese
lelerini Divan şiirine getirmesi, taşra di
lini kullanm ası bakım ından kayda değer
bir eserdir (Latin harfli bs. 1943).
Bak sevdücegüm K ezban’m ondört yası
vardur
G uzgunu siyah benlerü, hem de gası
vardur.
Gerdanluğunu boynuna dalımıs, m avu
boncuh,
Gan gırm ızı barmahta, yüzün daşı var
dur.
(-» K.)

ABDÜLHAK Molla. Saray doktoru, edib,
şair. (İstanbul 1786-1853). Hekimbaşı
H ayrullah E fendinin torunu, şair A bdül
hak H äm id T arh an ’ın dedesi. Tahsilini
tam am ladıktan sonra saray doktoru ol
du. B u m evkideki rakipleri ile m ütem adiyen çekişti. 1821 de K eşana sürüldü.
A ffedilerek yeniden mesleğine döndü.
S er-i etıbba oldu. Bundan sonraki hayatı
A nadolu ve R um eli kazaskerliklerine ta 
yin edilm ek ve azledilm ek içinde geçti.
Tip tarih im izin önemli älim sim aların
dan biridir. K arantina teşkilätı, m ecburi
çiçek aşısı, k adavra üzerinde cerrahı ça
lışm a için özel izin onun zam anında
(II.
gerçekleştirilm iştir. Tarih-i liva,
M ahm ud’un Ram i kışlasında konakladığı süre de cereyan eden vakaları
anlatır.) ile, R uznäm e (II. M ahm ud’un
ölüm ü ile b iten hastalığına dair tib b i
m üşahedeleri anlatan) kitapları tanınan
eserleridir. A yrıca kardeşi Behçet E fen
di ile beraber Hezar esrar isim li bir tip
kitabı yazm ıştır. İlk iki eseri basılm am ıştır. Şairliği tabibliğinden geridedir.
Ö lüm üne Säib Efendi şu tarih i söyle- ABDÜLHALİM Memduh. Şair, yazar ve
m iştir. G itti häk, häk diyerek hakka bu edebiyat tarihçisi (istanbul 1866-İngiltere 1905). Bir süre H ukuk M ektebinde
dem A bdülhak. (—» K.)
okuduktan sonra Hariciye N ezaretinde
ABDÜLHAK Nasulıi. Devlet adamı, şair çalıştı. Mizan * gazetesinde yazdı. Bu
(1837-1912). Tarihçi H ayrullah Efendi’ yüzden sürgün edildi. A vrupa’ya kaçtı
(1900). Beş yıl Fransa’da kaldı. İngiltenin oğlu, A bdülhak H am id’in ağabeyi.
re ’de öldü. Mezarı Tunus’tadır. Eserleri:
H arbiye’den sonra P aris’te M ekteb-i OsTarih-i
edebiyat-ı Osmaniye
(1888,
m ani’ye devam etti. Bir süre hizm etten
Türkçede «edebiyat tarihi» adım taşıyan
sonra askerlikten ayrıldı, Babıäli T er
ilk k itap tır. 1. Bölüm, giriş «bazı m üläcüme odasına girdi. M utasarrıflıklarda
bulundu, iki defa Tahran B üyük Elçili— hazalar»; 2. Bölüm, Divan edebiyatının
ünlü isim leri; 3. Bölüm, Tanzim at’tan
ğinde görev yaptı. İkinci M eşrütiyet’ten
sonra Ayan Meclisi üyeliğine getirildi. sonra yetişen edebiyatçılar ve değişen
edebiyatım ız «Devr-i teceddüt» ); A n th Tercüm eleri ve şiirleri vardır. (—» K.)
ologie de L ’A m our Turc (1905, Edmon
ABDÜLHALİM Çelebi.
Şäir ( ?-Şam
Fazi ile «Türk aşk antolojisi» ); Piyesle1518). Tahsilini Suriye, M ısır ve İra n ’ri: Nälän, Bedriye, Ümitsiz m üläkat yada tam am ladı. Yavuz Sultan Selim ’in hohut istifade-i ibret.
cası olarak ün kazandı. Şiirleri de v ar
ABDÜLHAY Celveti. M utasavvıf şair (Edır. (—» K.)
dirne ?-Istanbul 1705). Tahsil ve terbiyesi ile babası Saçlı İbrahim Ef. meşgül
ABDÜLHALİM Efendi, Ahizäde. Älim ve
oldu.
şair (istanbul 1555-1604). Älim Ahizäde
Mehmed Ef. n in oğlu. M edrese tahsilini
K ızanlık (Rumeli) Şeyh A laeddin zaviEdirne ve Istan b u l’da gördü. Birçok m edyesi (1659) ve Üsküdar Aziz M ahmud
H üdaı tekkesi
şeyhliklerinde bulundu
reselerde m üderrislik yaptı. K adılık ve
Kazaskerlik m akam larına kadar yüksel(1691). Vaizlik yaptı. Zahidane konuları
Son asır T ü rk şairleri, Dergäh arşivi, T ürk m eşhurları ans.
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Abdü.halim Memduh

M uhyiddin. A yrıca «Bäzu’l-Eşheb» lä k a bıyla da şöhret bulm uştur. «Gavsu’s -s a kaleyn» ism iyle anılır. Nesebi Hz. A li’ye dayandırılır. Babasının adı Ebü A b dillah, annesinin Fätım a’dır. «Ümmü’lhayr» künyesiyle ve «Ä m inetü’l-hıyär»
läkabıyla m eşhurdur.
ABDÜLKADİR Bellıi, Gulamı Kadir. MuH azer denizinin güneyinde ve E lburz
tasavvıf, şair.
(H ankäh 1839-lstanbul dağ silsilesinin kuzeyinde bir İra n viläye1922). Babası m eşhur älim ve m utasav- ti olan G ilan’da doğdu. A bdülkadir doğ
vıf Seyyid Süleym an H üseynı’dir. Sey
duğu zam an
annesinin altm ış yaşında
yid Süleym an m em leketindeki zulümden
bulunduğu riv ay et edilm ektedir. B abası
ve kötü idareden k urtulm ak için ailesi nı küçük yaşlarında kaybetti.
ve 300 m üridi ile birlikte Belh’den çıOnsekiz yaşlarında
G ilan’dan çıkarak,
k arak İra n ’a oradan da A nadoluya geç- tahsil için Bağdad’a geldi. N efehätü’l-ü n s’
m iştir. K onyaya yerleşm e ile son bulan ür. rivayetine göre arefe günü çift sürm ek
bu seyahat sırasında A bdülkadir onyedi için tarlad a öküzleri koşarken, öküzlerin
yaşında idi. K onyada ilk tahsiliııi baba birisinin kendisine: «Sen bu iş için y a ra sından gördü. M uhyiddin-i A rabi’nin tılm adın ve bu vazife ile em redilm edin!»
eserlerini istinsah etti. İstanbulda Eyüp şeklindeki hitabını duyunca, çift sürm eNişancısında Şeyh M urad tekkesine şeyh yi b ırak arak eve gelip annesinden Bağ
oldu (1877). Bu tekkeye 47 yıl hizm et dad’a gidip ilim tahsil etm ek için izin
etti. Gulamı Kadir, Kadiri H ikm et, Bel- istem iştir. Ebü Said el-M übarek b. Ali
hi gibi m ahlaslar kullanan A bdülkadir, el-M ahzüm iye intisap etti. Takriben otuzm utasavvıflar içinde M evlänadan sonra üç sene kadar tedris ile meşgul oldu. Çok
en çok şiir yazan şahıstır.
uzun süren bu tahsil hayatının m eyveleTürkçe şiirlerini bazan A nadolu bazan rini ancak ellibir yaşm a geldikten sonra
Çağatay lehçesi ile yazm ıştır. Ekseriya verm eğe başladı anlaşılıyor. Ayrıca y irayni m anzum ede her iki lehçeyi d e k u l- mibeş sene k ad ar tecrid ve tefrid ile sahlanm ıştır. M üretteb divanından başka ra ve çöllerden geçerek riyazet eyledigi
11000 beyitlik Y enabiü’l hikem isim li kendisi tarafından ifade edildiğine göre,
farsça mesnevisi, G ülşen-i esrar, K ünus- bu uzun tahsilinin sekiz senesinin zahiri
ü’l-ärifin fi esrärü’t-T evhid, Esrärü’t - ilim leri öğrenm ekte geçtiği m eydana çıTevhid, Ş em s-i Rahşan, Sürıühat gibi kar.
eserleri vardır. (—» K.)
Abdü’l-K aad ir Ebü Said M ahzüm ı’den din,
ABDÜLKADİR Bey (Hacı). M utasavvıf şa fıkıh, Ebu B ekr b. el-M uzaffer ile diğer
hadis dinledi.
ir (XIX-XX a.). Tikveş Melämı tekkesi m eşhur m uhaddislerden
şeyhliği yaptı. Balkan H arbi sırasında Sonraları Ebü Zekeriyya et-T ebrizi’den
tekkeyi yağm adan korum ayı başardı. Sa- edebiyat okudu. Ahmed Debbas ile söh
vaştan sonra 95 yaşlarında vefat ettiği bet edip, kendisinden tarik at ahzetti.
biliniyor. Tasavvufi şiirlerinden başka, H. 528/M. 1134 tarihlerinde E bu’s-S a’d
M usahabe-i m aarif (tasavvuf ve M elä- M edresesi’nde ders verirken usül, fıkıh
ve tasavvufa a it bazı k itaplar yazdığı
m ilik konusunda bilgiler veren risale)
Bu eserler um üm iyetle
adlı b ir eseri vardır. Ayrıca, bazı Melämı rivayet edilir.
büyüklerinin şiirlerini şerh etm iştir. (—> vaaz ve hutbelerden ibarettir ve şunlardır: E l-G unye li talibi ta rikı’l - Hak
K.)
(Sülük ve ahläka ait risale), E l-F ikhu’rABDÜLKADİR Çelcbi, Şuurizäde. Divan şa Rabbäni (1150-1151 yılları arasında veriri (İstanbul 1562-1595). M edrese tahsidıği altm ışiki vaaz ve bir zeylden ib aret
li gördü. M üderris olduğu yıl otuziki y a
tir), F ü tü h u ’l-G ayb (Oğlu A bdü’r-R ezşında öldü. Divanı vardır.
Şiirlerinde
zak’ın topladığı çeşitli m evzular hakkm Kadrı m ahläsını kullanm ıştır. (—> K.)
da, babaşı tarafından verilm iş yetm işsekiz vaazı ihtiva eder), H izbü beşäiri’lABDÜLKADİR Efendi. (K ayserili N akib).
hayat, Ciläu’l-h ä tır m in keläm i’ş-şeyh
Alim, şair (K ayseri
?-İsanbul 1604).
A bdi’l-K aadir (K eşfü’z-Zünün, с. I. sf. 592
Kadrı
m ahläsı
ile şiirler yazmıştır.
de zikredilm iştir), El-M evähibü’r Rab(-» K.)
bäniyye ve ’l-F ü tü h u ’r-Rabbäniye fi m erätibi’l-ahläki’s-seniyye ve’l-m äkäm äti’lABDÜLKADİR Giläni (Geyläni de denir).
M utasavvıf (G ilan 1077/78-Bağdat 1166/ irfaniyye (R avzatü’l Cennät. sf. 441 de
zikredilm iştir.), Y evä kitü ’l-h ikem (Keş
67). K ünyesi Ebü Muhammed, läkabı

işlediği şiirleri toplanm adı. Çoğu bestelenen ilähileriyle ün yaptı. Diğer eserleri:
F ethü’l -Ъеуап li husuli'n-nasri ve’l-feth i
ve’l-em än (F atiha suresi tefsiri), K aside-i Bürde tercüm esi (B usayri’nin ese
rinin m anzum tercüm esi). (—» K.)

fü’z-Z ünün, с. II. s. 2053 de zikredilm iş
tir), E l-F ü yü zä tü ’r-R abbäniyye fi evrädi’l-K ä d iriyye. B ehçetü’l-e sra r ve diğer
tercem e-i hal eserlerinde çeşitli vaazları v ardır.
İb rah im b. S a’d ’ın rivayetine göre G ılän ı’n in halka h itabı gayet selis, sü r’atli ve
açık-seçik bir m ahiyet arzederdi. Cuma
günleri yapacağı konuşm ayı
dinlemek
istey en insanlar, sabahın erken saatlerinde y e r bulm ak için eamie dolarlardı. H alkı irşad ın ın yanı sıra yahudi ve hıristiy a n la rı da hidayete erdirm ek için gayret sarfetm iştir. Tesiri geniş olm uştur.
(Bk. K ädiriyye tarik atı). (—>K.)
ABDÜLKADİR Hamdizade, bk. ERDOĞAN,
A bdülkadir.
ABDÜLKADİR, Topçular katibi.
Tarihçi
( ?-1644).
H akkında bilinenler kendi
eserinde bahs ettiği ile sinirlidir. Topçular k atib i olarak seferlere iştirak etti.
Sade b ir dille yazdığı V eka yi-i tarihiye
veya T arih-i Ä l-i Osman adlı tarihi,
1591-1644 yılları arasında cereyan eden
olayları ih tiva eder. (—» K.)
ABDÜLKADİROĞLU, Kaikaman. Kazak şa
iri (S irderya 1903—
). Düzenli bir
öğrenim görm edi. Kendi kendini yetiştirdi. Ş iirlerini 1935 te derleyerek y a 
yım ladı. Binbirgece m asallarını Kazak
lehçesine çevirdi. Komünist P artisi pren sipleri doğrultusunda işçi hayatını ele
aldı. (-> K .)
ABDÜLKADİROĞLU, Zarif. K azak halkiyatçısı (XIX-XX. a.). Ädil Sultan (K ahram anlık hikäyelerinden derlem e) ve
Çoban ata (atasözleri derlem esi, 1909)
kitaplarının yazarı. (—» K.)
ABDÜLKAYYUM Nasiri. Fikir adamı, ta 
rihçi, ansiklopedist (Sviajsk/K azan 18252 Eylül 1902). K azan’da m edrese öğrenimi gördü (1841-1855). Bu arada Rusça
öğrendi. Rus okullarında öğretm enlik
yaptı. Dinleyici olarak Ü niversite derslerini tak ip etti. Daha sonra ilm i çalış
m alarından ötürü Kazan Üniversitesi,
Arkeoloji, Tarih, ve Etnoğrafya Cem iyetlerine üye seçildi.
Kazan lehçesini um um i T ürk edebi dili
seviyesine yükseltm ek amacındaydı. Bu
hedefe ulaşm ak için çok çeşitli sahalarda
ve çok yayın yaptı. Geniş bir kitleye h itap etmiş, açık ve kolay bir dille yazarak halkı aydınlatm aya çalışm ıştır. Bu
bakım lardan, Ahm ed M ithat Ef. ile kıyaslanabilir. Eserleriyle Kazan lehçesini
güçlendirm iş olm akla birlikte, Osmanlıca

ile Çağatayca arasında bir dil kullanmıştır. H atta dili, Çağatayca’nın sadeleştirilm iş bir devamı
sayılabilir.
Telif, tercüm e k ırka yakın eseri vardır.
Halka hitabedecek bazı Osmanlıca eser
leri Kazan Türkçesine aktarm ış, 18711897 yılları arasında (1886, 1887 ve 1895
dışında) yayım ladığı takvim le halkın aydınlanm asında büyük rol oynamıştır. Di
ğer yaym ları arasında dil, coğrafya, ziraat ve m atem atiğe ait eserler de v a r
dır. (-> K .)
ABDÜLKERIM Ruhi Efendi.
M utasavvıf
şair (İstanbul 1840-Bursa 1905). Enderunda yetişti. Rifailiğe ve Melämiliğe
intisab etti. Şeyhi M uhammed N ur’un
emri üzerine T arsus’da Melämiliği yay
maya çalıştı.
Şeriat dışı tav ırları hoş görülmediğinden
Bursa’ya sürüldü ve orada vefat etti.
Ruhi m ahläsını kullanm ıştır. Şiirlerinin
dili akıcıdır. Şiirlerinden başka, Seyyid
Niyäzı Ş erhi’ni tam am ladı ve zeyl etti.
Melämilik hakkında Şehadetü’l-H ak adlı
bir risalesi vardır. (—>K.)
ABDÜLLATİF Efendi. Mevlevi şair ( ?Мекке 1688). M evläna’nın M esnevi’sini
Letaif-i m a’nevi ismiyle şerhetm iştir.
Letaifü’l lügat ism inde bir eseri daha
vardır. H er ikisi de basılm am ıştır. (—> K.)
ABDÜLLATİF Efendi (Sütçüzäde Hafiz).
Bestekär, şair (İstanbul ?-M ısır 1688).
İlähileriyle m eşhur olmuş, bazı ilähilerinin güftelerini kendisi yazmıştır. (—>K.)
ABDÜLLATİF Melekoğlu, bk. MELEKOĞLU Abdüllatif.
ABDÜLMECİD Efendi (Şeyh Sıväsi). M utasavvıf, şair (Zile 1563- ?). Zile’de H al
ved dergähı şeyhi iken
III. Mehmed
tarafından İstanbula davet edildi. Vaazlarıyla ün kazandı. Dini eserleri yanın
da Mesnevi şerhi ve şiirleri de vardır.
Şiirlerinde sade bir dil kullanm ıştır.
Mahläsı Ş eyh i’dir. (—> K.)
ABDÜLMECİD Ferişteoğlu, bk. FERİŞTEOĞLU Abdülmecid.
ABDÜLVASI. Divan şairi (XIII. a.). H ayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Çelebi
Mehmet zam anında yaşamış, Halilnäme
(Däsitan-ı İbrahim Aleyhisseläm *) adlı
eseri ile tanınm ıştır. (—» K.)
ABDÜLVASI Çelebi. Divan şairi (Dimetoka ?-A rabistan 1537). İstanbul ve İran ’da tahsil gördü. M üderrislik yaptı.
Bursa mollası oldu (1520). İstanbul kadı-

ABD
lığı A nadolu ve Rumeli k azaskerliklerinde bulundu. Azl edildi (1522). Hacca gidip m ücävir oldu, orada vefat etti. Ş iirleri vardır. (—» K.)
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ABDÜL-VEHHAB Hemedanİ. M utasavvıf,
şair. (H em edan ?-M ekke 1574) Şah T ahm asb’m İra n ’ı istilası üzerine hac bahanesiyle M ısır’a gitti. K ınalızäde Ali Çelebi hacdan dönüşünde K ahire’de A bdülvehhab ile tanışm ıştır. Tezkiresinde m edhederek bahseder.
Eserleri: N eva-lı hususi, Sırat-ı m üstakim , M uam m iyat-ı Esm aü’l Hüsna, M uam m iyat (M ir Hüseyin) şerhi. (—» K.)
ABDÜLVEHHAB (Vehab-ı Ümmi).
M utasavvıf şair (XVI. a.). E lm alı’lı Yiğit Başı
Ahm ed halifelerinden olduğu sanılıyor.
H alveti tarik atın a m ensub Abdülvehhab,
V ehhab-ı Ü m m i, Vähib Ü m m i ve Vdhib m ahläslarını kullanm ıştır. Hece vezni ile ve sade dille yazılmış şiirleri v a r
dır. (—> K.)
ABDÜNNAFt İffet Efendi.
Şair, idareci
(A dana 1824-Hicaz 1891). Çeşitli devlet
görevlerinden sonra, M usul (1878-79) ve
M am uretülaziz (Elazığ) (1880) valiliklerinde bulundu.
Eserleri: Divarıçe-i şiir, M ahzen-i esrar-ı
şüara,
K äm ilü’l-äsar
(hikäye,
G irit
1874). (-> K .)
ABDÜRRAHtM. Divan şairi
(XV. a.).
1512 tarih in i taşıyan b ir nazire m ecm uasında üç şiiri bulunm uştur. Şiirlerin ik isinde tasavvufi
edä ağır basm aktadır.
(—> K.)
ABDÜRRAHtM Fedäi. M utasavvıf şair
P rizren ?-M ısır 1885). M edrese tahsilini
Ü sküp’de yaptı.
Ü sküp M elämi tekkesi şeyhliğinde b u 
lundu. Ş iirlerinde Fedäi m ahläsım k u llanm ıştır. Fazla değer taşım ayan şiirleri
yanında, nazım ve nesir tasavvufi eser
leri vardır. (—> K.)
ABDÜRRAHtM Kadiri. D ivan şairi. ( 7Üsküb 1865). M anzum e-i akaid ve şer
hi, K avaid-i nahviyye, M anzum tecvid,
Sebha-i sıbyan gibi k itap ları ile K aside-i Bürde tercüm esi v ard ır. (—» K.)

Abdürreşid İbrahim

ABDÜRRAHtM Karahisari. (M ısırlıoğlu M isri S u ltan ). M utasavvıf, şair, (XV. a.).
Doğum ve ölüm tarih leri bilinm iyor. Afyon’da kendi adına k u rd u ğ u valcıftan,
yaptırdığı cam iden zengin b ir şahıs ol
duğu anlaşılıyor. A kşem seddin’e intisab
ederek İstan b u l’u n fethine katıldı, daha
sonra Afyon’a döndü. Ä şıkpaşa’nm Ga-

ribnam e’sine benzeyen Vahdetnam e adlı
bir eseri vardır. Ahläki, tasavvufi m a h iyette 3030 beyitten m eydana gelen bu
eserin, bir nüshası Afyon’da G edik A h 
m et Paşa K ütübhanesinde, bir nüshası
da İstanbul Üniversitesi K ü tü p h an esin dedir. (—>K.)
ABDÜRRAHtM Muhib Efendi. S efaretn äme yazarı (İstanbul ? - 1821). D i
van K alem i’nden yetişti. B urada çeşit
li vazifelerde bulunduktan sonra, 1806 da
Nişancı oldu ve fevkäläde B üyükelçilik
vazifesiyle P aris’e gönderildi. 1811 e k adar süren bu vazifesinden dönüşte, 1812
de D efter Em inliği’ne ve 1819/20 de de
T abhäne-i Ä m ire Nazırlığına tayin o lu n 
du. P aris elçiliği sırasında kalem e aldığı
iki sefaretnäm e’den büyüğü, elçiliği sırasındaki bü tü n resmi evrakı içine alır.
Küçüğü ise, Fransa yolculuğunu ve F ra n sa’da gördüklerini anlatır. (Y azm aları:
B ü y ü k sefaretname; 1. Ü. Ktp. Yıldız Kit.
Nu. 2651/259, K üçük sefaretnäme; B ayezit Devlet K tp. Veliyüddin Ef. Kit. Nu.
128, M illet K tp. Nu. 834). (—> K.)
ABDÜRRAHtM Rumi. Mutasavvıf, alim,
şair (M erzifon XV. a.). Asıl adı A bdürrahim Nizameddin. Sarıdanişmend diye
tanınan Em ir Aziz Ef.nin oğlu. M erzifon’da başladığı tahsilini H erat’da tam am la
dı. Şeyh Zeyneddin Häfi’ye intisab etti.
Zekäsının keskinliği ve kabiliyeti sayesinde yükseldi.
Tasavvufi
şiirlerinde
R um i m ahläsm ı kullanmıştır. Eserleri:
Vesayäyi kudsiye, İrşadü’l-enam, A şk näm e, D ivançe-i ilähiyat. Sade bir dil
kullanan R um i’nin çok ünlü bir beyti:
Tövbe yarab hata yoluna gittiklerim e
Bilüb ettiklerim e bilmeyüb ettiklerim e
(—* K.)
ABDÜRRAHtM Tırsi. Mutasavvıf
şair
(T irse/İznik ?-Iznik 1519). Babası, İsfendiyaroğulları soyunun Bolu’ya yerleşenlerinden Bayezid Fakih’dir. Daha çocukken, Eşrefoğlu Abdullah’ın meclislerinde bulunm uş, babasının rızasıyla eğitim i bu şahıs tarafından gerçekleştirilm iştir. Eşrefoğlu Abdullah’ın vefatından
sonra İznik’teki Eşrefiyye äsitänesine
postnişin oldu. Ölümünden sonra İz
n ik ’teki Eşrefiyye tarikatı Tırsi’nin toru n la rı tarafından devam ettirildi.
Şiir ve m usiki ile uğraştı. Bursalı M. Ta
h ir divanı olduğunu kaydetmiştir. Yunus
Em re ve Eşrefoğlu tarzında, sade dille ve
hece vezniyle ilähileri vardır. (—> K.)
ABDÜRREŞtD İbrahim. Fikir adamı, ya

Dergäh arşivi

zar (Sibirya 1853-Japonya 1944). M edre
se tahsilini М екке ve M edine’de yaptı.
İstanbula geldi, Namık K em al ve diğer
G enç O sm anlılarla tanıştı. M em leketine
dönerek İstanbul tarzında m ektep açtı.
T ü rk iy e’ye göçü teşvik etti ve bunda bir
ölçüde başarı sağladı.
Faaliyetlerinden
dolayı Japonya’ya geçmek zorunda kaldı
(1905). M eşrutiyetin ikinci defa ilanın
dan sonra T ürkiye’ye gelerek İslam ve
T ü rk birliği için çalıştı. II. Dünya S ava
şından az önce Japonya’ya yerleşti. Eserlori: Ä lem -i İslam (2 ciltlik seyyahatnam e). Türkiye (başta Basiret) ve Rusya’da yayım lanan bir çok gazete ve dergide m akaleleri basılm ıştır. (—>K.)
Abdürrezzak. İslam ı Türk Edebiyatı m etinlerin d e geçen tarihı ve efsänevı şahıslard an biri.
Gülşehri *’nin M antıku’tta yr'ında
D asitan-ı Şeyh A bdürrezzak
diye geçen ve bazı
kitaplarda
Şeyh
S a n ’an H ikäyesi olarak anılan hikäyeye
göre A bdürrezzak M ekke’de yaşayan bir
şeyhtir. Rüyasında bir puta taptığını gö
rür, m üritleri ile birlikte Rum diyarına
gelir. Burada bir hıristiyan kızına äşık
olur, dininden çıkar, dom uz çobanlığı
eder. Hikäyede aşığın sevgilisi uğruna
herşeyi feda edebileceği
anlatılm akta,
A bdürrezzak tipi de bu vakayı sem bolize etm ektedir.
ABDÜRREZZAK Bahir Efendi. Tarihçi (İs
tan b u l ?-1860) M ustafa Reşit P aşa’nın
yakın çevresinden olan A bdürrezzak Bäh ir Efendi, çeşitli kätiplik görevlerinde
bulunm uş, eniştesi Sadrazam Seyyit Ali
Paşa ile M ora’ya, M ustafa Reşit Paşa ile
P a ris’e gitm iştir. A vrupa’da gördüklerini
sefaretnäm e tarzında bir risalede toplam ıştır. Ayrıca, Mora olaylarına ve N avarin yenilgisine dair bir de tarihi v a r
dır. (Yazmaları: Zübdetü’l-va kä yi v e ’lhakayık, Süleym aniye K tp. Hacı M ahm ut Ef. Nu. 4905; Tarihi notlar, TS.Y.
Nu. 729). (—» K.)
ABDÜRREZAK Bahir Paşa. Tarihçi, edib
(İstanbul 1730-Urfa 1780). S adaret kalem inde yetişti. M ektupçu ve daha son
ra R eisülküttap (Hariciye N azın) oldu.
Çeşitli dış anlaşm aların hazırlanm asında
bulundu. Aydın, Rakka ve U rfa’da vali
lik yaptı. Edebiyata dair eserleri, te rcüm eleri ve M ecmuaü’l-u h ü d adlı m uahedeler mecmuası vardır. (—» K.)
ABDÜRREZZAK Efendi. Tarihçi (İstan
bul 7 - 1756/57) Eyüp Cam ii’nde u zun yıllar, müezzinbaşılık ve Cuma väizliği yapmış olan A bdürrezzak Efendi,

bir m enäkıb ve biyografi yazarıdır. Eser
leri: Şerhu’s-sudür fi M arifeti’l-ku b ü r
(Eyüp civarında yatan otuziki älim ve
şeyhin
biyografisO, T u h fetü ’z-züvvär
(Eyüp civarında yatan yedi şeyhin biyografisi), T u h fetü ’l-Ahbäb fi M enäkıb-ı
Şeyh Vefä, T u hfetü’l-ihvän fi m enäkıb - 1
Akşem seddin, H ediyyetü’l-asdikä fi m enäkıb-ı Emir Buhäri, T u h fetü ’s-sürür fi
m enäkıb-ı Ebussuud, M enäkıb-ı
Şeyh
Cemaleddin İshak Karamani,
Hadayıku ’l-E n ’am fi fezäili’ş-Şam (Bu eserlerin hepsinin yazması: Süleym aniye Ktp.
Esad Ef. Nu. 3622 dedir.) (—>K.)
ABDÜRREZAK Nevrcs,
dürrezak.

bk. NEVRES Ab-

ABDÜSEV, Abdiühakim. Kazak yazar ve
halkiyatçısı (XIX-XX.a.). K azaklar a ra 
sında yaşayan bir Tatar mollası. Nasreddin
Носа benzeri halk filozofu olan Girence’nin dokuz m izahi macerasını bir kitapta
topladı (1909). (—> K.)
ABDÜSSAMED (Himnıetzäde). M utasavvıf
şair ( 7-1743). M utasavvıf şairlerden
Himmetzäde Abdi *’nin oğlu. Bestelenmiş
bir naat’ı ve yazma bir mecm üadaki gazeli biliniyor. (—» K.)
Äb-ı hayat (F. äb, su ve A. hayat, d iri
lik kelim elerinden yapılan tam lam a). H a
yat suyu, ölmezlik suyu, dam laları ölmezliğe ulaştıran su.
Eski T ürkler’de
bengisu. K aynağm ın nerede olduğu bilinnıeyen bu su içenlere ebedi hayat verir.
Äb-ı bekä, äb-ı cävid, äb-ı cävidan, äb-ı
cävidäni, äb-ı cevän, äb-ı ceväni, äb-ı
hayvan, äb-ı Hızır, äb-ı İskender, äb-ı
zindegänı, äb-ı zindegi, äb-ı h ay at’la eş
anlamlı deyim ler olarak eski edebiyatımızda kullanılm ıştır.
Buldı A hm ed cäm -ı la’linden hayät-ı
cävidän
Mähi-i m ürde dirildi Ä b -ı Hayvän
ondadur
Ahmed Paşa
■k Tas. İsläm ı T ürk edebiyatı m etinlerinde db-t hayat, bazan Hızır ve İskender
ile beraber, bazan da tek olarak geçer.
Bu durum da, ekseriya ilähi aşk anlam ın
da tasavvufi bir rem iz olarak kullanılm aktadır.
K ur’an’da äb-ı hayat, Zülkarneyn, Hızır
ve İlyas’tan bahsedilirken geçm ektedir.
Zülkarneyn (bk. el-Kehf, 85. äyet; Saffät, 123-130) veya İskender-i K ebir, süm
ibn Nüh neslindendir; hem peygam ber,
hem de padişahtır. H ızır (el-K ehf, 60-72.
äyetler) Z ülkarneyn’in savaşlarında o-

ÄBI
nunla beraber bulunm uş, ikisi äb-ı hayätı
bulm ak için yola çıkmışlar, H ızır İskendere reh b erlik etm işse de, İskender H ızır’ı kaybetm iştir. Hızır ve İlyas (E n’äm,
85. ve Saffät, 123-130. äyetler) äb-ı h ay attan içmişler, ölmezlik kazanm ışlar.
İskenderse içem em iştir.
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■KEd. Tasavvufi T ürk edebiyatı ve Divan
edebiyatında äb -ı hayat deyim i zengin
çağrışım lar u y andıran bir m azm un olarak
kullanılm ıştır. Ledünnı bilgi (A llahın
sırlarını bilm e), m änevi feyiz ve neşe,
äşk ve irfan, sevgilinin vuslatı, söz ve
şiir, şarap, a rı-d u ru su gibi anlam ları
yaygındır. Sevgilinin dudakları äb-ı haväta, dudak ların kenarındaki ayva tü y leri ise äb-ı h ay ät içen H ızır’a benzetilir. Ä b-ı hayat, zulüm at (k aranlıklar ülkesi) ile b irlik te kullanıldığında,
äb-ı
hayata v arm adan geçilen üç aylık k aranlık yol kastedilm ektedir.
Äb-ı revän

(Di. ed.). A karsu, hayat.

к Ed. Uzun, akıcı, dalğalı ve parlaklık
gibi u n su rları taşım ası yüzünden sevgi
linin saçına benzetilir. Serviye benzetilen sevgilinin boyu yanında,
su-servi
ilişkisi düşünülerek; yine akıcı olması
sebebiyle gözyaşm a benzetilerek ku llanılır:
Kaddine karşu gözüm nicesi yas dökm eye kim
Dimiş ol serv-i revän äb-ı revänı severem
Ahmed Paşa
к Tas. T arikat m ensubu d ervişlerin k alblerinde d uydukları sürekli sevinç, iç
açıklığı olarak kullanılır:
Sarır-i äb-ı revän ü safir-i m urg u
çem en
Fuzüli

Abidin Paşa

Abılay Han destanı. Kopuzcu, şair K orkut * (Macit Agay) tarafın dan Kazak şivesiyle yazılm ış destan (B erlin 1943, M ünih 1971). K onusunu XVIII. asırda h ü küm sürm üş olan kazak hanlarından
A bılay
(E bu’l- h a y r ) ’ın
halk arasında
yaygın efsäne ve hikäyelere
dayanan
hayatı teşkil eder.
ÄBI Mahmud. D ivan şairi (Erzurum ?Girid 1666). Y eniçeri olarak serdengeçti
yazıldığı K andiye M uharebesinde şehid
düştü. Y üm ni’ye göre kasideleri, çabuk
yazması ve şiirindeki iç yapının seçkinliği ile tanınm ıştır. Bir beyti:
M edhinde hatä ittiğ i’çün häm e o yärin
M akta’da dilin k a t’ideriz onun ucundan
<-» K.)

ÄBİD. Äşık (Kayseri XIX. a.). H a y a tım n önem li bir kısmı m em leketin çeşitli
illerini gezmekle geçti. Gezdiği yerlerde,
m ahallin äşıklarıyla atışm alara girdi.
Koşma ve sem äileri dikkati çeker. (—>
K.)
ÄBlD. Divan şairi (öl. 1782’den sonra).
Mora Y enişehirli Kadı İbrahim Efendinin oğludur. Ramiz, tezkiresinde şairin
N äkid m ahlasıyla şiirler yazan babasın
dan feyz aldığını, Ruznam çe-i D ivan-ı
H üm ayun’da m üläzım ve ruus payeleriyle hizm et gördükten sonra kadılık e ttiğini, Çelebi rütbesinden azledildiğini
bildirir. Günüm üze hiç bir şiiri kalm am ıştır. (—» K.)
ÄBİD Feyzullah. Şair ve m ünşi ( ?-Sof
ya 1780). M edrese tahsili gördü. Şeyhülisläm lardan
Çelebizäde Asım ve Şerif
efendilerin tak d ir ve himayesini kazandı. E dirne’de m üderrislik, bazı bucaklarda naiblik yaptı. Sofya Mollası iken öl
dü. Eldeki şiirleri Nedim, Ragıp Paşa ve
Z iver’e naziredir. Rämiz’e göre yeni
m azm unlan kullanm akta güçlü, temiz
deyişli bir şairdir. (—» K.)
ABİDİN Baba. Bektaşı şairi ( ?-Leskovik/Y anya 1909). Leskovik dergähını yeniden güçlendirdi. Hayatı hakkında fazla
bilgi elde edilememiştir. (—> K.)
ABİDİN Paşa. Devlet adamı, edib (Preveze 1843-lstanbul 1908). Devlet hizmetine silahşör olarak girdi. Kaymakamlık,
m utasarrıflık, Borsa komiserliği yaptı;
D iyarbakır, H arput, Sıvas, Selänik, An
kara, A dana ve Cezair-i B ahr-ı sefid
(A kdeniz adaları) valiliklerinde bulun
du. Üç ay Hariciye Nazırlığı yaptı (1879).
İki dereceli seçimlerle ilgili tasarıyı, Abdülham id’in em riyle hazırladı. Yemen
işlerini islahla ilgili komisyonda görev
yaparken öldü.
A rnavutça dışında Arapça, Farsça, Fran
sızca ve Rumca bildiği ve Rumca şiirlerin in İstanbul ve Paris’te yayımlandığı
biliniyor.
M evlänä’nın M esnevı’sini tercüme ve bi
rinci cildini şerh etmesiyle ünlüdür.
Eserleri: Tercüm e ve şerh-i Mesnevi-i
şerif (altı cilt), A lem -i İslämiyeti m üdafaa (1900),
(Bir hıristiyan papazın
K u r’an hakkındaki görüşlerine cevap)
M eäli-i tsläm iye
(1901, İsläm dininin
değeri ve üstünlükleri hakkında), Saad et-i dünya
(ahläkla ilgili), Kaside-i
Bürde tercümesi. Osmanlı müellifleri’nde
Türkçe N ahv-ı Arabi’sı olduğu rivayeti
kaydedilm iştir. (—» K.)
Dergäh arşivi

ABİL Akm. K azak şairi (XIX. a. başı).
K azakistan’ın doğusundaki Aday aşiretine m ensubdur. A hläki vecizeleri kapsayan nazım halinde tekerlem eleri v a r
dır. (-> K .)
Äbnäme (Di. ed). Äb: su, näme: yazı; kelim elerinden yapılm ış Farsça isim. Su;
h ayat verici olması, temizleyiciliği, saf
lığı, h a ra re ti teskin ediciliği, aksettirm e
yönünden aynaya benzerliği gibi bir çok
özelliğinden dolayı Divan şiirinde çok
kullanılan un su rlard an biridir. Bu sebeple şairler doğrudan doğruya su’ya hitaben kasideler yazm ışlardır,
(Ahmed
Paşa XV. a. Necati XV. a.). Fuzuli’nin
Su kasidesi * de bu nevidendir. Bu açı
dan nesıb kısım ları su tasvirleri ile baş
layan, äb ve su redifleri ile yazılan kasidelere de äbnam e denilebilir. Y enişe
hirli A v n i’n in Bahariye M evlevihanesine
su getirilm esi için Sultan Abdülham ide
arz-ı hal olarak yazdığı;
Zam andır m ünşeat-ı k ilki etsem sübesü
icra
M uvafık rüzgär elverdi «Bism illah m ecriha»
m atlaını taşıyan m anzum ve m ensur r i
salə,
äbnäm e’ye örnek
gösterilm iştir.
(—» K.)

verilm iştir (abuşka: avrateri). K endinden sonra yazılan bütün Çağatay lehçesi
sözlüklərinə kaynaklık etm iştir. Çeşitli
A vrupa ülkelerinde ve Türkiye kütüphanelerinde yazm a nüshaları vardır. Yaz
ma nüshaların en doğrusu Fatih Millet
Ktb. sindedir.
İngiltere, Fransa, M acaristan ve Rusya’da basıldı. Bu baskılarda çeşitli hatalar
vardır. En az hatalısı P etersburg’çla ba
sılanıdır.
T ürkiye’de Besim Atalay *’m düzenlediği
m etin vefatından sonra A. Dilaçar ve A.
İnan tarafından baskıya hazırlanm ıştır
(1970). H > K .)
Acäibü’l mahlükat. Hacı B ayram ’ın müridlerinden A hm ed Bican *’ın eseri. Tahm inen
1453 tarihlerinde
kaleme alınm ıştır. Eser aslen A rab bilginlerinden Kazvini’n in
eserinden serbest bir
şekilde nakil ve hüläsa edilm iştir.

Abstre (L at). M ücerred. Cisim .halinde
olm ayan. Soyut. Genel b ir fikir olarak
güzel san atlar sahasında uygulanm ıştır.
Bu anlayışa göre A bstre sanat, gözle gö
rülür, elle tu tu lu r
olm ayan gerçekleri
gösterm ək isteyen sanattır. Bu anlayıştan yola çıkanlar tatb ik atta figuratif ol
m ayan Non figuratif, yani belli bir düzene sokulm uş çizgi ve renklerin, duyğu
ve düşünceleri figuratif sanattan daha
iyi anlatabileceğini ileri sürm üşlerdir.
Abü Cehil, bk. Ebu Cehil.
ABU’L-MANtH el Bistevi el Sa’idi. Tatar şa
iri ( 7-1862). Tercüm e-i Hacı A b u ’lManih adlı m anzum eserin yazarı. (—>
K.)
ABU Süfyan. Kuzey
K afkasyalı
şair
(XIX-XX. a.). Azerbaycan ve Kazak
edebı lehçelerinden etkilenm iş bir K u m u k şairidir. K um ukça şiirlerini 1912 de
yayım ladı. D ağıstan’da yeni bir m ahalli
edebiyatın
oluşmasında katkısı vardır.
(-> K .)
Abuşka lügali. XV. a. Ç ağatay şairi Ali
Şir Nevai *’n in eserlerindeki kelim eleri
Türkiye
Türkçesiyle açıklayan sözlük,
ilk kelim esi abuşka olduğu için bu ad
Süleym aniye Ktp., Dergäh arşivi

Kozmoğrafya bilgilərini ihtivä eden eserde yeryüzündeki garib m evcudlar tasviredilmiş, yerde gökte ve denizdeki g aräibden bahsedilmiş, yer yer huräfeye de
yer verilm iştir. XV. asır Osmanlı T ü rk 
çesiyle ve säde bir dille yazılm ış olan
eserin bir nüshası İstanbul da M urat Mol
la kitabları arasında Saliha H atun kısm ında 115 Nu. da kayıdlıdır. K azvini’nin bu
eseri birçok defa Türkçeye ve Farsçaya
tercüm e edilm iştir. (—> K.)
ACAROĞLU, Türker. K ütüphaneci yazar
(Razgard 1915). İlk ve orta öğreni-
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Türker Acaroğlu
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mini R azgart’da yaptı. Sofya’da yayım 
lanan
Deliorman gazetesinde çalıştı
(1930). Daha sonra T ürkiye’ye gelerek
Adana Ö ğretm en O kulunu (1937), Gazi
Eğitim E nstitüsünü (1940) bitirdi. M uhtelif şehirlerde Türkçe öğretm enliği yaptı (1940-1950). Dil ve T arih Coğrafya
Fakültesinde açılan kiitüphanecilik k u r
sunu b itird ik ten sonra F ransa’da K ütüphanecilik ihtisası yaptı (1950). Basma Ya
zı ve Resimleri
Derleme
M üdürlüğü
(1952-1974) görevinden em ekliye a y rıl
dı. Çeşitli gazetelerde (özellikle Cum huriyet ve M illiyet’te) yazdığı kitap ta n ıt
ma yazıları ile tanındı. Eserleri: Bibliyografyalar; İstanbul Üniversitesi bibliyografyası, 1936-46 (A. Ö tüken’le 1947),
Türk tarihinin bibliyografya kaynakları
(1954), Şair ve yazarların bayatları ve
eserleri (1963), Edebi eserler sözlüğü
(1965), Ozanlar ve yazarlar (1967); T ürk
halk bilgisi ve halk edebiyatı üzerine
seçme yaym lar kaynakçası (F. Ozan’la,
1972), A ntalojiler; Çocuk şiirleri antolojisı (1944), Dünya çocuk masalları (1946),
Bulgar hikäyeleri antolojisi (1967). A y
rıca Bulgarcadan çeşitli k itaplar terciim e
etm iştir.
ACEM Ali Çelebi. Divan şairi (iran ?Bursa 1688). H ekim lik tahsil etti. Seyahata çıkarak B ursaya geldi ve oraya
yerleşti. Ib n -i H azm -i E ndülüsı’nin Arapça tip kitabı M uzec'i m anzum olarak
Farsça’ya çeviren Ali Ç elebinin Türkçe ve
Farsça şiirleri de vardır. (—» K.)
Acem arüzu, bk. Aruz.
Acemiler. Roman (H ikm et E rhen Bener,
1952). K itaba konu olan olaylar
1950
lerde K ayseri’de geçer. Liseyi yeni b itir
miş olan Necdet, marangoz kalfası Ömer,
felsefe m eraklısı Tahsin henüz hayatın
eşiğindedirler. H ayat, insanlar ve aşk
karşısm da acem idirler. Rom an bu üç
gencin geleceğe a it um ut ve um utsuzluklarm ı işleyerek geliştirilir.

ROMAN
(rtyj M AY YAYINI АН!

Acı para

Acı. H ikäyeler (M uzaffer Buyrukçu,
1957). D ünyada b ir akşam üstü, Topal
türküler. Acı soğan, Aydan gem i yapan
lar, Acı, Kaçış, Çocuk, Serseri, Uçtu uçtu sinek uçtu, adlı dokuz hikäyenin yer
aldığı k itap ta Sait Faik tarzı ile sosyal
gerçekcilik eğilimi dikkati çeker.
Acı para. Rom an (Erol Toy, 1971). K o
nu adı belirtilm eyen bir kasabada ge
çer. Lehim ci H üsnü ailesi, lehim cilik ve
tenekeciliğin gitgide verim sizleşmesi ü zerine, tarım a yönelip tarlaların ı
bağ
haline getirirler. K asabanın zenginlerin-

den tefeci Tabakçıoğlu ibrahim , H üsnü’nün bağına göz koyar. Hüsnü’yü kendine
borçlanm aya m ecbur eder. Sonra da b a 
ğı, h a tta dükkänı elinden alır. H üsnü,
bağın otlarını yolm ak için Tabakçıoğlu ’ndan izin isterse de kovulur. B unun
üzerine, H üsnü Tabakçıoğlu’nu bıçaklıyarak öldürür. Ana konunun gelişimi e trafm da çocuklarm tahsili, H üsnü’nün k ızı N em ide’nin aşkı gibi olaylara da yer
verilir. Yazarın teknik gelişmeler ve
kapitalistleşm e
neticesinde
esnaflarm
tarım a
yöneldiği
görüşü
tam am en
ters ve yanlıştır. Kitap yayım landı
ğı zam an «tezi önceden konmuş, olayları
buna göre yürütülm üş, araya işi uzatan
bölüm ler eklenerek beslenmiş, düzeni eleştiren acele b ir roman çalışması» (R.
M utluay) olarak karşılanm ıştır. Gerek ro 
man yapışı gerekse konunun işlenişi bakım m dan zayıf bir eser olarak belirm ektedir. (—■» K.)
Acı (ütün. Roman (Necati Cumalı, 1974).
T ütün zam anı genel başlıklı üçlemenin
son k itabı (ilk ikisi: Zeliş, Yağmurlar ve
topraklar). Acı tü tü n ’de Ege bölgesinde
geniş b ir üretici kitleyle birlikte bütün
halk kesim lerini ilgilendiren tütün ü rü nünün pazarlanm ası ele alınm aktadır. İz
m ir civarm da küçük bir kasaba çerçevesinde (U rla) ele alm an meseleler gerçekte, y er yer belirtildiği gibi bütün bölge için geçerlidir. 1952 tütün piyasası
bütün kasaba sakinlerince büyük bir heyecan ve m erakla beklenmektedir. Devletin tesp it edeceği taban fiatın halkın
iktisadi sıkıntısını giderecek seviyede ol
ması arzu edilm ektedir. Nihayet beklenilen gün gelir. Açıklanan fiat halkın beklcdiği m iktarın çok altındadır.
H üküm et vaadini tutmamış, tüccarın kazanabilm esi için fiatları düşük tespit et
m iştir. Ü reticiler verilen fiata satış yapmam ağa k a ra r verirler. Civar tütün m erkezlerinde de üretici taban fiata karşı
direnm ektedir. H alkın hükümete ve idarecilere güveni sarsılır. Bir süre sonra
civar m erkezlerde üreticiler Tekelin verdiği fiata razı olurlar' ve boykot yavaş
yavaş k ırılır. U rla üreticileri boykotu
sürdürm eye bir m üddet
daha devam
cderler. H alkın öfkesini yatıştırm ak için
«günah tekesi» olarak görevden alınan
Tekel tü tü n eksperi İsmet Tercan, halkın
ağırlığını koym asıyla görevine iade ediltikten sonra U rla’daki boykot da sona
erer.
Cumalı diğer düzyazı iirünlerinde рек
rastlanm ayan toplum sal bir boyuttan meselelere yaklaşm ağa çalışmaktadır. Ya
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AÇ
zar 1970 lerde yayğınlaşan toplum sal olay ları yorum lam a tav rın m tesirinde
kalm ıştır. Bu arada ayd ın -b ü ro k rat kaynaklı halk
anlayışının
yansım ası ro 
m an boyunca kendini belli eder. Çeşitli
bölüm lerdeki nitelem elerden iç içe çelişkilerle dolu bir halk kavram ı ortaya
çıkarılm aktadır. Bu tu tum da hem halkçı
ta v ır m ecburiyeti, hem de halka güvenem em e duyğularının rolü olduğu söylenilebilir. O layları yorum lam ada da bu
çerçeve kırılam az. Böylece olaylar ab artm a ve a şın zorlamaya m aruz bırakılır.
Yazar, tü tü n üreticilerinin sendikalaşm asından hüküm etin korktuğu izlenim ini belirtm eye özel bir d ikkat gösterir.
Oysa tü tü n ekiciliği ile sendikacılığın
b irlik te düşünülm esi bile fazla
mana
ifade etm em ektedir. Acı tü tü n d e şiddete
yer verm e eğilimi de belirli bir ağırlık
kazanm aktadır. Romanın sonunda F erit
Taşçıya annesinin rizası dışında teslim
olan B innaz’ın annesinin öldürülm esi ile,
tü tü n ü n e değer fiat verilm ediğine inanan
arabaçı Y usuf’un elindeki tü tü n ü yakm ası bir birini takip eden olaylar ola
rak dikkati çeker.
Acımak. Rom an
(Reşat N uri G üntekin,
1928). Z ehra ( .......) ilçesinde öğretm en
olarak çalışm aktadır. K endini bütün v a r
lığı ile ilçeye adam ıştır. Ö ğrencilerini öz
çocuğu, okulu kendi evi bilerek en k ü 
çük b ir zaafa göz yum m adan,
acıma
duyğusuna kapılm adan görevini sü rd ü rm ektedir. Bu sebeple sevilen, güvenilen bir insan olarak tan m ır. B ir gün il
çeye gelen m illetvekili Şerif H alit Bey
Milli Eğitim M üdürü Tevfik Bey’le okula gider, Z ehra’ya babasının ağır hasta
olduğunu bildirir. Kendisini ilçeye kim sesiz olarak tan ıtan Zehra, m illetvekiline
karşı da aynı tavrı tak ın arak babası
olm adığını söyler. Fakat bir kaç gün
sonra gelen bir telgraf babasının d u ru 
m unun ağırlaştığım bildirince dayanamaz, İstanbula gider. Trende yanında
oturan bir büyük anne ile to ru n u n u seyreden Zehra çocukluk hatıraların a dalar.
K endisinden dört yaş büyük olan ablasının bakım sızlık ve yokluk yüzünden
ölüşünü h atırlar. Annesinin tesiriyle ba
basını sorum lu tutar. Babası ablasınm
ölüm ünden sonra kendisini de bir yatılı
okula yerleştirerek ilgi gösterm em iştir.
Bu yüzden mezun olunca babasını a ra 
m am ış ve bu ilçeye tayin edilm esini istem iştir. Zehra İstanbul’a geldiğinde ba
bası ölm üştür. Ölüyü görm ek istemez,
geriye kalan
sandığı ise zorla kabul
eder. Annesi, o daha okul sıralarında

iken ölm üştür. O gece içinden gelen bir
sese uyarak sandığı açar, çam aşırlar arasında bir eski defter bulur. Bu babası
nın h atıralarını yazdığı defterdir.
Zehra defteri bitirdikten sonra babasına
karşı duyduğu nefret yerini
acımaya
terkeder. Bu duyğu ile yeniden işinin
başına döner.
Reşat Nuri bu rom anında katı
ahläk
prensipleri ile hayatın acı gerçekleri
arasındaki tezat ve çatışmayı, bir baba
ile evlat m ünasebeti içinde anlatır. İn 
sanları katı ahläk prensiplerine göre değerlendiren öğretm en Zehra, kötü, düş
kün bir insan olarak tanıdığı babasının
hatıra defterini okuduktan sonra, daha
önceleri farklı bir açıdan değerlendirdiğı olayların arkasındaki gerçekleri gö
rür, babasını affeder ve acımasını öğrenir. Bir m em ur olan babası, M ürşit
Efendi de m em uriyet hayatına başlarken
bir takım prensiplere sahiptir, fakat tatbikatta bunların birbiriyle çatıştığım
görmüş, iş ve aile çevresinin onu yavaş
yavaş m utlak bir sukuta götürmesine
m ukavem et edememiştir. Kendisi sukut
ederken, sadece kızı Zehra’yı yatılı bir
okula verm ekle, onu çevrenin zararlı te sirinden uzaklaştırabilm iştir. Romancı,
M ürşit Efendi’nin sukutunu anlatırken,
arka planda m em uriyet hayatının bütün
sakat m ekanizmasmı da verir.
Acınmış iimmet, bk. Bağışlanmış ümmet.
ÄCtZI. M utasavvıf şair (yaşadığı devir
bilinm iyor). S.N. Ergun bir yazmadaki
iki manzum esine bakarak H alveti oldu
ğunu ileri sürm üştür. (—» K.)
Aciiz, acz (Di. ed). Bir beytin ikinci mısraındaki son parçanın ismi. Darp yahut
kafiye ile eş anlamlıdır.
ACZ! Ağa, Miiridzäde.
M utasavvıf, şair
(Edrem it 1805-1866). E drem it çevresi
tanınm ış ailelerinden M üridzädelere m ensuptur. Babası, halka
zulm ettiğinden
boğduruldu. Aczi Ağa bir m üddet b a
basının görevini devam ettirdi.
Fakat
bir süre sonra bu görevi bırakarak, Midilli’ye geçti ve orada Bayramiçli Ali
Efendi adlı bir şeyhe intisab etti. Daha
sonra şeyhi ile beraber İstanbul’a geldi.
Bir yıl sonra tek rar E drem it’e döndü.
Bir süre inzivaya çekildi. Şeyhinin Ä k if
olan m ahläsım
Acztye çevirm esinden
sonra divanını tanzim ve m ürid yetiştirmekle uğraşdı. Divanı ölüm ünden son
ra oğlu tarafından Istanbul’da bastırılm ıştır (1873). (—>K.)
Aç yazı.

Şiirler (Fazil H üsnü Dağlarca,

27

1951). Elliüç şiirin yer aldığı kitap
altı bölüm dən oluşm aktadır: «Oğul yatakları, Bu gece, İnsan hali, Söyle sevda
içinde türküm üzü, Hepyek üstüne düşünceler.»
Şairin şahsi duygulanım ları
kitaba hakim dir. Bazı şiirlerde üstün bir
güzellik göze çarparken, bazılarm da da
basit ifadeler y er alm aktadır. Dağlama,
bu k itap ta henüz kendi şahsiyetini bulam am ıştır. A hm et Haşim başta olmak üzere son devir şairlərinin teH ri açıkça
görülm ektedir.
Açık Väzıh. Söz ve yazıda m eram ın anla
şılır olması.
Açık hece (Dil, Fr. syllabe ouverte).
Türkçe kelim elerde sesli ile biten hece.
a-da, e-be, he-ce, ka-ra, ü -tü , su-lu kelim elerindeki heceler gibi.
Arapça ve
Farsça kelim elerde ünlü ile yazılm ayıp
hareke ile b elirtilen kısa heceler de açık
hece sayılır ve aruz vezninde bütün açık
heceler kısa hece kabul edilir.
Örnek: (fa-ül) veznindeki sa-пет , güzer kelim elerinin ilk heceleri gibi.
Açık istiäre (İstiäre-i musarraha). İstiäre ’nin bir tü rü d ü r (bk. istiä re). Benzetme (teşbih) unsurlarından yalnız kendisine benzetilen (m üşebbehünbih)
ile
yapılan benzetm e sanatıdır.
Üç tü rlü
açık istiäre yapılm aktadır;
İstiäre-i m usarraha-i m utlaka: Benzeti
len ile kendisine benzetilen arasında u y 
ğun bir benzetm e yönü kullanm adan y a
pılan istiarədir.
Arslanlarım ız geçiyor, derken bu tü r bir
istiäre yapm ış oluruz.
İstiäre-i m usarraha-i mücerrede: Eğer
kendisine benzetilen
dimağa hafif bir
çağrışımla uğrayıp gider, ifadedeki häkim iyet benzetilen üzerinde toplanırsa istiäre-i m ücerrede olur. B urada benzetilene uyğun bir şey zikretm ek gereklidir. Süngülü bir arslan, derken ifadede
arslandan ziyade,
süngü kelim esinden
dolayı asker çağrışım ı hakim iyet kazanm ıştır. İstiäre-i m usarraha-i müreşşeha:
Çağrışım yolu ile elde edilen hayäl d a
ha kuvvetli olup, ifadeye hakikatten çok
lıakimse istiäre-i m üreşşehä yapılm ış olur. Geveze bir adam için, senin bülbül
yine öttü gitti, dersek, burada bülbül
çağrışımı ifadeye insandan daha hakim
durum dadır.
Açık mektup. Önemli m evkide bulunan
bir kişiye, herkesi ilgilendiren konularda, sorum lu şahsın dikkatini çekmek ve
herkesi hab erd ar etm ek m aksadı ile gazete veya dergilerde yayım lanan m ektup
tarzındaki yazılar.

Açık olurum. Geniş halk kitlelerini ilgi
lendiren meselelerin, radyo, televizyon
ve basın aracılığı ile, yahut açık veya
kapalı olarak seçilecek bir m ahalde doğ
rudan doğruya dinleyiciler önünde ta rtışılması. Tartışm aya, seçilen konular üze
rinde ihtisas sahibi şahısların konuşmacı
olarak katılm ası tercih edilir.
Konuşm acıların farklı görüşlere sahibolan şahıslar arasından seçilməsi meselenin her yönü ile tartışılabilm esine imkän
vereceği için dikkat edilmesi gereken bir
husustur.
Açıkbaş. Oyun (Ahmed M idhat Ef., 1874).
Dört perdelik töre komedisi. Tanzimat
devrinin kläsik alafranga tiplerinden Hüs
nü Bey, kendisinden çok genç bir kadm la (Hasene) evlenm iştir. Kızı (Yekta) yı da kendisi gibi yaşlı bir adama
(Şehsuvar) verm ek ister. Kızı ise (Fət
tah Bey) e gönül verm iştir. Hasene H a
mm da kızm bu yaşlı adama verilm esine taraftard ır. Çünkü bu adam ın genç
oğlu (Num an) ile m ünasebet kurm ası
kolaylaşacaktır. H üsnü Bey, bu durum u
karısı ile hizm etçi Elena’nın konuşm alarını gizlice dinleyerek anlar.
K arısım F a tih ’te oturan m eşhur bir hocaya götürüp kendisine bağlanması için
şirinlik muskası yaptırm ak ister. Açık
baş Hocaya gitm esindeki diğer bir m aksat da kızının Şehsuvarla evlenmesini
kolaylaştırm aktır. Носа aile arasında dönen şeyleri bilm ektedir. Bu sırada Şehsuvar’la N um an da Hoca’nın evine gelirler. H üsnü Bey Hocayı evine davet eder. Eve gelen Носа herkesi uyutup cin
çağırırken, Yekta, Hocaya F ettah ’ı sevdiğini, kendisine yardım etm esini söyler. B unun üzerine takm a sakahnı çıkaran Hocanın F ettah olduğu anlaşılır.
Açıkbaş (Fettah) la Yekta nikählanır.
Hüsnü Bey işi anladığında artık vakit
geçmiştir.
Ahmed M idhat Ef. Açıkbaş’ı Rodos’ta
yazmış ve M ehm ed Cevdet imzasıyla yayım lam ıştır. M olliere
tesirinin
göze
çarptığı eserde, yaş farkının doğurduğu
aile m eseleleri, batıl inancların insanla
rı sürüklem esi ana örgüyü teşkil eder.
Ahmed M idhat Ef., böylece sonraki devirlerde başta Hüseyin Rahmi olmak
üzere birçok yazarın işleyeceği bir konuyu ilk defa ele almıştır. (—>K.)
Açıklama. Genel olarak herkesi veya bir
kisim insanları
ilgilendiren konularda
yetkili m akam veya şahıslarca verilen
aydınlatıcı bilgi. Tavzih.

♦ Ed. M änası herkesçe anlaşılm ayan kelim eler, deyim ler, m azm unlar, telm ihler,
ta rih ı ve içtim aı hadiseler hakkında bil
gi verm e. Necm ettin Halil O nan’ın İzah
lı divan şiiri antolojisi (1941) ni buna
bir örnek sayabiliriz. Eski eserler açıklan ırk en bugünkü dile de çevrilir.
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Açıklayıcı (Dil, Fr.
appositif). K endinden önce gelen kelim eyi veya kelim e
g ru b u n u açıklayan, onu daha belirli h a
le getiren kelim e veya kelim e grubu.
«Eşini, biricik varlığını, kaybetti»; «Türk
çe, konuştuğum uz dil, T ürklerin
ana
dilidir»; «Biz, eşim ve ben, boş zam an
larım ızda kitap okumayı alışkanlık haline getirm işizdir»; «II. M ehmed, İstan
bul fatihi» örneklerinde belirtildiği gibi.

baren başm akale yayım lanm aya başlanm ıştır. Başyazılar 13 Ekim 1338/1922 tarihine kadar İsmail Habib (Sevük), bir
süre Abdülahad Nuri, 16 A ralık 1338/1922
den itibaren Dr. Fazil Berki tarafm dan
yazılmış ve 12 Aralık 1340/1924 tarih in den itibaren imzasız olarak yayım lanm ıştır. 19 Eylül 1927 tarihinden itibaren
Ahmed Hamdi (Çelen) A çıksöz’ü, tam amen H üsnü
(Açıksöz) e devretm iştir.
Afıklık (aralık)
(Dil, Fr.
ap ertu re). Hüsnü, gazetenin sahip ve başm uharrirSeslerin m eydana gelişinde boğum lanm a liği ile mesul m üdürlüğünü de üzerine
noktasının çeşitli ağızlara göre değişip alm ıştır.
yayılm ası.
Lätin harflerinin
kabulü ile 5 Aralık
R akip (räk ip ), marul
(m ärul), yarın 1928 den itib aren tam am en yeni h arf(yärın).. gibi.
lerle yayınlanm aya başlayan gazete, okuyucu kaybına uğradığından, tek rar h af
Açıklık. Edebiyatta üslüp özelliğini betada iki gün çıkmaya başlamış ve 14
lirten bir terim . Bir yazıdaki fikirlərin
A ralık 1931 tarihli sayıyla yayım ına son
fazla kafa yorm adan derhal anlaşılm ası
verm iştir.
na denilir. Yazıda açıklık düşüncedeki
Açıksöz,
Milli Mücadele sırasında, A navuzuh ve düzen ile beraber kullanılan
kelim e ve cüm le yapışı ile de ilgilidir. dolu’ya geçen hem en bütün yazarların
A çıklık ile basitliği birbirine k a rıştır- yazı ve şiir yayım ladığı bir gazete ola
m am alıdır. En derin fik irler de açık bir rak dikkati çeker. Başlıca yazarları: M.
üslüpla anlatılabilir. Eski T ürk edebi- Behçet (Y azar), Talät (O nay), İsmail H a
yatında Y u n u s Em re’nin, yeni T ürk ede- bib (Sevük), H asan Fehmi (Turgal), İs
biyatında M ehm et Ä k if ve Orhan V eli’- mail H akkı (Uzunçarşılı), A bdülahad N u
nin şiirleri açık üslubun en güzel ör- ri Bey, M uallim Necati (M arif Vekili),
Nabizade
Ham di
(Trabzon m ebusu),
nekleridir.
Arif Nihad (Asya), Musa Käzım, Zeki
Açık-snçıklık. K onuşurken veya yazarken Cemal
(Bakiçelebioğlu)
O rhan Şaik
ahläk, terbiye, gelenek ve göreneklere
(G ökyay). M ehmed Akif’in Milli M ücade
uym ayan, üstü kapalı söylenmesi gere le sırasında yazdığı şiirler sık sık Açıkken, kavram , nesne, söz ve harek etlerin söz’de basılmış, İstikläl M arşı da 21 Şuaçıkça anlatılm ası. (Bk. m üstehcen).
bat 1921 de ilk defa Açıksöz’de yayım Açıksöz. F ik ir gazetesi, h aftalık (K asta- lanm ıştır.
m onu 15 H aziran 1335/1919-14 A ralık Hüsnü Açıksöz, 1937 de Doğrusöz adıy1931). Sahibi: Ahmed H am di
(Çelen), la bir gazete yayım lam aya başladı. H.
nıesul m üdür: Hüsnü (Açıksöz). M illi Açıksöz’ün ölüm üyle el değiştiren gazete,
Mücadele hareketini desteklem ek için m ahalli çapta yayım ını
sürdürm üştür.
yayım lanm ıştır. Başlığının altında «şim(-> K.)
dilik iki sahife olarak h aftad a bir neşAÇIKSÖZ, Hüsnü. Gazeteci yazar, (K ırrolunur m üstakilü’l-efkär gazetedir» ibacali/E dirne
1894-İstanbul
29 Ağustos
resi bulunan Açıksöz bölgenin en tesirli
1939). K astam onu Lisesinde okurken I.
m ahalli yayın organı olmuş ve Milli M üDünya Şavaşına katıldı. Dönüşte ark a cadelenin halka anlatılm asında
büyük
daşlarıyla birlikte Açıksöz * gazetesini çıhizm et görm üştür.
karm aya başladı (1919). Uzun süre bu
Im känları geliştikçe sayfa adedini ve y a 
gazetenin mesul m üdürlüğünü
(1919yın gününü artıran gazetenin haftada
1927) yaptı. 19 Eylül 1927 den itibaren
altı gün yayım landığı da olm uştur. 20 mesul m üdürlükle birlikte sahipliğini de
Ağustos 1337/1921 tarihli 201. sayıdan iti- üzerine aldı ve gazeteyi kapatıncaya ka-

Milli ktp., Dergäh arsivi

Açıksöz gazetesi
(İstikläl marşı’nın kabulünden önce yayımlandığı
nüshası: 21 Şubat 1921)

Hüsnü Açıksöz

Meraki
(İstanbul Şehir
Tiyatroları 1972-73)
İlk göz ağrısı
(İstanbul Şehir
Tiyatroları 1936)

dar y ü rü ttü (1931). H. Açıksöz, gazetecilik yanında E rkek Sanat M ektebi öğretm enliğini sürdürdü. 1937 de Doğrusöz
gazetesini çıkarm aya başladı. Aynı yıl
M illetvekili seçildi. Eserleri: İstikläl
harbinde K astam onu, Başefendi (oyun).

Süleym aniye K tp. Es’ad Ef., Nu. 3873; y a
zarın nüshasından Zihni Ef. tarafından
Ramiz Ef.nin sonradan örnek şiirler koym ak üzere boş bıraktığı kısım lara şiir
ilavesiyle yazılan nüsha, l.Ü. Ktp., Ту,
Nu. 91.

Açınılama, bk. Şerh.

Adäd-ı rütbiye, bk. Sıra sayı sıfatları

Ad. K u r’än -ı K erim ’de peygam berlerin
hayat hikäyelerini anlatan bölüm lerde
sık sık sözü edilen eski b ir kavm in is
midir. N uh peygam berden sonra yaşa
mış olm aları dışında tarih teki zam anları
ve coğrafyadaki m ekänları kesinlikle bilinem iyor. Din bilginleri bu kavm in Um 
man ve H adram ut arasındaki geniş kum
çöllerinde yaşam ış olduğunu kabul ediyorlar.

Adäd-ı tevziiye, bk. Üleştirme sayı sıfatları

Äd kavm i büyük bir refaha kavuşunca hiç b ir kayıt ve şart tanım ayarak doğ
ru yoldan ayrıldılar. Hud, A llah tarafın dan, kendilerine doğru yolu göstersin
diye peygam ber olarak gönderildi. Fakat
kimse O’na aldırm adı ve kendisine kötü
davranıldı. B unun üzerine Cenäb-ı H ak
bir fırtınayla b ü tü n kavm i perişan etti.
A rkasından gelen kuraklık da Äd kavm ini yok etti. (—> K.)
Ad, bk. Kişi adları (O nam astik);
adları (Toponim i).
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Ad çekinıi, bk. İsim çekimi
Ad gövdesi, bk. İsim gövdesi
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Adab-ı zurafä

Ad kökü, bk. İsim kökü
Ad tamlaması, bk. İsim tam lam ası
Adab-ı zurafä. Ş üara tezkiresi
(Ramiz
Hüseyin, yazılış H. 1198/M. 1783-84). S a
lim * tezkiresine zeyl olarak hazırlanm ıştır. 1720-1783/84 yılları arasında yetişen
372 şair b u tezkireye alınm ıştır. Yazma
nüshalan: Ramiz Ef. nin el yazısı nüsha,

ADANALI Hakkı, bk. HAKKI (Adanalı)
ADAN ALI Ziya, bk. ZİYA (Adanalı)
Adapte, Adaptasyon (Fr. Eski dilde: T atbik). 1. Başka bir dilden aktarılan ese
rin kişi ve yer adlarını, yaşayış kurallarını aktarıldığı dilin konuşulduğu ülkeye göre değiştirerek uygulamak; 2. Bir
eseri, tü rü n d en başka bir tü re çevirmek,
rom andan oyun, oyundan opera çıkarmak gibi.
-KAns. A dapte çok eski çağlardan beri
başvurulan bir tü rd ü r. Eski Roma yazar
larından bazıları, eserlerini eski Yunan
yazarlarından adapte etm işlerdir. Batı
edebiyatı ve sanatında da, Goethe ve
Shakespeare gibi büyük yazarlar bile adapteye başvurm uş,
ancak
eserlerine
kendi dehalarım büyük ölçüde katm ışlardır. B ir tü rd en ötekine aktarm a için,
Goethe’n in Faust’u ile P. M erimee’nin
Carmen’i gösterilebilir. Bu ikisinden ilki
roman, ikincisi m anzum oyundur; her iki
si de (Bizet ve G ound tarafından) opera
ya uygulanm ıştır.
Adnan Saygun’un, halk hikäyesinden
(libretto: S elähattin Batu) operaya uyguladığı K erem ’i, Türkiye’de bir türden
diğerine aktarm aya örnek olarak göste
rilebilir. H alit Ziya Uşaklıgil’in Ferdi ve
Şürekası rom anı,
Mehmet Rauf eliyle
oyunlaştırılm ıştır. Reşat Nuri Güntekin’in Ç alıkuşu adlı rom anım Necati Cu
malı, D eğirm en’ini ise (Sarıpınar 1914
adı ile) T urgut Özakman tiyatroya uy-
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gulam ışlardır. Türkiye’de rom an, hikäye
ve oyunların sinemaya geniş ölçüde ta tbik edildiği biliniyor. M ehm et R auf’un
Pençe adlı oyunu
(1917) ile H üseyin
Rahm i G ü rp ın ar’ın M ürebbiye
rom anı
(1919) sinem aya ilk ak tarılan eserlerdir.
* T ü rk tiyatrosunda adapte. T ürkiye’de
adapte daha çok tiyatro alanında gö rü 
lür. A daptasyon, Tanzimat, M eşrutiyet ve
h atta C um huriyetin ilk devrinde yaygın
bir tü rd ü r. N akl, tatbik, tertib, iktibas,
tertiben tercüm e, tatbiken nakl ve son
olarak da uyarlam a bu tü rü ifade eden
terim ler olarak kullanılm ıştır.
İlk B atı benzeri tiyatro eserleri çoğunlukla sahne tekniği yönünden zayıftı. Bu
yüzden Şinasi ve Namık K em al’le baş
layan telif oyunlar çığırı fazla tesirli olam am ıştır. Bu yıllarda Ä li Bey, A hm et
Vefik Paşa, Teodor K asap... tarafından
ekseriya Fransızcadan yapılan adapteler
büyük ilgi görm üşler ve başarı kazanm ışlardır. T iyatro denilince bu adapte eserler h a tırla n ır olm uştur. (1920 de yapılan
bir soruşturm ada, D arülbedayi’nin oyna
dığı eserler arasında en çok ilgi çekenlerin adapte eserler olduğu ve telif eserlerin en sonlarda yer aldığı anlaşılm ıştır.)
H atta telif tiy atro eseri yazm ak arzusunu
yenem iyenler
(Abdülhak H am id gibi)
yazdıkları sahne dili ve tekniği çok zayıf
eserleri oynanm ak için değil, okunm ak
için yazdıklarını ifade etm işlerdir.
Çok başarılı adapte eserler yanında, yer
ve şahıs ad ların ın değiştirilip tercüm e
suretiyle m eydana getirilen, olay, gelenek, duyuş ve düşünüş bakım ından ta 
mamen yabançı eserler de oldukça fazladır. A dapte oyunlar uzun süre sahneleri
işgal edercesine doldurduktan sonra, 1920
lere doğru bu konuda tartışm aların açıl
dığı görülm ektedir.
Fuat K ö p rü lü ’n ü n B üyük m ecm ua’da y a 
yım lanan «Adaptasyon m erakı» adlı yazı
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sında adaptenin Türk tiyatrosuna kazandırdıkları ve kaybettirdikleri açık bir
şekilde ortaya konulm uştur. F. K öprülü’ye göre, adapte eserler sahne tekniği bakım ından telif eserlerden daha başarılı
olmakla beraber, adapte edildikleri çevre ile m illi çevremizin ayrılıklarından
doğan yanlışlıklar bir yana, m illi bir ti
yatro edebiyatının doğmasına da m ani
olm uştur. Bu yüzden yanlışları ve noksanları olsa da telif eserlerin çoğalmasına çalışılmalı, h atta adapte eserlerden
tam am en vazgeçip, onların yerine te r 
cüme eserler sahnelenm elidir. K öprülü’nün özetlediğimiz fikirleri, devrin edebiyat ve fikir çevrelerinde m üsbet k a rşılanmış, savunulm uştur. Ancak adaptecilik 1940 lara kadar ağır basmaya devam etm iştir.
Tanzim attan günümüze
adapte tiyatro
eserlerinin listesi hayli kabarık bir top
lama ulaşm aktadır. Tanzimat dönem inde eserleri adapte edilen en gözde yazar
Fransız komedi yazarı Moliere’dir. Moliere’nin bazı eserleri tercüm eleri de ol
duğu halde birden fazla adapte edilmiştir. Les Fourberies de Scapin; Dekbazlık
(Ahmed Vefik Paşa), Ayyar Hamza (Äli
Bey), George Dandin; Yorgaki Dandini
(Ahmed Vefik Paşa), Tosun Ağa (Teo
dor K asap), K ıskanç herif (adapte eden
bilinm iyor), Avare; Azarya (Ahmed Ve
fik Paşa), P inti Ham id (Teodor Kasap)
gibi.
Tanzim attan günüm üze bazı adapte ti
yatro eserleri: Acemi çaylaklar, R. Coolus—M ennequin/H üseyin Suad; Aday adayı, M. Jean /N ah it S. Bilga; Alev, H.
K istem aeckers/A . Süha Delilbaşı;
Alo
orası tım arhane mi?, J. G uitton/İ. Galip
Arcan; A m an hanım sus!, A. F rance/S elämi İzzet Sedes, Selim N üzhet Gerçek;
Amcabey, P. G ault/M ehm ed Rauf; A rapça değil mi, T. B ernard/R . N. Güntekin,;
Aşk çorbası, J. L etraas/Z ihni Küçümen;

Hisse-i Şayia
(İstanbul Şehir
Tiyatroları 1952-53)
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Adem ile Havva
(Persiche
M iniaturen)

yon tü rü n ü en başarılı şekilde gerçekleştirenler, A hm et Vefik Paşa, Ä li B ey ve
Ahmed Nuri Sekizinci’dir. (—» K.)

Aşk m em uru, L. V erneuil/B urhan Felek; B ahar hastalığı, G. Feydeau/R . N.
G üntekin-H ayrettin Tevfik; Bir çiçek
iki böcek, R. de Flers-C aillavet/T ahsin
Nahit; B ir donanm a gecesi, A. S avoir/
Reşat N uri; 1 + 1 = 1, G. F eydeau/M ahm ut
Yesari; B ir m acera, L. T olstoy/E rtuğrul
Muhsin; Ceza kanunu, G. C o urteline/lbn ü rrefik A. N uri; Çifte keram et, T. B ern ard /R eşat N uri; Dokuzuncu, F. G aud era/lb n iirrefik A. Nuri; E ller aya biz
yaya, J . de L etraz/A hm et Üstel; Fare,
E. P aillero n /H alit Ziya; Fürüzan,
A.
D um as/H alit Ziya; H isse-i şayia, D. Rich e/lb n ü rre fik A. Nuri; H ortlak, E. Zola/M ahm ut Yesari; İlk göz ağrısı,
P.
H erv ieu x /F aru k Nafiz; K arim gene do
ğurdu, M. P ertm e/Ü lk ü Tam er; M erham etten m araz, R. Fauchois/M ahm ut Ye
sari; M ütehakkim , H. C lerc/H alit Fahri;
Müsin Onbaşı, D um aoir-D ennery/Şem seddin Sami; Odalık, M aupassant/İ. A.
Nuri; Rakibe, H. K istem aeckers/Tahsin
Nahid; Uçurum , H. K istem aeckers/M uhsin E rtuğrul; Üçüzler, M. H ennequin/S elami İzzet... T ürk tiyatrosunda adaptas-

Adem. Sem avi dinlere göre ilk insan ve
ilk peygam ber. Ädem ismi toprak dem ek
olan edim kelim esiyle ilgilidir. Ä dem ’in
eşi H avva’nın ism inin de h ay at sahibi
bir canlıdan çıkarıldığı
m ünasebetiyle
hay у kelim esinden geldiği ileri sü rü lm ektedir. Y ahudiler arasında Adam h ıristiyanlarda Adam olarak kullam lır.
-KDin. İslam inancına göre de Ädem ilk
insan ve ilk peygam berdir. K u r’an -ı K erim ’de Ädem’in yaratılış
sebebi şöyle
izah edilir:
(Hani Rabbin m eleklere:
«M uhakkak ben yeryüzünde bir halife
yaratacağım» demişti. M elekler de: «B iz
seni ham dinle tesbih ve seni takdis edip
dururken, orada bozgunculuk edecek,
kanlar dökecek kimse m i yaratacaksın?»
demişlerdi. Allah da: «Sizin bilem eyeceğinizi herhalde ben bilirim» dem işti.
B akara/30).
Allah to p rak tan yarattığı
(Ä l-i İm ran/59) Ädem’e b ü tün isim leri
öğretm işti (Bakara/30-31) B undan son
ra m eleklere Ädem ’e (yahut Ä dem in y aratılm ası m ünasebetiyle kendisine) secde etm elerini em retm iş bu em re İblis h ariç hepsi uym uşlardı. İblis kendisinin
ateşten Ädem in ise çam urdan yaratıldığını öne sürerek A llah’a itaatsizlik göster
miş ve kibrinin kurbanı olm uştu. Onun
görevi artık Ädem oğullarını doğru yol
dan çıkarm ak için çalışmaktı. A llah
Ädem ile sonradan yarattığı eşi H avva’yı
Cennete yerleştirerek ne isterlerse yem elerini fakat bir ağaca yaklaşm am alarım öğütlem işti. Fakat İblis ilk olarak
onlara vesvese verdi ve yasak ağaçtan
tatm alarını sağladı. Bunun üzerine çirkinlikleri ortaya çıkıverdi. Pişm an oldu
lar fak at A llah onları yeryüzüne in dirdi. Ädem Rabbinden aldığı kelim elerle tövbe etti. Allah bunu kabul buyura ra k Ä dem ’i peygam ber tayin etti. O n
lara çirkinlikləri ortaya çıkaracak İblis
(şeytan)ın doğru yoldan saptırm alarına
karşı elbiseler ihsan etti ki bu elbiselerin
en hayırlısı takva (Allah korkusu)dur.
(Ädemle ilgili bu bilgiler K u r’an-ı kerim ’in Bakara süresi 30-38.nci, Äraf süresi/11-26 ve Täha süresi/115-121 nci
ayetleri arasında toplu olarak bulunm aktad ır). Allah Ädem ’in kıssasım belirttikten sonra insanlara şu öğüdü verm ektedir: (E y Ädemoğülları, şeytan ana ve
babanızı, jena yerlerini kendilerine gösterm ek için libaslarını soyarak nasıl
C ennetten çıkardıysa sakın size de bir
fitne yapmasın. Çünkü o ve arkadaşları

sizi, sizin kendilerini görem eyeceğiniz
yerlerden m u hakkak görürler. B iz şey
tanları im an etm eyeceklerin dost ve idarecileri yaptık. Äraf/27).
K u r’an, Ädem aleyhisselam ’la ilgili kıssayı anlatırken insanlara birtakım öğütlerde bulunm aktadır. Bilhassa T evratta
rastlam lan maddileşmiş bir anlatım söz
konusu değildir. Adeta her davranış bir
fik rin ve b ir yönelişin ifadəsidir. M eselä Ädem ile H avva’nın
şeytanın aldatm asıyla yasak meyveden ta ttık ta n son
ra çirkin taraflarının ortaya çıktığından
bahsedilir ve bu çirkin ta ra f (S ev’e) k e
lim esiyle ifade edilir. Sev’e aynı zam an
da m addi ve cismani arzular, ahläki düşüklükler gibi m änalara gelm ektedir. K ısaca Ädem kıssası ile insanın y aratılışına olan hürm et, şeytanın kibri, insanın
m addi ihtirası ve fakat buna tam am en
esir olmadığı ve kendisine direnm e ve
başarıya ulaşm a gücü veren tü rlü özellikler bu arada takva duyğusu verildiği
anlatıhr.
R ivayete göre Ädem C ennetten çıkarıldıktan sonra eşinden ayrı olarak S erendip (Seylan) adasına düşm üştü. Seylan
adasında Ä dem dağı denilen b ir dağ v a r
dır. Efsaneye göre bu dağdaki bir k ay ada Ädem ’in yetm iş arşın uzunluğunda ayak izleri bulunm aktadır. Bir m üddet son
ra Cebrail Ädemi Мекке civarında A rafat
dağına götürür. Orada eşi H avva ile buluşur. Taberi ve İbnü’l-E sir’e göre Allah,
Ädem ’e K äbe’nin inşa edilm esini
em 
retm iş, Cebrail de ona Hac m erasim ini
öğretm iştir. Y akubi’ye göre Ädem N isan
ayının 6. cuma günü vefat ederek, Ebu
K ubeys dağı eteğine göm ülm üştür. Hz.
Ä dem ’in bin sene kadar yaşadığı ve kırk
çocuğu olduğu rivayet edilir. Bu çocukların en m əşhurları Habil * ve K abil ile
Peygam ber Ş it’tir. Bir Peygam ber ola
rak Hz. Ädem’e on sahife indirildiği n ak ledilm ektedir.
* Ed. T ürk edebiyatında Ä dem ’le ilgili
kıssa zengin b ir malzeme teşkil etm ektedir. Bilhassa tasavvufi edebiyatta bu
konu geniş yer almıştır. Çok kere de
Ädem m utlak insan m änasını içine alarak kullanılm ıştır.
Hoşça bak zatına kim zübde-i älemsin
sen
M erdüm -i dide-i ekvdn olan Ä dem sin
sen
Şeyh Galib
(K endini iyi tanı.
Çünkü sen alem in
özüsün. Sen kainatların gözbebeği olan
insansın).

İnsan yahut Ädem kusurlu fakat yüce
bir y aratık tır.
A hm ed aceb m i cennet-i küyundan olsa
dür
B ilm ezlük ile Ä dem elinden neler çıkar
A hm ed ü n cevr ü cefa yiikini çekdügi bu
kim
Y ir ü gök götürim ez anı k i insan götü
rür
Ahmed Paşa
Ahmed Paşa bu son beyitle şu ayete işaret etm ektedir:
«Doğrusu Biz, sorum luluğu göklere, yere ve dağlara sunm uşuzdur da onlar bu
nu y ü klen m ekten çekinm işler ve ondan
korkup titrem işlerdir. Рек zalim ve çok
cahil olan insan ise onu yü klen m iştir.»
(K ur’a n -ı K erim , Ahzäb/72).
Ädem ’in Divan şiirindeki b ir ünvanı da
«Safiyyullah»tır (Allahın saf kulu).
Äşık edebiyatında da Ädem ’le ilgili kıssa doğrudan doğruya veya telm ihen işlenm iştir. (—> K.)
ÄDEM. Divan şairi (İstanbul XVIII. a.).
Şüara tezkirelerinde hayatı ile ilgili bil
gi yoktur. M üstakimzade, h attatlard an
bahseden tezkiresinde, bu isimde hattat,
m usikşinas ve şair bir şahıs olduğunu
kaydetm iştir. (—» K.)
ÄDEM. H attat, şair (İstanbul XVIII. a.).
S.N. Ergun, adına tertib edilmiş bir m ecm uadaki bazı şiirlerin bu asırda yaşamış
Ädem veya Ädem Abdülbäri Çelebi adlı
bir şahsa ait olabileceğini tahm in etm iştir. (—» K.)
Adem

(A.). Yokluk, varlığın ziddi.
adem veya adem -i
m utlak, vücud veya vücud-ı m utlak’ın
ziddidir. A dem ’in veya adem -i m utlak’ın
bağımsız bir varlığı yoktur. Ancak bir
ayna durum undadır. Varlığa aracılık etmek üzere geçici bir an «tecelli eden»
hayäldir (bk. A yan-ı säbite).

■KTas. T asavvufda

* Ed. İnsan yokluktan doğar, bir süre
yaşar sonra yok olur. V arlık iki yokluk
arasında olan b ir vakıadır. İnsanın var
oluşu da yok oluşu da kendi elinde de
ğildir. İnsanı aşan bir güç, Allah, insanı
ve b ü tü n kainatı yoktan var eder. M utasavvıflar yokluk ile varlık arasındaki
münasebeti, aynada görülen hayäle benzetirler. Aynada görülen hayäl hem v ar
dır hem de yoktur. İnsan da böyledir.
İnsanın var veya yok oluşu T anrı’nın
gücünü gösterir. H ayat ve kainatın te -

33

m elini teşkil eden varlık ve yokluk m eselesi ancak A llah’ın varlığı ile çözümlenebilir.
Tanzim at devri şairlerinden Akif Paşa
K aside-i adem (bk. Adem kasidesi) adlı
şiirinde, varlık ve yokluk fikrini şäirane
bir şekilde işlem iştir. Ziya Paşa ve A bdülhak H äm id’in şiirlerinde de bu konu
önemli b ir y er tu tar.
ADEM Çelebi. Aşık (XVIII. a.). Saz
şairleri tarzında ve bilhassa Ä şık Ö m er’in tesirinde kalarak koşmalar yazmıştır.
«Adem Çelebi» namıyle tertib edilmemiş
bir divanı vardır. (—» K.)
ÄDEM Dede. M evlevı şeyhi, şair ( ?K ahire 1653). A ntalya’nın Çavuşoğulları
adıyla tanınm ış zengin b ir ailesindendir.
A skerken M evleviliğe intisab etti. Şeyhliğe k ad ar yükseldi. Sipahi olarak H otin
seferinde bulundu. Sefer dönüşü M evlevi şeyhi M ustafa Dede’ye intisab etti.
M evleviliğin m erkezi olan K onya’ya giderek (1627) Şeyh Bostan Dede’den, dönüşte Istanbul’da Galata M evlevihanesi
şeyhi, M esnevi şarihi A nkaralı İsm ail De
de’den feyz aldı (1630/31). A ynı yıl, İs
m ail Dede’nin vefatı ile boşalan G alata
M evlevihanesinin postnişinliğine tayin
edildi. Y irm i seneye yakın b u görevde bulu n d u k tan sonra Hacca giderken K ahire’de vefat etti (H. 1063 R am azan).
Adem Dede, cöm ertliği ve ebcedle ta rih
söylemesiyle m eşhurdur. D ivanı bulunam am ıştır. Ş ü rlerin in bir kısm ı bestelenmiş ve ilah i olarak tekkelerde okunm uştur. B ir b e y ti:
Derd ehli libasını aşk ile g iyen gelsün
Zehrini şeker gibi ze v k ile y iyen gelsün
(-> K.)
Adem kasidesi. A kif Paşa
(1787-1845)
nın eseri, 69 beyit. Tanzim at devrinde ye
tişmiş ve bu d evrin devlet idaresinde önemli m evkiler işgal etmiş olan Ä k if Pa
şa, * dünya görüşü itib arı ile eskiye bağ
lıdır. İslam dim ile esasları çizilmiş olan
geleneksel dünya görüşümüz, ideal ola
rak öbür dünya (ahiret) yı kabul eder.
Yaşadığımız dünya geçici
(fani) dir.
Äkif P aşa’nın yaşadığı devir Osmanlı
Devleti’n in um utsuz bir teslim iyetle batılılaşm aya yöneldiği devirdir. H ayatı
mevki m ücadeleleri ile dolu olan m uhteris, ve k indar paşa, kasidesini gözden
düştüğü günlerde yazm ıştır. Buna ra g 
men; batılılaşm a harek etlerinin devlet
eli ile başlatılıp y ürütüldüğü bir devirde, b ir Osmanlı paşası (aydını) nın içine
düştüğü dünya görüşü ve m edeniyet

buh ran ın ın ilk ve trajik
görüntüsünü
verm esi açısıııdan Adem, kasidesi ü zerinde durulm aya değer bir m anzum edir.
Ihtirasla dolu olan Paşa em ellerine u la şm ak istem iş, fak at hayat (talih) bu n a
m üsaade etm em iştir. Madem ki bu alem
onun m utlu olm asına mani olmuştur, d evam etm esine lüzum yoktur:
Berm urad olm ıyacak ben yere geçsin
alem
Necm ü m ihr ü m ehi olsun eser-i p ä y-ı
adem.
Paşa o günlerde hastadır. Hem rak iplerine yenilm iş, hem mevkiden olmuş, üstelik vücut itib arı ile ızdırap içine düşm üştür. Bu şartlar altında var olm aktansa yokluğu seçmeyi uyğun görür. O
yıllara kadar edebiyatımızda ancak vahd et-i vü cut sistem inin bir diyalektik u n suru olarak kullanılm ış olan bir kav ramı (adem : yokluk), birdenbire varlığın
karşısına dikerek farkında olmadan b ü 
tü n b ir sistem in dışına çıkar:
Can verir ädeme endışe-i sahbä-yı adem
C evher-i can m ı асеp cevher-i m ina-yı
adem
Daha ilk m israda ölüm düşüncesi ile k u rtuluş fik rin i birleştirirken, ikinci m isra
da yokluk birdenbire hayatın özü oluverir. Paşa m addi ızdıraplarm a son verecek sevgiliyi bulm uştur: Adem . O a r tık m utlak huzuru ademde arayacaktır:
Ne дат ü gussa ne renc ü elem ü bim ü
üm id
Olsa şayeste cihan can ile cüya-yı adem
Bu yokluk tasavvuru Hint düşüncesinin
Nirvana’sına ve m utasaw ıflarm
adem
fikrine oldukça yaklaşmasına
ragm en,
esasen h ay attan bıkmış, çok m uzdarip,
b rd b in b ir insanın ruh halini ifade eder.
Bu hali ile A d em kasidesi şair için oldu
ğu kadar, cem iyet şartları ve devri için
de önem li bir psikolojik belgedir.
F erdi ızdıraptan yola çıkmış olan Paşa,
bu yokluk fik ri ve adem redifi ile kasi
desini geliştirerek bir nevi felsefi azabı
işlemeye başlar. Izdırap karşısm da huzur
ve sükünu, varlık karşısmda yokluğu,
hayat karşısm da ölümü düşünerek psi
kolojik ve m etafizik bir zıtlaşmaya daya
nır. K asidesinin sonunda:
M ahv-i h ä k-i reh-i şehinşeh-i kevneynim
ben
Ne tevellä -yı vücüd ü ne teberrä-yı adem.
diyerek İslam akıdesine dönmesine rag 
men, kendi m ukadderatıyla karşılaşırken varlığı in kara kadar gitmiş olm asıyla edebiyatım ız, daha
önemlisi dünya

ADI
görüşüm üzde beliren tereddütlerin
ilk
örneğini v erir.
Bu m ü cerret m uhtevanm işlenişinde üs
lub olarak, eski yol seçilmiş, m üşahhas
benzetm elere gidilm iştir. K onunun kolaylık gösterdiği tezatlardan faydalanılm ıştır. M edrese kavram larından h arek et
edilm iş olduğu için kelim eler ve benzetme u n su rları eskiye bağlı kalm ıştır. Bu
sebeple söyleyiş rah at ve pürüzsüzdür.
(-> K.)
Adı geçene saygı. M üslüm anlar arasında
L afzatü’llah (A llah lafzı) ile peygamber,
veli, alim ism i anıldığında bunlardan
sonra saygı belirten ifadelerin kullam lm ası gelenek halini alm ıştır. Meselä, A l
lah lafzından sonra azim ü’ş-şan
(şam
büyük); «celle celalühü» (c.c.) (Yüceler
yücesi olan), gibi ifadeler kullanılır. Hz.
M uham m ed’in ism i zikredildikten sonra
sallä’llähü aleyhi ve sellem (s.a.) (Allah
onu övsün ve seläm ette kilsin) dem ek
önemle üzerinde durulan b ir gelenektir.
Diğer peygam berler için de aleyhi’s-seläm (a.s.) (seläm , üzerine olsun) denir.
Sahabe, veli veya älim ler için radıya’llahu anhü (r.a.) (Allah ondan razı olsun)
denir. M ünhasıran Hz. A li’n in ism inden
sonra K errem e’llahu veche (k.v.) (A llah
onun yüzünü şereflendirsin) ifadesi k u llam lır. Öte yandan, um um iyetle ölmüş,
bir m üslüm am n ismi anıldığında rahim ehu’llah (A llah ona m erham et etsin) yah u t ra h m etü ’llahi aleyh (A llah’ın rahm eti üzerine olsun) denir. V eliler için b a
zan kaddese’llähu sirrelı (A llah onun sir
rim m ukaddes kilsin), yahut kuddise sirreh ( S ım m ukaddes olsun) denir.
O m änasına gelen hu zam iri, iki kişi
anıldığında hüm a, ikiden fazla kişi a n ıl
dığında h ü m olur. Söz konusu olan k a 
dınsa tekilde ha, çoğulda hünne olur, ikil
değişmez. Meselä, Allah H asan ve H üseyinden razı olsun dediğimiz zam an radıyallahu anhüm a, Allah ashaptan razı ol
sun dediğim izde ise radıyallahü anhüm
ifadesi kullanılır. Saygı ifade eden cüm leler, A llah lafzından sonra gelenler h ariç, dua cüm lesi adını alır.

Rıfkı Kaymaz, F ahrettin
Kırzıoğlu, ------------------------------M ustafa K utlu, M. Atilla Maraş, Dursun
Özer, Mehmet Sılay, Bekir Soysal, Lätif
*~"
Yüdız.
A D IM L A R
ADIVAR, Abdüllıak Adnan. Denemeci, Türk
ilim ve fikir tarihi y a z a n
(Gelibolu
1881-lstanbul 1 Temmuz 1955). Tip tah sil etti. Tıbbiyeyi bitirdiği yıl (1905) Avrupaya kaçtı. Bir süre A lm anya’da k a 
larak Berlin Tip Fakültesinde iç hastalıkları asistam oldu. M eşrütiyetin ikinci defa ilänıyla (1908) yurda döndü. Tıbbiye’de ders vermeye başladı. Birinci Dünya
Savaşı sırasında H iläl-i A hm er (Kızılay)
m üfettişliği ve Sağhk Um um M üdürlüğü
Adımlar dergisi
görevlerinde bulundu. Son Osmanlı
(1. sayı 1970)
M eclis-i M ebusan’mda İstanbul m ebusu olarak görev yaptı. M ütareke yıllarında Mehmet Emin, Yusuf
A kçura gibi şahıslarla M illi Türk F ırkası’m n kurucuları arasında yer
aldı.
İstanbul’un işgali üzerine eşi
(Halide
Edip) ile birlikte Anadolu’ya geçti. Bi
rinci Büyük M illet Meclisi’ne dahil ola
rak, Sıhhiye ve M uavenet-i İçtim aiye ile
Dahiliye Vekilliği görevlerini yürüttü.
Daha sonra Meclis ikinci reisliğine seçil
di. Savaşın sona erm esinden sonra İstanbul’da H ariciye Vekaleti delegesi ola
ra k görev yaptı. Cum huriyetin ilanından
sonra, M. K em al’le arası açıldı. C um huriy et devrinin ilk çok partilileşm e denemesi sırasında kurulan Terakkiperver
C um huriyet Fırkasının kuruluşunda rol
aldı (1924). P artin in kapatılm asından bir
m üddet sonra y u rt dışına çıktı. İngiltere
Adnan Adıvar
ve F ran sa’da uzun m üddet kaldı. Dönünce İslam Ansiklopedisi Yazı H eyeti başkanhğm a getirildi (1940). Ölünceye k a 
dar bu görevde kaldı. Çeşitli gazete ve
dergilerde yazılar yayımladı.
Eserleri: Faust tahlil tecrübesi (1939), Adnan Adıvar — H. Edib
Osmanlı Türklerinde ilim (1943-İlk basAdıvar

Adımlar. S anat ve fikir dergisi, aylık
(Erzurum 1970-1972). A nadolu
F ik ir
Derneği E rzurum Şubesi yayın organı.
24 sayı yayım landı. Mesul M üdürü: M ut
lu Binol. T ü rk -islam m edeniyetinin ebedi değerlerini yeni bir görüşle ele alan
derginin belli başlı yazarları: Niyazi Adalı, Şerif A ktaş, Çetin Baydar, O yhan
H. Bıldırki, Şevket Bulut, M uzaffer Civelek, Yılmaz Güney, S aadettin K aplan,

H. Kadri Alpman arşivi, N. Ahmet Banoğlu arşivi, Dergäh arşivi

H. E. Adıvar’m
İzmir’in Işgali Üzerine yapılan
SULTANAHMET MİTİNGl’ndeki konuşmasından
23 Mayıs 1919
Kardeşlerim, evlätlarım,
Ruhu göklerde olan bu minarelerden yedi yüz yılın şanları Osmanlı
tarihinin bugünkü faciasını seyrediyor. Bu tarihe bu muazzam meydan
da, zafer alayları yapan kahraman ecdadımızın ruhları karşısmda, dün
yanın bir başından öbür başına at süren o namağlüp erlerin gazapları
önünde ben başımı kaldırıyorum ve diyorum ki, ben bir Türk ve müslüman olarak tarihin bedbaht bir kızıyım! Dünkü kadar kahraman fakat talihsiz Türk kızınm anasıyım. Bu yeni millet namına ulu ecdadımızın ruhları önünde başımı eğip yemin ediyorum. Yemin ediyorum
ki, bugün kolları kesilmiş Türk milletinin geçmiş günlerdeki kadar cesur bir ruhu var! Yemin ediyorum ki göğsünü adaletten ve insaniyyetten alan Osmanlı tarihine, ecdadımızın ilahi namusuna hiyanet etmeyeceğim. Hakka ve Allah’a dayanan Türk milletinin son yolunu, da
vasını size ve dünyaya ilan ediyorum. Beni dinleyiniz!....
Esaret boyunduruğunun zincirleri ta canlarına geçmiş olan müslüman
kardeşleriniz sizin için bugün en gür sesleriyle haykırıyorlar. Ben kardeş, müslüman dünyalarına da sizin namızına hitap ediyorum:
Kardeşlerim, hükümetler, düşmanınız, milletler dostunuz, kalbinizdeki
isyanlar kuvvetinizdir. Böyle muazzam bir günü Osmanlı toprağında
belki daha idrak etmeyeceğiz. Bugün size haber verdiğim milletlerin
hakkı günü çok uzak değildir. O gün gelirse ve o gün burada bulunanlardan bazisi hayatta olmaz, öyle bir gün olur da toplanamazsa on
ların mezarları üzerine istikläl bayrağınızla gelin ve o günü müjdeleyin.
Yalnız benimle beraber yemin ediniz.
Yemin edin; milletlerin ilahi hakkı ilan olunacağı güne kadar heyecanımızı muhafaza edeceğiz. Yemin edeceğiz: 700 senenin en asil ve
en büyük mirası olan vekarımızı, adalet ve terbiyemizi unutmayacağız.
Yemin ediniz; Türkiye istikläl ve hakk-ı hayatmı alacağı güne kadar
hiçbir korku, hiçbir meşakkat önünden kaçmayacaksmız, yemin ediniz;
700 senenin tarihi ağlayan minareler altında yemin ediniz!
Bayrağımıza, ecdadımızın namusuna hiyanet etmeyiniz!
kısı Fransızca ve P aris’te, L a science chez
les Turcs O ttom ans adıyla 1939), Tarih
boyunca ilim ve din
(1944).
Denem eler: B ilgi cum huriyeti haberleri (1945),
Dur, düşün (1950), H akikat peşinde em eklem eler (1954). (—>K.)

H. E. Adıvar

ADIVAR, Halide-Edib. Romancı (İstanbul
1884-9 Ocak 1964). Babası Ceyb-i H üm ayun kätip lerin d en Selänikli M ehmed
Edib Bey, annesi B edrifam H anım ’dır.
Annesini küçük yaşta kaybeden H alide
Edib çocukluğunu anneannesinin tip ik
T ürk evinde geçirdi. Bu ev yazarın sanat h ayatında önemli bir rol oynar.
A m erikan Kız K oleji’ni b itiren Halide
Edib, ayrıca, özel olarak K u r’an, A rapça ve m usiki ile Salih Zeki’den m atem atik, Filozof Riza Tevfik’den felsefe ve
edebiyat dersleri aldı. Riza Tevfik’in
dersleri H alk edebiyatına olan aläkasını
artırdığı gibi, m istik tem ayüllerini de
geüştirdi. Pozitivist Salih Zeki ise ona

pozitif ilim düşüncesini aşıladı. Bu ik i
zıt tesir H alide Edib’e dengeli bir zih n i
yapı kazandırdı. Koleji bitird ik ten h e men sonra Salih Zeki ile evlendi (1901).
1908 de M eşrutiyet’in ilänıyle gazete ve
dergilerde yazmağa başlayan Halide E dib, o yıllarda Halide Salih im zasını
kullandı. İlk rom anı Heyüla 1908 de te frika edildi, onu R aik’in annesi takip e tti. 31 M art V ak’ası üzerine M ısır’a kaçm ak zorunda kaldı (1908). Bir dostunun
daveti üzerine ilk defa İngiltere’ye gitti.
Orada devrin fik ir adam ları ile tan ıştı
ve öm rü boyunca devam edecek bazı
dostluklar kurdu. Eğitimle ilgili yazıları,
devrin M aarif N ezareti’nin dikkatini çek
di ve D arülm uallim at’ta pedagoji öğretm enliğine tayin edildi (1909). Vakıf kız
m ektepleri m üfettişliğinde bulundu. C emal P aşa’nın davetiyle gittiği Beyrut ve
Şam ’da okulların düzenlenmesiyle ve y etim hanelerle m eşgul oldu (1917). İk in 
ci defa evlenmesi üzerine, iki oğlunun
babası olan Salih Zeki’den ayrıldı (1910)
ve bu tarih ten itibaren yazılarında b a 
basının adını kullanarak Halide Edib im 
zasını benimsedi.
1918-1919 yıllarında D arülfünun’da G arb
edebiyatı dersleri okuttu. Teali-i Nisvan
cem iyetini k u ran Halide Edib, çeşitli
kurslar açarak kadınların m uhtelif sahalarda yetişm elerini sağlamaya çalışmış
ve 1912 yılından itibaren hastahanelerde
savaş yaralılarına hastabakıcılık etm iştir.
M ütareke yıllarında İstanbul’daki vatanperverlerle birlikte çalışan Halide Edib,
1919 da İm ir’in işgalini protesto eden
m itinglerde ateşli konuşmalar yaptı.
F atih ve K adıköy m itinglerinden sonra
yapılan Sultanahm et mitingi İstanbul’da
büyük b ir tesir meydana getirdi. İstanbul’un işgali üzerine 1912 de evlendiği
kocası Dr. A dnan Bey’le beraber Anadolu’ya kaçarak Milli Mücadeleye fiilen
katıldı. Dr. A dnan Adıvar önce Sıhhiye
Vekili, daha sonra Meclis İkinci Başkanı
vazifelerini görürken, Halide Edib de
B atı gazetelerinden siyasi yazıların te rcüm esiyle uğraştı, yeni kurulan H akim iy e t-i m illiye
gazetesinin yayımına
yardım etti. İstanbul Hükümetince ku ru 
lan K ü rt M ustafa Divan-ı H arbi tarafından idam a m ahküm edildi. Sakarya sava
şından sonra cepheye giderek, hastabakıcılık yaptı. Yunanlıların çekilirken
yaptık ları m ezalim ve hasarı tesbit için
k u ru lan T ed kik-i Mezalim K om isyonun
da Y akup K adri
(Karaosmanoğlu) ve
Yusuf (Akçura) ile çalıştı. Dağa çıkan
k u rt ile Yakup Kadri, Falih Rıfkı ve
B. N. Sehsuvaroğlu arşivi
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M ehm et Ä sım ’la beraber yazdıkları Iz- yer yer belgesel denilebilecek rom anlar
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m ir’den B ursa’ya adlı kitaptaki hikäye- da yazmıştır. Sinekli bakkal * ile tore
lerin in ve A teşten göm lek’in ham m al- rom anlarına yönelen yazarda toplum sal
zem esini o günlerin m üşahedeleri teşkil meseleler ağırlık kazanm ıştır. Kendine
eder.
özgü bir üslüba sahip olan H. E dib’in
eserleri cümle yapışı (sentaks) bakım ınM illi M ücadele sırasında ordudaki ça
lışm aları kendisine önce O nbaşt’lık, son dan çok ten k it edilmiştir. Dilini ihm alk är ve kusurlu bulan Yakup K adri, ora da B aşçavuş’luk rütbelerini kazandırnun şahıs yaratm a kabiliyetine dikkati
dı. Y azar öm rü boyunca bilhassa «onbaşı» rü tb esiy le iftihar etm iştir. Milli M ü çeker. Rom anlarının hepsi ilk basıldıklacadele sona erdikten sonra (1924) M. K e- rı zam an şöhret kazanm ıştır. Bütün eserlerinde kadın kahram anların
daha
malTe araların d a çıkan ih tilaf yüzünden
kocasıyle T ü rk iy e’den ayrılm ak zorunda canlı ve kuvvetli oldukları görülür. H.
Edib’in eserlerinin bir kısm ı
yabançı
kalan H. Edib, İngiltere ve Fransa (P a
r is ) ’da bulundu. Bu arada A dnan A dıvar dillere çevrilmiş ve bu eserler hakkm da
P a ris’te Y abançı Diller O kulu’nda çalıştı bir çok tenkit yazısı yayım lanm ıştır. EH. E. Adıvar
ve Tarih boyunca ilim ve din adlı ö- serlerinin çoğu tefrika edildikten sonra
kitap
halinde
basılmıştır.
nem li eserini yazdı. H. Edib bu süre içinde ik i defa A m erika’ya, bir defa da H inEserleri/R om anlar: Heyulä
(M usavver
d istan ’a gitti. ilk Amerika yolculuğunda M uhit 1909, 1974 Kerim U sta’nın oğlu ile
W illiam stow n’da tertiplenen b ir yuvarlak birlikte), R aik’in annesi
(Demet 1908
m asa konferansında açış konuşm asını yarım kaldı, Resimli Roman mecmuası
yapan H. Edib, Political In stitu ’ye davet 1909, 1924), Seviye Talib (1910), B an 
edilen ilk kadındır. Yakın şark fik ir ve da n* (Tanin 1912, 1912), Y eni Turan*
sanat tarih in e dair konferanslar vererek
(Tanin 1912, 1912), Son eseri
(Tanin
* "T’J м . , ' . г
FA m erika’yı dolaştı
(1928-29). 1931 de
1913,
1919, yazarın değişiklikleriyle
ir I*J4f
e*-*/*
ikinci defa A m erika’ya giden H. Edib, bir 1939), M ev’ut hüküm
(Yeni Mecmua
söm estr Colum bia Üniversitesi B arnard
1917-1918, 1919), A teşten göm lek* (Ik College’de T ürk Tarihi dersleri okuttu, dam 1922, 1923), Kalb ağrısı*
(Vakit
El yazısı
«Türkiye B atı’ya bakıyor» T u rkey Faces 1924, 1924), V urun kahpeye * (Akşam
W est adlı eserini yazdı. 1935 de islam
1923, 1926), Z eyno’nun oğlu (Vakit 1927,
Ü niversitesi k u rm ak için açılan kam pan1928), Sinekli B akkal*
(Haber 1935,
yaya yardım maksadıyla H indistan’a gi 1936), Yolpalas cinayeti (Yedigün 1936den H. Edib, iki ay süresince konferans
1937, 1937 filme alındı: 1956), Tatarcik
lar verdi. T ürkiye’ye dönmesi üzerine
(Yedigün 1938-39, 1939), Sonsuz pana
(1939), istan b u l Üniversitesi Edebiyat yır* (Cum huriyet 1946, 1946),
Döner
Fakültesi Ingiliz Edebiyatı profesörlüğü- ayna (Yeni istanbul 1953, 1954), A kile
ne tay in edildi (1940), açış dersini S ha Hanım Sokağı* (Hayat 1958, 1975), K e 
kespeare hakkm daki konferansıyle v e r rim Usta’nın oğlu (Milliyet 1958, 1974
di. 1950 de İzm ir m illetvekili olarak T ü r Heyulä ile birlikte), Sevda Sokağı kokiye B üyük M illet Meclisine girinceye
medyası (Cum huriyet 1959, 1971 Döner
kadar Ü niversitedeki bu vazifesinde k al- ayna ile birlikte), Çaresaz (Cum huriyet
dı.
1961, 1972 A kile Hanım Sokağı ile b ir
Halide E dib’in, yazı hayatı Tanın gazete- likte), Hayat parçaları (1963). H ikäyeleYabançı bir heyetle (1945)
sinde yayım ladığı yazılarla başlamış, d a  ri: Harap mabedler (1911), Dağa çıkan
ha sonraları Şehbal, Mehasin, Resim li k ik u rt* (1922), K ubbede kalan hoş sada
tap, B ü y ü k mecm ua, Vakit, A kşam , T ürk
(1974), İzm ir’den Bursa’ya (Yakup K ad
yurdu, H a kim iyet-i m illiye gibi рек çok ri, Falih Rıfkı, Mehmed Asım ile bera
dergi ve gazetelerde roman, hikäye, tiber, üç hikäye H. Edib’e a ittir ve Dağa
yatro, m akale, söhbet ve denem e yazıla
çıkan k u rt’un 1963 ve 1970 baskılarına
rı yayınlanm ıştır. ilk eserlerinde kadındahil edilm iştir); H atıraları: Mor salların yetiştirilm esi ve kadın psikolojisi
kim li ev
(Yeni İstanbul 1951 ve 1955
üzerinde d u ru r, aşk temi ve m odern tip kısmen, 1963. Ingilizcesi «Memoirs» 1926),
ler ön plandadır. Zamanla kazandığı tecT ürk’ün ateşle im tihanı (Milli Mücadele
rübeler ve A nadolu insanım tanım ası
hatıraları adıyla
H ayat Mecmuası’nda
onun rom anlarında toplumsal m eselelere
1959-60, 1962. ingilizcesi «The Turkish
yönelm esine sebep oldu, ilk rom anların
ordeal» 1928); Tiyatro: Kenan çobanları
da ferdi aşk tem i hakimdir. B unun y a(1918, M art 1916 da oynandı, Ermeni
nısıra Y e n i Turan * gibi ideolojik, A te ş
bestekär Vedi Sabra tarafından Suriye’de
H. E. Adıvar’ın büstü
ten göm lek * ve Vurun kahpeye * gibi
bestelendi, 1917), Maske ve ru h * (1937,
(Sultanahm et meydanı
Fotoğraf: İbrahim Tabakoğlu (Dergah), В . N. Sehsuvaroğlu arşivi
İstanbul)
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1945 Ingilizcesi Mask or souls 1953); Incelem eleri ve fikri eserleri: Ingiliz edebiyati tarihi (1940-49 üç cilt), TUrkiye’de
Şark-G arp ve A m erikan tesirleri (Yeni
Istanbul 1954, 1955, Turkey faces West
1930 ve Conficet of Est and W est in T ur
key 1935 birleşm esinden m eydana gelm iştir, U rducaya da çevrildi, 1935). A y
rıca, gazete ve dergilerde kalm ış yazıla
rı ve Ingilizceden
tercüm eleri vardır.
<-» К.)
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Fikret Adil

Adli (II. Bayezid)

ÄDİL. Şair. Tezkirelerde adına rastlanmıyor. 1436 tarihli bir nazire m ecm üasırjda bazı şiirleri kaydedilm iştir.
Bu
durum da XIV. asrın sonları veya XV. asrın başlarında yaşadığı tah m in edilebilir. S.N. Ergün, A d il’in A dil Çelebi ol
ma ihtim alini de kaydetm ektedir. (—» K.)
ÄDİL (Çelebi). M utasavvıf, şair (Konya
1379-1421). K onya M evlevihanesi şeyhi
Alim Çelebi’nin oğlu. B abasından sonra
aynı m evlevihaneye şeyh oldu. Osman
lı S ultanı I. M ehmed (Çelebi) ile yakınlıkları olduğu kaynaklardan anlaşılm aktadır. Şiirlerine Sakıb ve Esrar Dede tezkirelerinde raslam yor. (—» K.)
ÄDİL, Fikret. Yazar, gazeteci (istanbul
1901-5 H aziran 1973). G alatasaray Sultanisi son sınıfına kadar okudu. Gönüllü
olarak Anadolu H areketine katıldı. 1923
sonlarında istanbula döndü. D üyun-u U mümiye Idaresinde m em ur olarak çalıştı.
Anadolu A jansı (1930-1936), Türkiye İş
Bankası’nda (1937) süren m em uriyetleri
neticesinde em ekli oldu (1966). Tanin
gazetesinde başlıyan yazarlığı (1923),
C um huriyet, V akit, Akşam , Y en i İstan
bul, Havadis gazetelerinde devam etti.
A rtist (1931), (S.E.S) Sanat edebiyat
Sosyoloji (1939) dergilerini çıkardı. Sa
nat Dostları Derneği ile P.E.N. K ulüb’ün
Türkiye Kolu kuruculuğunu yaptı. İlk

GAZEL
Kaçan ki göklere ağar bu äh-ı äteşbär
Olur cihan gözüme kare zülfi gibi tar
Hadeng-i gamzesi bağrında başlar çıkarub
Yaşımı капе boyadı benim o läle-i zar
Şirär-ı ahım ile ra’d ü berke od bırakub
Hacil durur gözümün yağmurundan ebr-i bahar
Gözüm yaşını sular gördi kendünden gitdi
Işitdi nälemi zäriliğ eyledi kühsär
Gözün yaşile kenär ola mı senin Adli
Ziyäde reskeş olubdur o serv-i hoş reftar.
Adli (II. Bayezid)

yazısı Şebab dergisinde yayım lanan F ik
ret Adil daha sonra Ağaç, Ses, Yücel ve
özellikle Yeditepe dergilerinde yazdı.
M eydan dergisinde resim ve sinema kronikleri yayım ladı. Daha çok gazetelerde çıkan sanat yazıları, röportajlar ve
hikäyeleri ile tanındı. Evi uzun yıllar
sanatçıların toplandığı tartıştığı bir m ahfel hüviyetini gösterdi.
Eserleri: Asm alım escit 74 * (hikäyeler-ba
tıralar 1933), Interm ezzo (hikäyeler-hatıralar 1955), Beyaz yollar, m avi deniz
(gezi notları 1959).
ÄDİLE, Äşık (XIX. a.). Hayatı hakkında bilgi yoktur. Kullandığı dil az çok
tahsilli ve Silifke civarmda b ir äşirete
mensub olduğu kanaatini uyandırm aktadır. Äşık Ädile’nin diğer kadın şairlerden fark lı tarafı, beşeri aşk konularım
çekinm eden işlemiş olmasıdır. (—» K.)
ÄDİLE Sultan. D ivan şairi (istanbul 18251898). II. M ahm ud’un kızı. Kocası Tophane m üşiri M ehmed Ali Paşa ve kızı
H ayriye S ultan’ın ard arda ölmeleri üzerine Nakşibendi tarikatına intisab etti.
İbädet ve yoksullara
yardım etmekle
öm rünü tam am ladı. Osmanlı hänedanm a
mensup divan sahibi tek kadın şairdir.
Özellikle Fuzuli ve Şeyh Galib’e nazireler ve Yunus Em re tarzında hece vezniyle ilähiler yazm ıştır. Şiirleri teknik bakım dan zayıf, basit ifadeli, fakat sam imidir. K anuni S ultan Süleyman (M uhibbi) ın
şiirlerinin Divan-ı M uhibbi
adıyla ilk defa yayım lanm asını sağlam ıştır. (—» K.)
ADLİ. Divan şairi. ( ?-Istanbul 1743).
Babası K ul kethüdası Süleyman Bey’dir.
Medrese tahsilinden sonra divan hocalığm da bulundu. Defterdarlığa kadar
yükseldi. Çağdaşı olan Osmanzade Täib *
ile geçinem eyen şairin tasavvuf yönü a ğır basar. Bir beyti:
Şol äşıkm ki serde gül-i taze däğı var,
Gülşensaräy-ı şevka söyünmez çeräğı var.

H K .)
ADLİ, II. Bayezid. Şair padişah (Amasya 1447-Dimetoka 1512). F atih’in oğlu,
Yavuz Selim ’in babası. Amasya’da alim,
şair ve sanatkär şahsiyetler arasında yetişti. 8. Osmanlı padişahı olarak tah ta
çıktı (1487). Devri barış içinde geçti.
Sultanlığı sırasında bir çok alim, şair ve
sanatkärı çevresinde topladı, otuzdan fazla şahsa bu yüzden maaş bağlattı. Molla
Cämi’ye yıllık 1.000 altın maaş bağlam a
sı eski kaynaklarda önemle zikredilir. II.

Dergdh arşivi, Milli ktp.

ADN
Bayezid’in şiirleri sağlam bir şiir k ü ltü rü n ü n ürünüdür.
Subha dek her gice ey hurşid-rü sen
mahdan
Nice bir feryad idem korkm az m ısın A l
lahdan
gibi ince duyğularla örülü, açık ve tabii
m isralar söylemiştir. Şiirlerinde tasavvufi duyğular ve dini-tasavvufi k ü ltü r unsu rla rı ağır basar. Divanının Yavuz Sul
ta n Selim ’in em riyle yazıldığı rivayet edilen dört değerli nüshası Millet k ü tüphanesindedir (Ali Emirı, Nu. 274-277).
1890 da basılan Divan’da bazı şiirler eksiktir. (—> K.)
ADLI (SünbUli). M utasavvıf şair. (Iştip
?-lstan b u l 1617). E rken yaşlarda kläsik
eğitim ini tam am ladı. Süm büli-H alvetişeyhlerinden Hasan Efendiye intisap e t
ti. B alat F erruh-K ethüdä zaviyesine şeyh
oldu. Daha sonra Rumeli’de Sefer Tekkesi ve Y anya’da Yakubefendi T ekkesi’ne täyin olundu. Bir zam an M ora ve
Siroz taraflarında dolaşarak, Siroz’da bir
m escid ve zaviye yaptırdı. Şeyh H asan
E fendi’nin ölüm ü üzerine Sünbülı Ä sitänesi olan Коса Mustafa Paşa postnişinliğine täyin olundu (1610). Ilähilerinde
diğer H alveti şäirlerinde görülen zähidäne bir eda dikkati çeker. Adli Efendi
m utasavvıf şäirler arasında oldukça büy ü k bir şöhrete sahiptir. Bursalı Tahir,
m ürettep divanı olduğunu söylüyor. T ergibat ism inde ayrıca b ir eseri ve şiir
m ecm ualarında bir çok m anzum esi v ar
dır. D evrinde ve sonraları oldukça şöhre t kazanm ış olan şairin b ir çok ilähisi
ünlü bestekärlar tarafından bestelenm iştir. (—» K.)

bir hatası yüzünden boğduruldu. Halk
arasında çok sevilen ve veli olduğuna
inanılan M ahmud Paşa hakkında yazıl
mış m enkıbeler vardır. A d n i mahläsı ile
şiirler yazmıştır. Devrine göre sade ve
ahenkli bir dili vardır. Tezkireciler on
dan takdir ile bahsederler. Zahiri, Färyäbi, Häfız gibi meşhur İran şairlerine
nazireler yazmış Hace-i Cihan tarafından bir kaside ile medhedilmiştir.
A li Kuşçu ile beraber Tetim m e ve Sahn-ı
Semän m edreselerinin kurucusu olduğu
söylenir. Devrin ricali, şeyhleri ve älim leri ile sıkı ilişkide bulunan M ahmud
Paşa bir çok eserin yazılmasına önayak
olm uştur. Bunlardan Alaeddin Ali’nin
T u hfetü’l-M ahm udiye fi Nasihatü’l-V ü zera’sı; Enveri’nin, Düsturnämesi; Ş ü krullah’m Behçetü’t-tevarih’i misal ola
rak gösterilebilir.
Farsça şiirleri kadar inşası ile de şöhret
kazanm ıştır. Divanı basılm am ıştır. Üç
yazma nüshası bilinm ektedir. Üniversite
kütübhanesinde bulunam F atih’i m etheden bir kaside ile başlar. Sonunda F atih
tarafından bazı hüküm darlara gönderilmiş Farsça altı m ektup sureti, yani M ah
mud Paşanın bu tarz nesir yazıları eklidir. (-> K .)

ADNI. Äşık (XIX. a.). H ayatı hakkında
hiçbir bilgi yoktur. Gedayı’nin devrinin
şairlerinden bahseden bir m anzum esinde ism ine rastlanıyor. (—> K.)
ADNI Mahmud Paşa. Şair, F atih S ultan
M ehmed zam anı sadrazam larından, (A lacahisar/S ırbistan ?-lstanbul 1474). Çocukluğunda esir edilerek E dirne’ye getirildi. II. M urad’a takdim edildi. Eski Sara y ’da eğitildi. F atih S ultan M ehm ed’in
yanında İstanbul kuşatm asına katıldı.
Belgrad kuşatm asından sonra vezir oldu.
B ir çok seferleri idare etti. K aleler aldı,
viläyetler zapdetti, y ararlık lar gösterdi,
ve Sadrazam oldu. Onbeş yıl bu vazifede
kaldı. D edikodular yüzünden azledildi.
K ap tan -ı D eryalığa getirildi ve ikinci
defa sadrazam oldu. O tlukbeli savaşında
bulundu. F a tih ’in sonradan itira f edeceği
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Adnı Mahmud Paşa
(A şık Çl. tezkiresi)

Adni Mahmud Paşa
türbesi.
ADNI Receb Dede. Mevlevi şair
(Siroz
?-Belgrad 1689). Bilhassa Neşatı ve Ağazade Mehmed gibi şairlerden feyz al
dı. Belgrad M evlevihanesi şeyhliği yaptı. Eserleri: N ahl-i tecelli (Mesnevi’nin
beyitlerinin her beytin beş beyitle tefsir
suretiyle şerhi),
§erh-i kaside-i Örfi,
M üretep divan (basılm am ıştır). (—>K .)
ADNI Ш. Mehmed. Şair padişah (M anisa 1556-Istanbul 1603).
III. M urad’ın
Venedikli Bafo (Safiye Sultan) dan ol
ma oğlu. 1595-1603 arasında saltanat sü r
dü. O rta derecede şairliği vardır. Bir
beyti:

Millet Ktp., Fotoğraj: İ. Tabakoğlu (Dergäh)

M

ÄGÄ

AFA

Ä rifiz äyine-i alem nüm ädır gönlüm üz
Ruzigarın cünbüşünden sanm ayın gafilleriz.
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Afak dergisi
(1. sayı 1883)

Äfak. Siyasetten başka her şeyden bahseder mecmua, aylık (İstanbul 20 Zilhicce
1299-23 Cemaziyelevvel 1300/
1883). İm tiyaz sah ib i: A. Kamil. 7
sayı çıktı. Birinci sayıda
«Heyet-i
tahririye» im zasıyla yayım lanan «Mukaddime»de, «Äfak nam ı ile şu m ecm üai m evkuteyi elim izden geldiği kadar u muma hizm et etm ek için tesis ediyoruz.
Kullanacağımız lisan, lisan-ı zam an olacaktır» deniliyor. Dergide tercüm eler ve
fenni yazılar da y er alm ıştır. Yazarları:
M uallim Naci, M ehmed Şükrü, Tevfik
Riza, M ehmed N adir.
AFİF, Feyzullah. Divan şairi.
(İstanbul
7-1769). Medrese tahsilinden sonra çeşitli yerlerde m üderrislik yaptı. Daha
çok M ihrızäde ism iyle anılıyor. (—> K.)
AFİF, Salih. Divan şairi.
(İstanbul 71843). Tercem e Odası’nda çalıştı. (—> K.)
Äfiiäbjbk. Güneş
Äfitab-ı Kureyş, bk. M uham med (S.A.)
ÄFİTABİ. M utasavvıf, şair (Amasya 71494). Doğum yeri konusunda kaynaklarda ihtiläf v ard ır (Sehi’ye göre Tosya,
Äşık Çelebi ve H asan Çelebi’ye
göre
Merzifon’da). M edrese tahsili gördü, u zun süre vaizlik yaptı. Cerbezeli bir vaiz
olarak m eşhur oldu. A m asya’daki görevleri sırasında Şehzade Bayezid (sonra
dan S ultan II. Bayezid) ve Şehzade A hm ed’le m ünasebette bulunm uşsa da bu
m ünasebetlerin dedikodu neticesinde kesildiği anlaşılm ıştır.
Äfitabi devrinin oldukça önemli şairlerindendir. Divanı olduğu L atifi tezkiresinde kayıtlıdır. B ir beyti:
Dilde k im süz ola n ey gibi nefesten Ыlinür
Hänenin şenliği içindeki sesten bilinür
(-* K.)
ÄFİTABİ Hasan. Şair ( ?-lstanbul 1573).
Arapça, Farsça ve edebiyat tahsil etti. D ivan-ı H üm ayün kätipliği yaptı. Şiir m ecm ualarında şiirlerine rastlanıyor.
Tezkirelere ise iki beyti alınm ıştır.
( ^ K.)
Aforizm
(F r.).
hakkında m utlaka
na unsurları kısa
fade etm e sanatı.

H erhangi bir mesele
bilinmesi gereken ave özlü cüm lelerle iMecelle’nin «Kavaid-i

külliye» adlı m eşhur m addeleri örnek
gösterilebilir:
Вir işden m aksat ne ise h ü km ona göredir.
Mani’ zäil oldukda m em nü avdet eder.
Bir yazarın atasözü gibi kısa, hikm etli
sözlerine de denilir. Cenab Şahabeddin’in T iryaki sözleri * bu özelliği taşır.

Çeşitli devlet hizm etlerinde
bulundu.
Safäi tezkiresinde, III. Ahmed tara fın dan K äğıthane’de y aptırılan Sädabad
kasrına ait İbrahim P aşa’ya sunduğu kasideyi kaydetm iştir. S. N. Ergun, bir
mecmüada A fv i adma kayıtlı bir tercii
bend bulm uştur (TS. R. Nu: 1972).
( ^ K.)

Afrodit buhıırdanında bir kadın.
Roman
(Reşat Enis Aygen, 1939). Osman küçük
yaşta annesini ve babasını kaybetm iştir.
Zonguldaklıdır, fakat İstanbulda bir ak raba evinde kalarak öğrenimini sürdürm ektedir. Bir iftiraya uğrayarak evden
atılır. Zonguldakta maden işçiliği, Haliçte dokum acılık yapar. Romanın asılk ah ram anı Yıldız b ir hariciyecinin kızıdır.
O da küçük yaşta ailesini kaybederek
amcasının yanında büyüm üştür. Bir gün
anica evini terkederek bir avukat büro
sunda sekreterliğe başlar. A vukatın çir
kin istekleri karşısında işten ayrılarak
Osman’ın çalıştığı fabrikaya işçi olarak
girer. Osmanla evlenir. Bir kaza sonucu
Osman gözlerini kaybeder. Yıldız hasta
kocasma bakm ak için zor günler geçirir.
Fabrika patronunun metresi olur,
tşçiler grev hazırlığm dadırlar. Yıldız iş
çi haklarını m üdafaa eder, başaramaz,
kocası ve oğlu için geneleve düşer. Kocasma ve oğluna arkadaşı Melek bakm aktadır. Bir gün Melek’ten kocasının
gözlerinin yakında görmeye başlıyacağını öğrenir. Kendisi A nkara’dadır. Koca
sma döner. Haydarpaşa garında kocasını ve artık büyüm üş oğlunu görür.
Kendi perişan ve kirli hali ile onlara
görünm ek istemez. O rtadan kaybolur.
Romanın son bölüm ünde Osman, oğlu
ve Melek Zonguldaktadırlar. Baba-oğul
maden ocaklarında işçidirler. Oğul (Engin) sevdiği kızın veremden ölmesi ü zerine, kendini içkiye vermiş ve m eyhanede tanıdığı siyahlı bir kadına gön
lünü kaptırm ıştır. Yaşlı baba oğlunu bu
tehlikeden ku rtarm ak için, siyahlı kadını arar. Siyahlı kadın öldü bildikleri karısı Yıldız olarak karşısına çıkınca şa
şırır. Öz oğlunun annesi ile sevişmesindeki dram ı kim seye açamaz. Bir m üddet sonra baba-oğul bir göçük altında
kalırlar. K urtulam ayacaklarını anlayan
Osman, oğlunu ve kendini vurur.
Olayların ve kişilerin birbirine gevşek
bağlarla iliştirildiği eser, gerçekçi görünümler taşım asına rağm en gerçekçi ola
mamış,
dağınık ve tutarsız b ir yapıya sahiptir.

ÄGÄH Äşık. Şiirlerinde kullandığı dile
göre XVIII. asırda yaşadığı anlaşılıyor.
H ayatı hakkında bilgi yoktur. (—» K.)

AFVI Mehmed. Ş air

(İstanbul 7-1732).
Der gah ar şivi

ÄGÄH. Divan şairi (Sem erkand 1630 7Diyarbakır 1728). Sem erkand’da başladı
ğı tahsilini B uhara’da tam am ladı. B u
rada
Nakşı tarikatına intisab ettikten
sonra, Tebriz, Bağdat, Şam, Kudüs, M i
sir ve Hicazı dolaştı. D iyarbakır’a y erleşti (1669). Çevresindeki şairlerle k u r
duğu edebi encüm en’e zam an zam an
Näbı de katılm ıştır. M üretteb divanı basılmamıştır. (—» K.)
ÄGÄH. Divan şairi
(İstanbul 7-1745).
Süleym aniye
Camiinde
ruznam ecilik
yaptığı, Sünbüliye tarik atın a intisab ettiği biliniyor. Asıl adı M ehmed’dir. Bir
tarih m isram dan başka şiiri bulunam amıştır. (—» K.)
AGÄH Efendi. Gazeteci (İstanbul 1832Atina 1885). Yozgatlı Çapanzäde Ömer
Hulüsi E fendi’nin oğlu. Beyoğlu Tıbbiye
M ektebi’nin hazırlık sınıflarına devam
etti. Tahsilini yarım b ırak arak Bäbıäli
Tercüme O dası’na m em ur olarak girdi.
1853 de P aris sefiri m aiyet kätibi olarak
F ransa’ya gitti. Dönüşte k arantina m üdür m üavini, Rumeli ordusu baş m ü tercimi oldu. M ostar’da m utasarrıf vekilliğı (1858), H ersek’te geçici meclis reisliği yaptı. Tercüm an - 1 ahval * gazetesini çıkardı (1860). Gazetenin ilk y irm idört nüshasında İbrahim Şinasi Efendi’
nin m akaleleri yayım landı. Agah E fen
di, ilk özel T ü rk gazetesinin sahibi ol
ması dolayısı ile, gazetecilik mesleğinin
kurucusu sayılm ıştır. Gazeteyi yayım larken b ir ta ra fta n da çeşitli m em uriyetlerde bulundu.
1861 de Postahäne-i A m ire n azın oldu.
Posta idaresinin m illileştirilerek yerli
posta teşkilätının kurulm asını savundu.
1862’de ilk T ü rk posta pullarını çıkardı. V apurlar Nazırlığı, Ereğli K öm ür
M adenleri Nazırlığı, D ivan-ı M uhasebät
üyeliğinde bulundu.
Bu arada N am ık Kemal ve arkadaşlarının k u rd u k ları Y eni Osmanlılar C em iyeti'ne girm işti. Nam ık Kem al ve Ziya P aşa’nın 1867 de, Misirli Prens M ustafa F aDergäh arşivi, Son asır T ü rk şairleri

zil Paşa ile birleşip, ÄU Paşa hüküm eti
aleyhine çalışm ak üzere P aris’e kaçm aları üzerine, aynı cemiyete üye olduğu
gerekçesi ile Divan-ı M uhasebät üyeliğinden azledildi. Bu azilden ondört gün
sonra Ali Süavi ve diğer bazı arkadaşları ile P aris’e kaçtı. Nam ık Kemal ve
Ziya Paşa ile beraber P ariste M uhbir *,
L ondra’da H ürriyet * gazetelerinin y a
yım ında çalıştı.
Äli Paşa’nın vefätm dan sonra İstanbul’a
döndü (1871). İzm it m utasarrıflığına tayin edildi, bir m üddet sonra azledildi,
V. M urat padişah olduktan sonra tek rar
İzm it’e m utasarrıf olarak gönderildi. Bir
kaç ay sonra Şüra-yı Devlet üyeliğine
seçildi. 1877 de önce Bursa’ya, sonra A nkara’ya sürüldü. 1884 de bälä rütbesi ile
Rodos m utasarrıflığına, Nam ık Kemal ile becayiş yapılarak Midilli m utasarrıflığına, nihayet 1885’de A tina’ya elçi ola
rak gönderildi. Aym sene içinde orada
vefat etti. (—» K.)
Ägäh etmek (T ar.). Agah kelim esi’nin
inanalarından biri de uyanık tır. M evlevı tarikatinde, m utfakta iç m eydancısı olan derviş, sabah ezam ndan evvel
hücreleri dolaşarak kapılarım v u ru r ve;
Agah ol dedem, diyerek içeridekini u yandırır.

41

Agah Efendi

ÄGÄH Paşa (Kasıdecizäde Hafiz İbrahim).
Yazar
(
7-lstanbul
1916). Asker lik həyatının önemli bir bölümü, Arabistan ve çevresindeki eyaletlerde geçti. Eseri: V akayi-i tarihiye. K ätip Çele
bi’nin T a kvim ü ’t-tevarih’ine zeyl olarak
yazılmıştır. (—» K.)
ÄGÄH Osman Paşa. Divan şairi, asker.
(Trabzon 1831-Ankara 1906). İlk tah si
lini Trabzonda yaptı.
Gönüllü olarak
bahriyeye girdi. İstanbula geldi. Gemi
hocalığı, kalyon kätipliği gibi vazifeler
ile Sakız ve M idilli’de bulundu. Fırka-i
Zaptiye azalığından sonra alaybeyi ola
rak çeşitli viläyetlerde görev yaptı. M irm iran rütbesini kazandı. Emekli olduk
tan sonra A nkara’ya yerleşti. Yedi yıl
idare meclisi azalığında bulundu. A nkara ’da vefat etti. Yazma divanı ile B ülbülname adlı basılmamış m anzum bir risalesi vardır. Şiirlerinde tasavvufı yön
ağır basar. (—» K.)
ÄGÄHI. Äşık
(K ılıççı/Şarkışla
1874Şarkışla 1917). Asıl adı Veli’dir. B aba
sının ölüm üne kadar çiftçilikle uğraştı.
Sıvas valilerinden Halil Paşa’nın daveti
üzerine Sıvasa gitti. Önce Ağcakışla’ya
(1900), sonra da Aziziye’ye (1912) ta h -

Agäh Osman Paşa

A

ÄGÄ
sildar tay in edildi. 1915 de istifa ederek
köyüne döndü. I. Dünya savaşı sırasın
da Şarkışla askerlik şubesinde yazıcılık
yaparken öldü. Agähı, B ektaşı H akkı B aba’ya intisab etm iştir.
Sürm eli redifli
deyişi ünlüdür:
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Seher vakti çaldım yärin kapısın
B a ktım yärin kapıları sürm eli
Boş bulm adım otağını, yapışın
Çıkageldi bir gözleri sürm eli

CİSİ

AGANTA!
BURİNA!
BURİNATA!

dörtlüğü ile başlayan bu deyişte, sür
meli kelim esinin b ütün anlam ları kullanılm ıştır. (—> K.)
ÄGÄHI. Divan şairi (Rize 1838-İstanbul
1902). İlk tahsilini Rize’de gördü. tsta n bul’da tahsilini tam am ladıktan sonra, A rapça ve Farsça hocalığı yaptı. Türkçeden başka A rapça ve Farsça şiirler de
yazm ıştır. Şiirleri F atih yanğınında kaybolm uştur.
Eserleri: Bahariye risalesi (1881, tercii
bend),
Tarabnäme
(Basılmadı, tercii
bend). (-> K .)
ÄGÄHİ Dede. B ektaşı
şairi
(Belgrad
XIX-XX. a.). H ayatı hakkında bilgi yok
tur. Asıl adı Y aşar’dır. (—» K.)
Aganta burina burinata. Roman (C. Şakir
Kabaağaçlı, 1946). Adını denizci terim lerinden alan bu rom anda denizci M ahm ud’un hikäyesi anlatılm aktadır. M ahmut, babasının b ütün engellem elerine
- önce
ayakkabı
tam ircisinin
y a
nına çırak verir, sonra okula y a z d ırır—,
denizin ailelerinin başına açtığı feläketleri anlatm asına ragm en, denize sevdası
gittikçe a rta r ve sonunda am casm ın kayığına tayfa yazılır. A rtık denizle beraberdir. Babası k orktuğu sona uğrar ve
bir gün denizden b ir daha dönmez. M ahm ut am casıyla çatışır ve ayrılır. Tekne
tekne ekm ek parası için dolaşır. Gemilerde ateşçilik yapar. Tam bir deniz adamı olm uştur. Y ıllar sonra Bodrum ’a
dönüp evlenir ve b ir süre toprakla uğra
şır. Ama yıllar geçtikçe deniz hasreti da
yanılm az b ir hal alır ve her şeyini bırakarak denize koşar.
H alikarnas Balıkçısı’m n deniz-insan ilişkilerini anlattığı ve zam anında hayli ilgi uyandıran bu rom an, yazarın savrukluğunu yansıtm aktadır. Denizde alabildiğine şairleşen yazar, karayı anlatırken
gerçekçi tespitlere gider. Ancak eser bir
rom an bütünlüğünden yoksun olduğu için Türk rom anı çizgisinde sadece anlattığı konunun ilgi çekiciliği ile yer alm aktadır.

ÄGEHİ. Tarihçi, şair (Hiyve ?-1880?).
Hiyve beylerinden Erniyaz B ey’in oğlu.
Çeşitli devlet hizm etlerinde bulundu. A sıl adı M ehm ed Riza olup şiirlerinde Ä gehi m ahläsını kullanm ıştır.
E serleri:
Firdevsü’l İkbal (Mehmed M unis’in H iy 
ve tarihi, Ägehı tarafından tam am lan m ıştır), R iyazü’d-devle ve Z ü b d etü ’t- te varih (Hiyve tarih i ile ilgili eserler, XVII
-XIX asır Hiyve Hanlığı için kıym etli
kaynaklardır). (—> K.)
ÄGEHİ Mansur Çelebi. Divan şairi (V ardar Yenicesi ?-İstanbul 1577). M edrese
tahsili gördü. Gençliğinde bir süre do
nanm a hizm etinde bulunduğu sanılıyor
(S. N. Ergun, T ü rk şairleri’nde denizcilikle ilgili bir kasidesini yayım lam ıştır).
İstanbul ve Gelibolu’da m üderrislik yaptı, kadılıklarda bulundu. Bazı divan mecm ualarm da kaside ve gazellerine rastlanmış olup m ürettep divanı yoktur. Os
manlı m üellifleri’nde Zigetvar seferi ile
ilgili bir tarihi olduğu kayd edilm ektedir. (-> K .)
Ago Paşa’mn hatıräh. Hiciv, m izah (Refik Halid Karay, 1918). Senegalli bir papağan olan Ago Paşa, kendisine öğretilen devre uyğun sözleri tekrarladığı için sevilip okşanmış,
devir değiştikçe
sczleri tehlikeli bulunup azarlanm ış, susturulm uş ve yeniden eyyam a uyğun söz
leri ezberlem ek zorunda bırakılm ıştır. Alaycı b ir anlatım tonuna sahip olan eserde, Ago Paşa, şahsiyetsiz, dalkavuk
insanları, özellikle devrin başınını sembolize etm ektedir.
AĞA, Äşık bk. EREN İbrahim.
Ağaç (Destanı ed.). Ağaçla ilgili motifler Türk destanlarında geniş yer tutar.
Evrenin ve insanlığın yaratılışı ile ilgili
Türk inanışına göre Tanrı, dokuz insan
cinsini, bu insanlardan önce yarattığı do
kuz dallı ağacın gölgesinde korum uştur.
Oğuz Destanında * ise, Oğuz H an’m Gök,
Dağ, Deniz adlı oğullarını doğuran kadının m ukaddes bir ağacın kovuğunda yaratıldığı anlatılm aktadır. Bu destanın İs
lami şeklinde, ağaç kovuğunda doğum ya
pan kadının çocuğuna «oyuk ağaç» mänasına «Kıpçak» denildiği ifade edilmiştir. G öktürkler’in Ergenekondan * çıkmak için dem ir dağları ağaç yakıp eritmeleri, U ygur hüküm darı ve T anrı çocuğu Buğu H an’ın dört kardeşiyle birlikte bir ağaç kovuğunda bulunm ası di
ger destanlarda yer alan m otiflerdir.
İsläm iyetten sonraki destan ve m enkıbeDergäh arşivi
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lerde de ağaç motifi aynı ilgi ve sevgiyle
işlenm iştir. Osmanlı D evleti’nin kuruluşu
ile ilgili menkıbelerde, Osman Gazi’nin
rüyasm da dalları üç kıtaya yayılan bir
ulu ağaç görmesi rivayeti yaygındır. De
de K orkut hikäyelerinde de ağaç m otifine sık sık rastlanır.
-KH alk ed. Äşık ve halk edebiyatm da
ağaçla ilgili m otiflere rastlanır. Anonim
halk verim leri olan m aniler ve atasözlerinde ağaç motifi geniş yer tu tar. «Ağacı
çok olan köyün mezarı az olur», «Ağacı
çok olan yerde kıtlık olmaz», «Ağacın serti, insanın merdi», «Ağaçtan düşen köküne sarılır» Gibi atasözlerinde, ağaçla
ilgili olumlu eğilim dikkati çeker.
Ağaç. Sanat, fikir, aksiyon dergisi; haftalık (A nkara 14 M art 1936-Istanbul 29
Ağustos 1936). Sahibi ve başyazarı Necip Fazil K ısakürek *. 17 sayı çıktı. 1923 den B ü yü k Doğa’nun çıkış tarih i 1943 e
kadar süren dönem içinde in k ıläp lan n
da tesiri ile gittikçe güçlenen m addeci
sanat ve düşünce akımı karşısında ru h çu-m istik akım ı Necip Fazil, Ahmed
Hamdi Tanpm ar, Ahmed K utsi Tecer
başlatırlar. Necip Fazil, ta b u olarak beliren bu beraberliğe «Allahçılık» boyutunu katar. Büyük Doğu’daki keşin tu 
tum un ilk izlerini Ağaç’ta sezm ek m üm 
kündür. Bu bakım dan Ağaç dergisi N e
cip Fazıl’ın henüz seziş safhasm da çıkmış b ir dergidir.
Necip Fazil, derginin başyazılarında, o
dönemi, insana teklif ettiği yaşam a b akım ından, çok genel bir eleştiriye giri
şir. B u eleştiri, insanın ru h gerçeği çevresinde ve m ücerrettir. O nuncu sayıda gayenin «yok»u değil, «var»ı bulm ak olduğu
açıklanır. Bu görüş m ücerret anlam da,
in k ıläp lan n şartladığı yeni toplum sal h ayat tarzına keşin bir tepkidir. Burada,
insanın m utlak hakikatla yeniden özdeşleşmesi uğrunda bir ödevle var olduğu
nu duyan, kendi içinde d u ran ve m eta
fizik boyutlu insanı inşa kaygısı ile h areket eden «ben» anlayışının yattığı gö
rülür. Sonraları, Ahmed H am di T anpınar ve dergide yer alan öbür şairlerin,
aksiyonda Necip Fazıl’la aynı görüşü
paylaşm adıkları görülecektir. Bu sebepledir ki, Ağaç dergisinin asıl fonksiyonu
Necip Fazıl’da yoğunlaşır.
Ağaç, «çağına tamklık» konusunda başarıya ulaşmış bir dergidir. S anat ve d ü 
şünce alanındaki meselelere eğilmiş, eleştirm iş ve yeni im kanlar araştırm ıştır.
İnsan adına «sorumluluk» duym uştur.
Ağaç, aydınlar arasında ilgiyle k arşılanDergäh arşivi

m asına ragm en, geniş okuyucu kitlelerine ulaşmış bir dergi değildir. Müsbet eleştirilere m uhatap olduğu gibi, tepkiler
de olm uştur. Özellikle N urullah Ataç ve
Nazım H ikm et’ten gelen tepkiler dikkatı çekm ektedir. Fakat bunlar objektif olm aktan çok ruhçu-m istik görüşe hücum
niteliğinde çıkışlardır.
Ağaç dergisi’nde; Necip Fazıl’ın başm akaleleri, 1934-1936 arası yazdığı şiirleri,
Ahmed Hamdi Tanpm ar, Ahmed Kutsi
Tecer, Ahmed Muhip Dranas, Ziya Os
m an Saba, Cahit Sıtkı Taraneı’nm şiirle
ri; Tanpm ar, Sait Faik, Sabahattin A li’nin hikäyeleri; Mustafa Şekip Tunç ve
B urhan T oprak’m genel sanat konuları
üzerine, ruhçu anlayışı işleyen yazıları
önem lidir. B atıdan da Mauriac, Suares
Proust ve H oelderlin’in sanat ve düşüncelerine ışık tu tucu m etinler tercüm e edilip, yayım lanm ıştır.
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AĞAÇ
/ANAT' FİKİR 'AK/iyON

1
Ağaç dergisi
(1. sayı 1936)

Ağaçlar Uyanınca. Şiirler.
(Nahit Ulvi
Akgün, 1971). Т ек bölüm halinde düzenlenm iş k itapta 33 şiir vardır. Belli bir
konudan ziyade hayatm çeşitli görüntülerini işleyen şiirlerde m uhteva itibarı ile tab iat sevgisi, sulh içinde yaşama, h ayatı lüzumsuz kavga ve hırslardan a rıtm a öğütleniyor. Yer yer gözlemlere
dayanan (Gurbetçi köylüleri işleyen şi
irler gibi) derinliği olmayan parçalar yer
alıyor.
AĞAKAY, Mehınct Ali. Dilçi (G irit 1893
-A nkara 1965). tik ve orta öğrenimini
G irit’te yaptı. Liseyi İzm ir’de tam am la
dı. İstanbul Tip Fakültesini bitirdi (1917).
Kafkas İslam ordusunda görev yaptı. M ütarekeden sonra Anadoluda hekimliğe
devam etti. 35. alay tabipliğinde bulun
du. V. devrede TBMM’ne Gaziantep m illetvekili olarak girdi (1937-1946). TDK’nun çeşitli kadem elerinde
görev aldı.
Sözlük kolu başkanlığı yaptı (1941-1962).
Önemli eserleri: Kelime yapm a yolları
(1943), Türkçe sözlük (1945). (—» K.)

M. Ali Ağakay

AĞAOĞLU, Adaiet. Günümüz yazarların
dan (Nallıhan 1929). A nkara Kız Lisesi’ni, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bi
tirdi. 1951 yılından 1970 yılına kadar
A nkara Radyosu’nda dram aturgluk, R adyo Tiyatrosu M üdürlüğü; TRT’de prog
ram uzmanlığı yaptı. 1970’ten günümüze
çalışm alarını yazarlık alanında yoğunlaştırdı. Edebiyat hayatm a 1948 yılında
şiirle başladı; daha sonra oyun yazarlığına geçti ve bu alandaki çalışm alarıyla tanındı. B ertolt Brecht, Jean Anouilh,

Adaiet Ağaoğlu
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Ahmet Ağaoğlu

Ahmet Ağaoğlu
A. H. Tarhan
Y. К. Karaosmanoğlu

Arma'nd Salacrou gibi oyun yazarlarının
eserlerini de dilimize çevirdi. Yazarın
telif oyunlarında somut gerçeklerden
kaynaklanan meselelere, ekonomik d ü zenin belirlediği olgulara, yaşam a biçimine, insan ilişkilerine, evrensel bir açının çerçevesinde rastlarız. T oplum um u
zun aile yapışını anlatan Evcilik oyunu
adlı tiyatrosu b u açıdan ilginç bir örnektir. A dalet Ağaoğlu eserinde aile, ev
lilik, çocuğun eğitilmesi m eselelerini yan
yana, iç içe, canlı ve yerli bir havayla
işlem iştir. Ö bür oyunlarında da insanın
toplum la ilintisinde beliren yalmzlığı, acıyı, çıkm azları iktisadi tem ellere o tu rtarak anlattığı görülür. Öte yandan di
namik, hareket öğesini sağlayan bir psikoloji çözümlemesi de göze çarpar. Epik
tiyatronun im kanlarından yararlanm ış,
T ürkiye’nin batılılaşm a dönem indeki genel eğilim lerine uzanm ıştır. Son eserlerinde B ir kahram anın ölümü, Kozalar
ferdin kendisiyle ve toplum uyla hesaplaşmasını her tü rlü ifade özelliğinden boyut kazanarak işlediği söylenebilir. T om bala ve Çıkış oyunlarında çarpıcılık, g ü 
cünü, doğrudan doğruya, insani duygulanım dan kazanır. Roman ve hikäye tü rlerinde de aynı tutarlılığı sürdürür. K itap olarak basılan eserleri; Oyunlar: E v 
cilik oyunu (1964), Sm ırlarda/Ç atıdaki
çatlak*
(1969), Üç oyun - Bir k a h ram anın
ölümü,
Çıkış,
Kozalar (1973); Roman: Ö lm eye ya tm a k* (1973);
Hikäyeler: Y ü k se k gerilim (1974).

açılan Rus ortaokulu (Jim naz) nu b itir 
di. Tiflis lisesinde orta öğrenim ini t a m am ladıktan sonra Paris’e gitti ve o ra d a
tarih; filoloji ve hukuk tahsil etti. P a ris’te ittih a t ve Terakki cem iyetinin ö n de gelen şahısları ile tanıştı. L ondra’d a
toplanan şarkiyatçılar kongresine «Şiı
m ezhebinin doğuşu ve gelişmesi» teb liğ i
ile katıldı (1892). Öğrenimini b itirin ce
A zerbaycan’a döndü (1894). G aspıralı İs 
mail ve arkadaşları tarafından çık arılan
Hayat, T erakki
gibi gazetelerde y az
dı. İrşat adlı bir gazete çıkardı. B ir
təraftan da öğretm enlik yapıyordu. Bazı
dernek kurm a çalışmaları yüzünden R us
m akam larının baskısına m aruz kaldı.
M eşrutiyetin ikinci defa ilanı üzerine Is tanbul’a geldi (1909). Marif m üfettişliğine tayin edildi. Süleymaniye K ütüphanesi
M üdürlüğü yaptı. İttihat ve Terakki F ırkası’na girdi. Serbest gazeteciliğe başlayarak m em uriyeti bıraktı.
T ürkçülük * akınım ın önde gelen sim a
larından biri olarak Türkocağı’nın k u ru cuları arasında yer aldı. Bu ocağın organı T ü rk yurdu *’n u n yaymında geniş rol
oynadı. D arülfünun’da Türk-M ogol ta rihi ve Rusca hocalığı yaptı (1911-1912).
Önce H ikm et gazetesi ile Sebilürreşat
m ecmuasında yazdı. Tercüm an-ı hakikat’in başyazarlığında bulundu. İttih at
Terakki’den Afyon (karahisar) m ebusu
ve p arti M erkez-i Umümı azası oldu
(1912). K afkas ordusu siyasi m üşaviri
olarak A zerbaycan’a gönderildi (1917).
diğer ittihatçılarla
AĞAOĞLU, Ahmed. Fikir ve siyaset ada İstanbul’a dönünce
mı (Şuşa/A zerbaycan 1869-lstanbul 19 birlikte İngilizler tarafından M alta’ya sü
Mayıs 1939). Soyu K arabağ’ın seçkin aile- rüldü (1918). Üç yıl sonra serbest bıralerindendir. Küçük yaşta özel olarak bir kılınca (1921) A nkara’ya geçti. M atbuat
Ermeni hocadan Rusca öğrendi. Şuşa’da Umum M üdürlüğüne tayin edildi. TBMM’
ne ikinci devre de Kars milletvekili
olarak girdi. H akim iyet-i m illiye’de başyazarlık, A nkara H ukuk Mektebi’nde
H ukuk-u esasiye hocalığı yaptı. Serbest
C um huriyet Fırkasının kuruluşunda faal
rol aldı. F ırka kapatılınca siyasi hayattan çekildi. İstanbul D arülfünun’unda
m üderrisliğe döndü. 1933 te bu görevde
iken em ekli oldu. K ültür haftası ve İn 
san dergilerinde yazdı. Ölümüne kadar
yazarlığa devam etti. A kın mecmuasmı
çıkardı (1933).
Ahmed Ağaoğlu, yeni fikirler ortaya atan
bir fikir adam ı değil bir fikir taşıyıcıdır.
Devrinde yaygın fikir akımları içinde,
en çok batıcılığa yakındır. K urtuluş için
Avrupa m edeniyetinin tam mänasıyla
özümsenmesi gerektiği kanaatini müdafaa etm iştir (Üç m edeniyet).
Türkler
iki defa din değiştirm işlerdir, bu yüz-

Samet Ağaoğlu arşivi
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den Batı m edeniyetini tam m änasıyla sında çırpınan, bunalım lı bir yapıya sakabullenm em iz imkansız değildir. Resul45
hibolm alarıdır. Strasbourg’da iken bü
zäde, A. A hm ed’i O rta Doğudaki A vru- yük bir arzu ile okuduğu ve tesiri altın 
palılaşm a hareketinin en samimi ideolo- da kaldığı söylenen Dostoyevski’nin bu
gu olarak görür. Içtimai ve iktisadi kokahram anların oluşmasmda payı büyük
nularda ferdiyetçi ve liberaldir. Bu yüz- olsa dahi, esasen onun kendi ruhi yapışı
den, Süleym an Nazif, Y akub K adri ve ve həyatında cereyan eden olaylar zinciŞ. S üreyya ile m ünakaşaları oldu. Ser
ri kahram anlarının asıl eğilimlerini ta 
best insanlar ülkesinde adlı karşılıklı ko- yin eden am illerdir. Birinci kitabındaki
nuşm alardan oluşan kitabında bu yönü Febüs hikäyesi
buna güzel bir örnek
ve şahsiyeti ile ilgili açıklayıcı fikirler teşkil edebilir. Hasta ruhların derinleyer alır.
m esine tahlili ile gelişen hikäye çizgisi,
çağdaşı Türk şair ve hikäyecilerinin o
E serleri : Şit mezhebi ve menbalart
(1892), İslam ve A hund (1900), İslama yıllarda israrla işledikleri «küçük adam»
göre ve İslam äleminde kadın
(1901), tipinin ötesinde, toplum dan kopmuş, haÜç m edeniyet (1927, M alta’da h azırla- yäl dünyasının m eçhulleri ile şavaşan
Samet Ağaoğlu
m ıştır), İngiltere ve H indistan (1929), kahram anlar ü retir. Öğretmen Gafur *
tipi
ile
bu
kahram
anların
kendi
gelişme
Serbest insanlar ülkesinde (1930), H u
k u k tarihi (1932, ders notları), D evlet ve süreçleri içinde zirveye ulaştıkları söy
fe rt (1933), E trüsk m edeniyeti ve bun lenebilir. Bu hikäyede bir şizofren’in
ların Rom a m edeniyeti üzerine tesiri dağınık ru h halleri vehim ve hezeyan(1933), B en neyim (1939), G önülsüz ol ları, b ü tün teferru atı ile tasvir edilir.
m az (1941), İran ve inkıläbı (1941), Ih - Bu ay rıntılı insan tasvirleri ile tip getilal m i inkıläb mı? (1942), Serbest F ır- liştirm e gayreti,
B üyük aile * hikäyeka hatıraları (1949). (—>K.)
sinde iyice genişleyip kalabalıklaşarak
bir rom an havasım getirir. Kendi həya
AĞAOĞLU, Samet. Hikäyeci, yazar (K a- tının ve büyük ailesinin şuuraltında gizradağ/K afkasya 1909). Aslen K af- lenen unsurları, Anadoludan istanbul’a
kasyalı, yakın tarihim izin fik ir ve siy a göç eden bir aile içinde kullanılır. Bu
set adam larından
Ahm et A ğaoğlu’n u n
oğlu. İlk ve orta öğrenimini Bayezit F ev ziye Lisesi’nde yaptıktan sonra (1926),
BABAMIN ARKADAŞLARI’nd an /S . Ağaoğlu
A nkara Lisesi’ni bitirdi (1929). A n k ara
da h u k u k öğrenim i yaptı. İhtisas için Çeşitli arkadaşlıklar vardır; yol, mektep, hayat arkadaşlığı; eğlence,
S trasbourg’a gitti. Yurda dönüşünden sefahat, kumar arkadaşlığı; karagün, iyigün arkadaşlığı; siyaset, fikir,
sonra Iktisad ve Ticaret bakanlıklarm da ideal arkadaşlığı!
çalıştı. 1946 da devlet hizm etinden a y rı- Bir insan ömrü boyunca bu arkadaşlardan bir veya bir kaçmı edinelarak D em okrat P arti saflarında siyasete bilir. Hattä bu bir nasiptir, onlar birbirlerini muhakkak bulurlar, beatıldı. 1950, 1954, 1957 seçim lerinde' M a- raber olmaları adeta ezelden kararlaşmıştır. Yine her insana bu arnisa’dan m illetvekili seçildi. 1960 ih tila - kadaşlıklardan kederler, feläketler, hiyanetler, nankörlükler, iyilikler,
line k ad ar Devlet, Çalışma ve Sanayi älicenaplıklar mukadderdir. Gözlerimizi ebediyen kapamadan bir saat
bakanlığı yaptı. 27 Mayıs Ih tila li- evvel; bütün bayatımızı hatırlamak mümkün olsaydı bu hayatm arkani takibeden Yassıada m ahkem elerinde daşlıklardan, onların iyi ve fena hätıralarından ibaret olduğunu anlam üebbed hapse m ahküm edildi. İm ralı yacaktık. Ben de şimdi babamın arkadaşlarını onun hayatınm tecellive K ayseri cezaevlerinde kaldı. Sağlık leri olarak görüyorum. Büyük kısmı ölmüş, geri kalanları da kim bi
durum unun bozukluğu sebebi ile tedavi lir hangi köşelerde ölümü bekleyip duruyorlar. Bunların bazılarına za
için İstanbula gönderildi. 7 ekim 1964’te man zaman rastlıyorum:
çıkarılan af’la serbest bırakıldı.
Sokaklarda duvar diplerinden kendilerini göstermemeğe çalışarak geSiyasi heyecanları sanatçı tarafm a gale- çiyorlar. Hani bunlar mıydı caddelere, meydanlara sığmayanlar; hani
be çalan, bu yüzden rom ana m üsait bir
bunlar mıydı; sesleri, kahkahaları, hiddetleri, gazapları ufukları saran
hikäye çizgisini hikäyede kesm iş y azarkahramanlar; hani bunlar mıydı en şık, en güzel, en akıllı, en zeki,
larım ızdandır. Pederşahi, büyük aile y a 
en basiretli olduklarını yürüyüşlerinden bakışlarına, kolalı gömleklepışından gelen baskı altında
tutulm uş
rinden çoraplarının çizgilerine kadar durmadan äleme ilan edenler!
şahsiyet özellikleri ile, A vrupada ten efŞimdi gelinlerinin, damatlarının, toranlarının, mahalle çocuklarının efüs ettiği h ü rriy et ve genel savaş k o rlinde birer oyuncaktan başka birşey değiller! Bir fırsat bularak kendi
kuları, tu tk u lu mizacını m arazi k a h ra lerini takdim etmek veya ettirmek imkanını elde ederlerse eski sadräm anlar yaratm aya sürüklem iştir. H ikäzam, eski nazir, eski sefir, eski müsteşar olduklarını hatırlatmaya gayyelerinin bilhassa kahram anlarda devam
ret ediyorlar, nihayetsiz hätıralara bağlı bu säbık ünvanlar, karşılaeden o rtak çizgisi;suça, cinayete m eyyal,
rındakine yaptığı tesiri fersiz, yorğun gözlerle anlamaya çalışıyorlar.
vehimli, ölüm-ölümsüzlük m eseleleri a ra 

ÄĞÄ
farklar (siyasi yazılar, 1947), Ilm ı e s e r ler; Türkiyede suçlu çocuklar
(a b la s ı
Tezer T aşkıranla birlikte, 1947), T ü r k i
yede kü çü k sanat meseleleri
(1939),
T ürkiyede iş h u ku ku
(S elähattin H ü däioğlu ile birlikte, 1939). (—» K.)
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Samet Ağaoğlu (1975)

Tektaş Ağaoğlu

kalabalık
ailenin
fertleri
arasında
cinayete doğru
gelişen
m ünasebetler
zinciri ise Dostoyevski tesirinin
bariz
belirtilerinden sayılabilir. Ancak burada
şu noktaya dik k at çekilmek gerekir. Sa
met Ağaoğlu, hikäyelerinin kahram anlarını h er ne k ad ar dış gerçek olarak h a yali gibi d uran tip ler üzerine bina etm iş
ise de, b u tipler kendi şahsiyeti ve k en di h ayatı açısından bakıldığı zam an
kendini anlatabilecek b irer gerçek tip
hüviyetine bü rü n ü rler. O nun rom ana
geçememesi belki de b u çok teferruatlı
çizilmiş tip lerin b ir tü rlü harekete geçerek canlı gerçek, gülen oynayan, h a reket eden insanlar durum una gelem emiş olm asına bağlanabilir. Babamın arkadaşları bu ince işlenmiş malzem enin
en iyi m isali olabilir. K itaba konu olan
kişiler birkaç rom am donatacak kadar
bol esprili olm alarına rağm en Sam et
Ağaoğlu onları b irer rom an kahram am
olarak işlem ek yolunu seçmemiştir. is 
rarla m uhafaza ettiği üslübuna uyğun
düşen dili ile, günüm üz Türkçesindeki
bazı değişm elere aldırm am ış görünen
Sam et Ağaoğlu, psikolojik çözümlem elere geniş y er verdiği hikäyeleri ile,
iddiası siyaset sahasında yoğunlaşmış
olmasına rağm en sanat sahasında
da,
kendine has b ir yere oturm uştur. Aym
nesilden olan S ait Faik 'ile birlikte Türk
hikäye ve rom anına yerleşm eye başla
yan «küçük adam» tipine karşı, onun hi
käyeleri alelädelikten devam lı olarak
kaçan, olağan üstüye doğru giden tip lerle doludur.
E se rle ri: H ikäyeleri; Strassburg hatıralan (1944), Zü rriy e t* (1950), Öğretmen
G afur* (1953), B ü yü k aile *
(1957),
Hücredeki adam (1964), K a tın n ölü
m ü (1965), H atıraları; Babamdan ba
tıralar
(1939), Babamın arkadaşları
(1958), Ä şina yüzler (1965), Marmarada
bir ada (1972), K uvayi m illiye rühu
(inceleme 1944), Sovyet Rusya İm paratorluğu (gezi yazıları, 1967). Arkadaşım
Menderes (1968). İki parti arasında

AĞAOĞLU, Tektaş. Yazar (İstanbul, 1934
- ) Y azar ve siyaset adamı Sam et A ğ ao ğ 
lu’n u n oğlu.
A nkara A tatü rk L isesin i
(1951), İngiltere’de Oxford Ü n iv ersitesi
H ukuk Fakültesini bitirdi (1956). A ğ a 
oğlu Y ayınevini kurdu (1964). V a rlık
dergisinde yayım lanan hikäyeleri
ile
adını duyuran Tektaş Ağaoğlu,
daha
sonraki yıllarda siyasi yazılara ve t e r cüm elere yöneldi. A nt, C um huriyet, Y e 
ni ortam gibi dergi ve gazetelerde b u
tü r yazılarını yayımladı.
E se rle ri: Ö lüm den hayata (1956, h ik ä yeler).
AĞAZADE Mehmed Dede. M evlevi ş a ir
(Gelibolu 7-1652). Babası yeniçeri a ğ a larındandı. Babasından kalan m ira sı
kardeşine bırak arak Konyaya gitm iş, ç ile çıkarm ıştır. Çileden sonra K udüs v e
Yafa’ya gitti. Dönüşünde korsanlar t a rafından esir alınarak ağır işlerde ç a lıştırıldı. Gem inin Osmanlılar eline geçmesiyle önce Cezair’e geçti, bir m ü d d et
sonra da Geliboluya döndü. Şehir d ışın da b ir mevlevi dergähı kurdu. İstan b u l’a
davet ediUp
Beşiktaş
M evlevihänesi
şeyhliğine tayin edildi.
Bu görevde iki ay kaldıktan sonra b ir
gemiye binip Gelibolu’ya döndü. İsta n bul’dan ayrıldığı gecenin sabahında İstanbul’da karışıklıklar çıktı. E srar D e
de bu durum u Ağazade’nin keram eti o larak açıklar. Elde bulunan iki şiiri de
m ahlässızdır. (—» K.)
AĞAZADE Örfi Mahmud Ağa. Tarihçi, şa
ir (E dirne 7-1772). Babası Edirne Bostancıbaşılarm dandı. Bostançı ocağında
yetişti. Bu ocağın kethüdalığında bulun
du. Gülşeniye tarik atın a intisab etti. E serleri: M efhum ü’t-tevarih (Hz. M uham med’den 1663 e kadar geçen olayları ih tiva eder, iki cilttir, el yazması F atih M il
let K tp. 555-558), Tarih-i C em i Çelebi
(Yazılışı 1874-75, bu adla bilinen Edirne
tarihinin Örfi M ahmud Ağa’ya ait olduğu
tesbit edilm iştir), M uhabbetnam e-i Ö rfi
(m anzum risale, basılmadı), Divan (ba
sılm adı), Ayrıca, Edirne tarihçesi adlı bir
eser yazıp
III. M ustafa’ya
sunduğu
(1759) söylentiler arasındadır. (—» K.)
Ağıt (Naz. ş.). T ürk halk şiiri tü rlerin den. Ö lenin ardından söylenen, onun h a-

Fotoğraf: İbrahim Tabakoğlu (Dergah)

y a tta ik en sahibolduğu iyilikleri,
ölüm ünden duyulan acıyı dile getiren şiir.
Ölü çıkan evlerde, m atem to p lantıların
da okunur. İsläm iyetten önce, T ürklerin
O rta A syadaki şam anist devirlerinde ölü
için y apılan törenler cem iyet hayatında
geniş yer tu tard ı. O rhun anıtlarında raslan an yuğ tabirinden bu törenler kasdedilm ektedir. Ayrıca yuğçı ve sığıtçı ta birleri de ağıtçı (ölü çıkan evlerde para
karşılığı ağıt söyleyen kadınlar) karşılığında kullanılm aktadır. Yuğ törenleri
D ivanü
lügati’t-T ü rk ’te de konu edilm ektedir. A ynı kaynaktaki şiirler içinde
A lp E r Tunga’m n ölümünü anlatan m anzum e ağıt edası taşıyan m etinlerden b i
rid ir. O devirde bu şiirlere sagu denirdi.
+ H alk. A ğıt söylemek öteden beri bir
törene bağlı olm uştur. A nadolu’nun b irçok y erlerin d e ağıt sözü, töreni ve tö rende söylenen türküleri anlatır. Ağıt tö 
reni Ç ukurova-Toroslar yöresinde
ana
çizgileri ile şöyle yapılır: H asta can çekişirk en hoca K u r’an okur, hasta ru h u 
nu teslim ettik te n sonra hoca okum asını
b itirir. Ö lünün yakınları ile tan ıd ık lan ,
k adınlar etrafm d a bir halka yaparlar.
Bu esnada kadınlardan birinin önüne bir
elbise ve çam aşır bohçası konur. Böylece
o k ad ın ağıt söylemeye çağrılm ış olur.
K adın bohçadan bir eşya çıkararak ağ
lam a edası taşıyan bir m akam la ağıdını
söyler. M elodi’n in özelliğine göre
iki
y ah u t d ö rt m ısralı sözlerden sonra kadınlar hep bird en ağlama sesi çıkarırlar.
Ağıt söyleyen kadın sözlerini bitirince
bohçayı başka b ir kadının önüne koyar.
O da aym şekilde devam eder. Sıvas
çevresinde ağıt ölü kaldırıldıktan sonra
ölünün yakınları ile başsağlığına gelenler arasında 3-7 gün boyunca söylenir.
Eskiden bazı bölgelerde erkeklerin de
ağıt söylediklerine dair söylentiler varsa
da, bugün için ağıt söyleme kadınlara
mahsus b ir gelenek olm uştur. A yrıca
gurbette, askerde, hapisane ve hastanede ölmüş kim seler için söylenen ağıtlar
da vardır.
Ağıt, nazım şekli itibarı ile beşli, altılı
ekseriye dörtlem e kıtalardan m eydana
gelir. B aşta üç m isra aym kafiyeli, dör
düncü m isralar ayrıca kafiyelidir. K oşma kafiyesi ile (abab) söylenen ağıtlar
olduğu gibi, son iki m ısra’ı nakarat ola
rak söylenen
ağıtlar da v ardır.
Di
van edebiyatında karşılığı m ersiye * olan
ağıt, bazen zengin ölüler ardından para
ile bu tarz şiirler yazan şairlere yazdı
rılır. (—» K.)

AĞIT
Karakoldan çıktım yan basa basa,
Ciğerlerim koptu kan kusa kusa,
Beni vuran oğlan Konyalı Musa
Çakırım, Mustafam, yerde yatıyor
Gaytan bıyıkları капа batıyor
Seni öldürenler mahpus yatıyor:
Mezar arasında harman olur mu?
Kama yarasına derman olur mu?
Kama sokanlarda iman olur mu?
(Nakarat)
Çarşının içinde sıra kasaplar
Adem ahbabına kama mı sallar?
Mustafam gidiyor gelsin ahbaplar.
(Nakarat)
«Anonim»
Ağız (Dil, Fr. parler, parler local). Bir
anadilin lehçesi içinde var olan ve söyleyiş farklarm a dayanan küçük kollara,
bir ülkenin çeşitü bölge ve şehirlerinin
kelim eleri söyleyiş bakım ından
farklı
olan konuşm alarına verilen isim. İstan
bul Ağzı, R um eli Ağzı, çeşitli Anadolu
Ağızları., gibi.
Çeşitli m eslek grupları ve sosyal züm relerde teşekkül eden özel söyleyiş tarzlarını ifade için de kullanılır: Esnaf ağ
zı, külhanbeyi ağzı.
Ağız konsonu, bk. Ağız sesdeşi.
Ağız sesdeşi (ağız ünsüzü, ağızsı ünsüz,
ağızsıl ünsüz, ağız konsonu, ağızsı konson) (Dil, Fr. consonne buccale). G e
niz sesdeşleri olan (m, n, n) dışındaki
bütün sesdeşlere «ağız sesdeşi» adı veri
lir.
Ağız seslisi
(ağız ünlüsü, ağızsı ünlü,
ağızsıl ünlü, ağız vokali) (Dil, Fr. voyelle buccale). Geniş yolu kapalı iken, yani
ciğerden gelen havanın
geniz yoluna
geçmeyip ağız içinde boğum lanm asından teşekkül eden sesliler,
(a, e, ı, i, o,
ö, u, ü) harfleri. Türkçedeki bütün sesli
harfler birer ağız seslisi’dirler. (Bk. ge
niz seslisi).
Ağız ünlüsü, bk. Ağız seslisi.
Ağız ünsüzü, bk. Ağız sesdeşi.
Ağız vokali, bk. Ağız seslisi.
Ağızsı konson, bk. Ağız sesdeşi.
Ağızsı ses (Dil, F r. son buccal).
Ses
m eydana gelirken küçük dilin geniz yo
lunu kapam asıyla m eydana çıkan ses.
(Bk. ağız seslisi, ağız sesdeşi).

Ağızsı ünlü, bk. Ağız seslisi.
Ağızsı ünsüz, bk. Ağız sesdeşi.
Ağızsıl ünlü, bk. Ağız seslisi.
Ağızsıl ünsüz, bk. Ağız sesdeşi.
Ağyar (A.). Di.ed. Sözlük anlam ı gayrlar,
başkalan yabançılar demek olan kelim enin tasavvufi anlam ı A llahtan (yardan)
gayrı olanlar; İlahi aşkı, Allah aşkını
anlamayanlardır. Ayrıca Rakib * anla
m ında da kullanılır.
Ağyare gücenmiş yar, ajvm a çalış yalvar
Çün hasma m ü rü vvette bir başka safä
vardır.
Esat Muhlis Paşa
Gel iste kaygusuz yarı, çıkar gönülden
ağyarı
Bugün gör yine didarı, bu sevda özge
sevdadır.
Kaygusuz Abdal
Ahar. Yazı yazarken yapılan yanlışların
düzeltilm esinde silintinin belli olmaması
ve iz bırakm am ası için kağıt üzerine sürülen b ir sıvıdır. Bu sayede pürüzlü, kaba, delikli ve kalem in yürüm esine mani
olan, m ürekkebi dağıtan kağıt islah edilmiş olur. Ü zerine bir defa ahar sü rülen k ağıtlara «tek aharlı» iki ve daha
fazla ahar sürülene de «çift aharlı k a 
ğıt» y ah u t kısaca
çiftäli
denilm iştir.
A har’ın yapılışı Nefeszäde İbrahim ’in
G ülzar-ı savab adlı eserinde şöyle anlatılıyor: «İmdi gerektir ki evvelä beyaz
şabı havanda döveler. Anı kaynar su
içine koyub m uhkem kaynatalar. Badehu b ir küçük tekne içine döküp gayet
ıssı iken biahar ve biilac olan kağıtları
ol şab suyuna çekib gölgede kurutalar.
Badehu yine b ir m iktar sade suyu m uh
kem kaynatıb b ir avuc elenmiş nişayı
(nişasta) b ir käse içinde ezip, ol k ay 
n ar suyun üzerine dökeler. Ve k arıştırarak gayet m uhkem kaynatalar, ta ki, n i
şanın rayihası kalm aya. Badehu tekne
içine boşaltıp gayet ıssı ik en ol saplan
mış kağıtları ana çekeler ve yine göl
gede k u ru talar ve m uhkem m ühre v u ra 
lar gayet binazir ola.»
H attatlar kağıtları ve m ürekkepleri y a
zılarına uyğun gelecek şekilde kendileri
aharlarlardı. A harın kağıda ik i üç defadan fazla sürülm em esi lazım dır. Bu ta k dirde zam anla ah ar çatlar. Eski yazının
tü rü n e göre kağıda sürülen aharın cinsi
de değişir. K u r’an -ı K erim için hazırlanacak kağ ıtlarm iki tarafın a da yazı
yazılacağından, b u n lar ah arın en ince

kısmı ile aharlanır. Levha, m eşk ve b u
gibi işlerde kullanılacak k ağ ıtla rm a h a rı b ir kaç k at olmak üzere kalın sü rü lü r.
Bu da düzeltm e gerekirse kağıdm b o zulm am ası içindir. (—» K.)
AHDİ. Äşık (XIX. a.). H ayatı h a k k ın d a
hiçbir bilgiye raslanm am aktadır. G eday i’nin bir
m anzum esinde adı
geçtiği
için, Gedayi ile aynı asırda yaşadığı ta h m in ediliyor. (—>K.)
AHDİ. Divan şairi (Edirne XV. a.). H ayatı hakkında bilgiler Sehi tezkiresinde
kısa olarak yer alm ıştır. II. Bayezid za
m anında D ivän-ı älıde k ätiplik yaptı. S.N. Ergun, bazı şiir m ecm ualarında k a yıtlı A h d i m ahläslı şiirlerin, bu A h d i’ye
aid olabileceği kanaatindedir. (—» K.)
AHDİ. Divan şairi (M araş XVII. a.).
H ayatı
hakkında geniş
bilgi y oktur.
Älim ve nükteden bir şahıs olduğu şiirlerinden anlaşılıyor. K erbelä vakasına
ait m akteller yazm ıştır. (—> K.)
AHDİ Ali, Yıldırımoğlu. Şair (Edirne ?1567) Önce A li, sonra A h d i m ahläsını
kullanm ıştır. M üderrislik yaptı. Sade ve
açık b ir şiir dili vardır. (—» K.)
AHDİ, Bağdadı. Tezkireci, şair (Bağdat
7-1593). M evläna Şemsi’nin oğlu. Asıl
adı A hm ed’dir. Hayatı hakkında etraflı
bilgi edinilem em iştir. K endi tezkiresi
G ülşen-i şuarä *’da verdiği bilgiye göre
1553 de İstanbula geldi, devrin älim ve
şairleriyle tan ıştı ve 1563’de B ağdat’a
döndü. Tezkiresini Bağdat’a döndükten
sonra yazmış ve o zaman Şehzade olan
II. Selim ’e ith af etm iştir. R iyazi ve Ali
dışında kalan diğer tezkireciler genel
olarak G ülşen-i şuarä’yı beğenir ve
ondan övücü cümlelerle bahsederler.
Bağdatlı
R ühı
de;
Bağdata
düşse
rehgüzerin ey nesim -i subh / Gör evvelä
ki zü m re-i yaran ne demdedir, matlaı
ile başlayan kasidesinde:
Gül gibi A hdi taze gazeller eder m i tarh
diyerek ondan bahsetm ektedir. Ahdi, ya
şadığı devirde şiiri ile ve bilhassa gazelleri ile şöhret kazanmışsa da bugüne
kadar ism ini yaşatan tezkiresi olmuştur.
(-> K.)
Ahd-i Adk. Hz. Musa’nın «Tevrat» ı esas
olmak üzere, Hz. İsa’dan önce İnmiş kutsal k itapların bütününe verilen isim.
K ıtab-ı M ukaddes’e göre A llah ile İs
rail kavm i arasında bir sözleşme (ahd)
vardır. Bu ahd uyarınca Beni İsrail kav
mi A llah’ın em irlerini yerine getirir ya-

saklarından kaçınırsa, A llah onların isteklerini sağlayacak; onlara A rz-ı M evud (vadedilmiş to p rak )’u verecek, ve
İsrail kavm inin düşm anlarına karşı galip gelm elerine yardım edecektir. F akat
İsrail kavmi A llah’m em irlerini yerine
getirm eyerek bu ahdi bozdu. P u tp erestliğe saptı. Allah onları ülkelerini
terke mecbur bıraktı. Ancak daha sonra
m erham et ederek kendileri ile yeni bir
ahit yaptı: A h d -i Cedit (Bk. İncil).

Evc-i havada sıy t-ı çekä çäk-i tiğdan
Ä väz-ı ra’d ü säika reh-güm künän olur.
Nef’i
Beytin birinci m ısra’ındaki çekä çäk k elim eleri, kılıçların birbirine çarptığında
çıkardığı ses olarak kulakta taklidi aheng
m eydana getirm ektedir.
Divan edebiyatm da jesahat
terim i ile
karşılanan aheng, hecelerin ardarda iyi
sıralanm ış
olm asından doğan
kelim e
ahengi, kelim elerin cümle içinde iyi y erleştirilm esinden doğan cümle ahengi ile
üslübun gelişmesinde önde gelen bir h u susiyettir.
Ahenk.
Siyasi ve fenni Osmanlı gazetesi, günlük (İzm ir 1894-? ). İm 
tiyaz sahibi: Mehmed Necati (sonradan:
Ali N azm i). Tam koleksiyonu bulunm a
yan bu gazete, önce haftada iki gün, da
ha sonra cum artesi hariç h er gün yayım lanm ıştır. Başyazarlığı önce im tiyaz
H.T. Us. Ktp.
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Ahd-i cedid. Hz. İsa ile ilgili H ıristiyanlara ait dini ki taplar bu adla anılır. (Bk.
incil).
Aheng (F.). Uygunluk, uyum , arm oni.
Sözle veya yazıyla anlatım da güzel, p ü rüzsüz, kulakta müsiki tesiri bırakacak
bir ifade kullanm ak. Nazımda aheng,
sözlerin vezin ölçülerine,
aliterasyon *
ve asonanslara * dikkat ile yaratılır. N esirde aheng sözde tek rarlard an dolayı
bazı h arf veya kelim elerin yarattığı te laffuz güçlüğü (tenafür), zincirlem e tam lam aların (tetabu-i izafet) bulunm am ası
ile sağlanır. Anlatım da telaffuzu güçleştirecek kelim elerin yanyana bulunm am ası, tek rarlara düşülmemesi, uzatm alara
gidilmemesi haline sıhhat denir. B ütün
bu kaidelere uyulsa dahi, esere ru h verilm em işse o eserde aheng yoktur. Aheng,
um um i ve taklidi olmak üzere ikiye a y 
rılır. Umumi aheng sözün sıhhati
ile
sağlanır.
Taklidi aheng, kelim elerin kulakta b ırak tığı iz ile taşıdığı anlam ın birbirine u y 
ğun olm asından doğar.

AHI

sahibi M ustafa Necati yürütm üş, daha
sonra Refik Nevzat, Ahmed Şevki gibi
şahıslar başyazar olarak görünm üştür.
1928 e kadar yayım lanan sayılarından
çok az bir kısm ı A nkara Milli Ktp. ve
H akkı T a n k Us Ktp. nde m evcuttur.
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Ahenk durağı (Dil, Fr. pause rythm ique).
Söz arasında; ifadeyi etkili kılm ak, an 
lam ın daha belirli olarak ortaya çıkm asını sağlam ak ve konuşm aya ritm kazandırm ak amacı ile yapılan durak.
,
Ç atm a/kurban olayım /çehreni / ey nazlı
H ilal/
Kahraman ırkım a bir gül/ne bu şiddet/
bu celäl
Mehmet Äkif
Ey/şeh itlerin anaları/m azlüm kardeşleri/e y /siz bin muharebeden arta ka lm ış/İstanbul’a gelen
askerler/B ugün bizim
önüm üzde / A nadolum uzun İstanbulum u
zu n / m ukadderatı m evzuubahistir.
H am dullah Suphi
örneklerinde belirtildiği gibi.
Ahfeş. Divan edebiyatı m etinlerinde adı
na rastlanan şahıslardan. A rap dilçisi
Ahfeş, B elh’de doğmuş, Bağdat’da ölmüştür. D udaklarını birleştirip söz söyleyemediği, bu yüzden bir keçinin boynuna
ip bağlayıp ona ders verir gibi konuştuğu
rivayet edilir.
Söz sonunda ipi çekip
anlayıp anlam adığını sorar, keçinin b a
şı hareket edince de dersin diğer kısım larına geçermiş. Buna telmihen, aptallara ve yalnızca susup baş sallayanlara
«Ahfeşin keçisi» denilegelmiştir.
AHILKELEKLİ Taşdemir, bk. TAŞDEMİR
Ahılkelekli.
AHISKALI Korhan, bk. KORHAN, Ahıskalı.
AHI.
Um um iyetle fütüvvet ehlinin
Türkler arasında aldığı isimdir, (bk. Fü
tüvvet) .
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Ahenk gazetesi

Ahi kelim esinin menşei hususunda ihtilaf
vardır. Bir görüşe göre bu kelime A rapça «kardeşim» m änasına gelen ahi läfzırun aynıdır. B ir diğer görüş ise bunun
Türkçede älicenab, cömert mänasında
kullanılan «akt» kelim esinden geldiğidir.
Ahi lafzının kökünü teşkil eden ve kardeş dem ek olan «ah» kelimesine ve m üştaklarına Arapça olan ilk fütüvvetnam elerde rastlam ak kabildir.
F eridüddin A ttar, T ezkiretü’l-evliya’sm da ahilerin daha H. III/M . IX. asırda
T ürkler arasında ortaya çıktığım kayd
ediyor. K aynaklarım ızın verdiği
bilgi
bunların um um iyetle tasavvufa intisab
etm iş esnaf ve sanatkär ile tam am en sofi olan zatlar olduklarm ı gösteriyor. A hi
lerin etkin b ir şekilde kendilerini gösterişleri ise Selçuklular dönemine rastlam aktadır. Bilhassa genç esnaftan teşekkül eden ahilerin dış görünüşlerine
gençlik ruhiyatı geniş ölçüde tesir etm iştir denebilir. Bunun için iyi bir şe
kilde tavsif edilm edikleri olur. Mesela
G ülşehri M antıkü’t-T ay r’m da :
A nca m üfsidler yol üstüne üş er
K im ahi halkun dirisine düşer
derken ahilerden şikäyette bulunm aktadır. F ak at um um iyetle
ahiler m üsbet
olarak tanınm ışlardır ve geniş bir çevrede iyi kabul görm üşlerdir. Anadolu Selçuklularının yıkılış döneminde ortaya
çıkan kargaşa ortam ında şeriat zaviyesinden b ir kısm ı tenkide uğrayan ahiler
m ensub oldukları cämiada hakim b u lu 
nan kuvvetli k ü ltü rü n tesiriyle Anadolu ’da m ühim işler başarm ışlardır. A hi
ler A nadolu’nun iktisadi, içtim ai ve si
yasi hayatına olduğu kadar m anevi b a 
y atına da derinden tesir
etm işlerdir.
Aşıkpaşa Garibname’sinde:
Ol dahi bitti bu kez gel ahi’ye
K u llu k et ihläsile kılm a riya
derken hiç şüphesiz ahilere atfedilen değeri dile getiriyordu.
Ahi, hususi ve d ar mänada, fütüvvet şeyhine verilen isim dir. O fütüvvet rü k ü n lerini icraya m em urdur ve äsitane denen b ir tekkede oturur. F ityen yahut
um um i m änasıyla ahilerin yani genç ve
bekar esnafm reisidir. Ahi baba en büyük şeyhtir. K ıd vetü ’l-F ityan, Reisü’l A h iyya ti’l - Fityan, A hi T ü rk isim leriyle de anılır.
Ahiler hakkm da en geniş m alüm atı X III/
XIV. asırlarda A nadolu’yu dolaşan A rap
seyyahı İbn Batuta verm iştir. İbn Batuta İç ve Doğu Anadolu’da, K aradeniz,

Ege ve M arm ara sahillerinde b u lu n a n
рек çok şehirlerde ahi zaviyelerine r a s t ladığını, büyük bir m isafirperverlik ve
ikram la ağırlandığım söyler.
A hilik tasavvuf yoluyla genç e rk e k le ri
ve özellikle gündelik el işleriyle u ğ r a şanları eğiten bir teşkilättır. U m um i b ir
ifade ile cem iyetin bu kesim ine İsla m i
yaşayışı hakim kılm aya yönelm iştir. F ü tüvvetnam elerin incelenmesi (bk. F ü tü v vetnam e) bu hususu açıkça o rtaya k o 
yar. Mesela A nadolu çevresinde b ü y ü k
tesire sahip bulunan Burgazi fü tü v v e tn a m esinde ahinin nasıl olması gerektiği şö y le anlatılır: Ahi m utlaka bir iş, bir sa n a t
sahibi olm alıdır. Dünyaya bağlanm am a
lı, helälinden kazanmalı, kendi em eğiyle
geçinmeli, cöm ert, alçakgönüllü h a y a
sahibi olm alıdır. Namazını kazaya b ıra k m am alıdır. A hinin onsekiz dirhem g ü m üşten fazla dünyalığı bulunm am alı,
fazlasım fakirlere vermelidir. Bilgi sa h i
bi olması, bilginleri sevmesi, beylerin,
devlet adam larının kapısına gitm em esi
lazımdır.
Burgazi İslam tarafından kötülenen v a sıfların ahide bulunm am ası gerektiğini,
aksi halde ahilikten çıkacağım b ild irm ektedir. İçki içen, zina ve liv ataya
m eyleden, gam m azlıkta bulunan, m ü n afıklık yapan, kötü zanda bulunan, h aset
eden, k in güden, sözünde durm ayan, y a 
lan söyleyen, hainlik eden, halka k ö tü
gözle bakan, mütecessis olan, gıybet ve
iftira eden, hırsızlık yapan, haram y iyen, kibirlenen kişi ahilikten çıkar.
Aşıkpaşazade tarihi’nde Osmanlı D evletini oluşturan dört taifeden biri ola
rak, R u m gazileri, Rum abdalılan ve
R u m bacıları ile birlikte zikredilen R u m
ahileri denen züm renin kısaca hususiyetleri bunlardan ibarettir.
AHI. Divan şairi (XV. a.). Tezkirelerde
adına rastlanm am aktadır. 1486 tarihli bir
M ecm uatünnezair ile 1512 tarihli Camiünnezair’deki A h i adma kayıtlı şiirlere
dayanarak S. N. Ergun, XV. asırda bu
adlı bir şair yaşadığını tahm in etm iştir.
(-» K.)
АШ. Äşık (Bursa XVII. a.). Hayatı h ak 
km da bilgi yoktur.
A h i ile Gedäyi de bir zaman
Bursa’da sürdüler dem ü devränı
beytindən B ursa’da şöhret kazandığı anlaşılm aktadır. (—> K.)
AHI Beııli Hasan. Divan şairi (Tersenik/
Niğbolu 1476 ?-K araferya 1517). Manastırlı Seydi Носа adlı zengin bir tüccarın

oğlu. Babasının ölüm ünden sonra bir süre ticaretle uğraştı. Annesi Melek Kadın’ın yeniden evlenm esine
gücenerek
evini, dükkänını bırakıp gurbette b ir süre dolaştı. İstanbula geldi. İçine kapanık
ve az konuşan bir şahıs olduğu için Dil
siz D änişm end diye adlandı. İstanbul’da
kendini okum a ve öğrenm eye
verdi.
M edrese tahsilini İstanbul’da tam am la
dı. B ir süre sonra nesir ve nazım ala
nında yazdıklarıyla ün kazanm aya baş
ladı. H üsrev ü §irin adlı bir mesnevi
yazm aya başladıysa da Nakşibendi Şeyhi M ahm ud Çelebi’nin «Husrev ateşe tapıcıların hüküm darı ve Peygam berim izin m ektubunu yırtan kim sedir. Böyle
birini övmek akla ve şeriate uymaz. Garazın büyüklerden caize alm aksa, başka yoldan elde edersin. İnşaallah kıyäm etde P eygam ber’in şefäatine erişirsin»
sözü üzerine eseri yarım bıraktı. K araferye m edresesinde m üderrisken K azasker F enänzäde M uhyiddin M ehmed Şah
Çelebi’nin (Öl. 1522/23) telkiniyle L ämii Çelebi **’nin
F ettah-ı N işäburi’den
çevirdiği ve o sıralarda çok ünlü olan
Hüsn ü Dil’ine nazire yazmağa başladı.
Kısm en m anzum ve kısm en m ensur olan bu eseri ansızın ölüm ü yüzünden bitirem edi (H. 923).
Eserleri: Divan (Basılm am ıştır. Eksik bir
nüshası İÜ. K tp. TY. 1942/2 dedir), Hüsn
ü Dil (K ütüphanelerim izde birçok yaz
m aları bulunan bu eser, Çaylak Tevfik *
tarafından yayım lanm ıştır, 1870), H üs
rev ü Şirin (Henüz ele geçm em iştir. Ba
zı parçaları H üsn ü Dil’de y er alm aktadır). (-» K .)
AHI Çelebi. Divan şairi, hekim
( ?Misir 1523). Fatih Sultan Mehmed, II.
Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve K anuni
Sultan Süleym an zam anlarında başhekimlik yapm ış ünlü bir hekim . H ekim liğinin yanında şairliği ikinci derecede
kalm ıştır. (—> K.)
AHİ, Kapucuzade. Divan şairi
(XVIII.
a.) E nderun’da yetişti, sarayda m üezzinlik yaptı. (—> K.)
AHtD Efcndi. Divan şairi (XVII. a.). Şeyhülisläm Ebu Said’in bir gazeline yaz
dığı nazireden biliniyor. H akkm da başka bilgi yoktur. (—» K.)
Ahidnäme. (ahid, A. söz, name, F. käğıt) Sözkäğıdı. Osmanlı D evletinin y a
bançı devletlerle yaptığı andlaşm aların
çeşitli tü rlerin in ortak adı.
Ahidnäme m etinlerinde yedi unsur bu-

GAZEL
Oklarm cän almağa tıgmla yoldaş oldılar
Sinelerde kan yalaştılar kandaş oldılar
Lä’l ü yäkut ol lebi mercäna nisbet ettiler
Kimisi deryaya düştü kimisi taş oldılar
Bir ayakta seyr ider iki cihamn mülküııi
Sagar ü bädeyle şunlar kim ayakdaş olddar
Şol kadar tasvir iderler dilde yarın nakşmı
Şimdi şäirler kodılar şi’ri nakkaş oldılar
Başlar çıkmış düriir bağrımdan Ahi şöyle kim
Niçeler ol derd ile varub kızılbaş oldılar
Ahi Benli Hasan
lunurdu : 1. A llahüteäläya ham dü se
na, 2. H azreti M uhammed’e salat ve seläm, 3. Ahdin önemi ve büyüklüğü, 4.
Ahidnämeye aykırı hareketten kaçınma
gereği, 5. A hidnäm enin esaslarının açıklanması, 6. A hde sadık kalm anın gere
ği ve karşı bozucu hareketlerden kaçınma, 7. Ahde bağlı kalm akta sürekli olunması için Cenabıhakdan dilek ve n iyazda bulunm a.
Ahidnäme m etinleri Ämedi kalem inde yazılır ve Osmanlıca m etninden başka bir nüshası da diğer akid devletin
diliyle kaleme alınırdı.
AHİOĞLU. Äşık. XVIII. asırda yaşadığı
tahmin edilen bu sazşairinin hayatı h ak 
kmda keşin bir bilgi elde edilememiştir. (-> K .)
Ähir zaman [D evr-i kam er] (A.). Dünya’nın son günü.
★ Din, tas. İsläm inancına göre Hz.
Muhammed’den kıyam ete kadar olan za
mana Ä hır-zam an, bu devre de Devr-i
kamer denir.
Yedi gezegenden h er birine ait biner seneden olmak üzere yedi devir vardır.
Zuhal, Mirrih, M üşteri, Şems, Zühre ve
Utarit devirleri geçmiştir. Şimdi içinde
bulunduğum uz devir, D evr-i kam er veya
Devr-i M uham m edi’dir. Diğer bir riv ayete göre bu devirlerin her biri yedi bin,
yedi yıldızın devrinin toplamı da kırk dokuz bin sene olduğundan, D evr-i kam er’in sonunda kıyam et kopacaktır. Gerek
K ur’än-ı K erim ’de gerek hadis ve çeşitli
tefsirlerde bin yıl sürecek bu zaman içinde çeşitli güçlükler ve karışıklıkların
olacağı, K ü fja r-ı R u m ’un ortaya çıkacağı,
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üç gün üç gece karanlıktan sonra güne
şin batıdan doğup, doğudan batacağı v.b.
gibi belirtileri anlatılır.
★ Di. Ed. D evr-i kam er (yuvarlak yüz)
tabiri çoğunlukla fitne kelimesiyle beraber
kullam lır. Çünkü, Ä hır-zam an, yedi gezegenden en sonuncusu A y’ın devrine
rasladığı için, bu devrin en bariz özelliklerinden biri olan fitne hali söz konusu olur. D evr-i kam er tabirinden de
sevgilinin yüzüne, ayvatüylerine, benine, kaşm a işaret edilerek bu devrin bir
fitne devri olduğu ifade edilir.
G erdün-i duna äkilisen itm e i’timad
Dönsün piyäle devr-i kam erden budur
murad.
Bakı
Ähiret. Dini inançlara göre ölümden
sonra girilen alem. Öbür dünya diye de
adlandırılan bu alem, en eski çağlardan
beri insan düşüncesinde var olan bir
kavram dır. Ölüm den sonraki hayat, bu
hayatın yaşadığım ız dünya ile ilişkisi
başlanğıcından bugüne dini düşünce sistem leri ile açıklanm ıştır.
Islam dininde ähirete inanm ak, dinin esas ilkeleri (im an) nden biridir. K u r’än-ı
K erim ’in bir çok suresinde (B akara 282,
Nisä 74, Vakıa 57/61, v.d.) ähiretten ve
oradaki h ay attan bahsedilir. Ä hiretin
başlanğıcı yeniden diriliş (Ba’s) tir. Bu
ölüm den sonra diriliş düşüncesi, bir bakıma dünya hayatının neden ve niçinlerine getirilen en önemli açıklamadır.
Yaşadığımız dünya, hayat ve insanın v a r
lığı (varoluşu) ancak bir öte dünya ile
m ana kazanabilir. Aksi takdirde bütün
bunların varlığı saçma’ya nihilizm ’e irca
edilecektir. Ä hiret, ebedi dünya ile insa
na yeni b ir kapı açarken, varlığın ve hayatın başlanğıcı ile devamını, nihayet ölüm ü izah ederek daireyi tam am lam ış oluyor. in san yaşadığım ız dünyada, öte
dünyanın m ana ve ehem m iyetini kav ramak için bir denemeden, bir istihaleden
geçiriliyor. İslam düşüncesi ähiret kavram ı ile ölüm ve yokoluş vakıasım m unisleştirerek h ayatı mänalı, yaşanır kıldığı gibi; sorum luluk duyğusu ile şeriatın disiplini içinde düzene sokmuş, ve
her an düşülm esi ihtim ali olan anarşiyi
ortadan kaldırm ış oluyor. Islam düşüncesinin şekillendirdiği dünya görüşü çerçevesinde eser veren bütün eski edebiyatıçılarımızca ähiret, bu şekil ve m äna ile
ele alınm ıştır.
AHIZÄDE (Ibni Ahı).
M utasavvıf şair
(XV. a .? ) . Yaşadığı devir ve hayatı h ak -

kında bilgi yok. Hacı K em al’in C a m iü n nezair’inde Ahizade ve Ibni A h i m a h lä sını taşıyan b irer şiir bulunm aktadır. B u
şiirlerden H urufi olduğu tah m in e d ilm ektedir. (—> K.)
AH1ZÄDE Melımed Hüseyin. Ş eyhülisläm ,
şair, (istanbul 1572-1634). II. Selim z a 
manı A nadolu kazaskerlerinden M ehm ed
İbn-i N urullah Efendi’nin oğludur. B ir buçuk yıl şeyhülisläm lık yaptı. iznik k a dısının asılması ile Valide S u lta n ’a
yazdığı bir tezkere’nin yanlış y o ru m la n ması üzerine IV. M urad’ın em ri ile b o ğ duruldu. Osmanlı tarihinde ilk idam e dilen şeyhülisläm dır. Hüdäyi m ahläsıyla
şiirler yazm ıştır. (—» K.)
Alıläk (A.). H ulk veya h u lu k’un çoğulu.
H ulk veya huluk huy, tabiat, seciye d e m ektir. A hläk da huylar, seciyeler gibi
m änalara gelir.
-k Din. Isläm ’a göre huylar, yani ahläk,
güzel ve çirkin olmak üzere ikiye a y rı
lır. Güzel huylara A hläk-ı hasene, A h läk -ı ham ide, M ehasin-i ahläk gibi isim ler verilir. Ç irkin huylara ise A h läk -ı
kabıha, A hläk-ı zemime, M esaviy-i a h läk vs. denilir. Edeb, tevazu, cöm ertlik
gibi huylar güzel; sefahat, kibir, cim rilik gibi huylar çirkin kabul edilir. B ü 
tü n bunlardan bahseden ilme A hläk ilmi denir. Diğer dinlerde böyle bir ilm e
tesadüf etm ek m üm kün değildir. A hläk
um um iyetle müeyyidesiz, tatbikı ve b a 
zan H ıristiyanlıkta olduğu gibi b irb irleriyle tenakuz halindeki kaidelerden ib a ret kalm ıştır. B unun için B atı’da ahläk
meselesi nazari olarak felsefe içerisinde
ele alınm ıştır. Batı ahläk nazariyatm ın
tem elinde Y unan düşüncesi bulunm aktadır. Y unan düşüncesindeki ahläk (E thique)
insanın kendini idare etm esinin
yollarını gösterir. Ethique’in alt bölüm lerini economie ile politique m eydana
getirir. Osmanlı Türkçesinde economie
(Ev idaresi) llm -i tedbir-i m enzil, poli
tique (Şehir idaresi) llm -i tedbir-i m edine ile karşılanm ıştır. Batı’nın ahläk
filozofları ahläkı hazza, zevke, m addi
bir m enfaata, kalbin duyğularına veya
vazife ve kem äl esasına dayandırırlar.
İsläm ahläkının kaynağı K ur’an ve Sünnettir.
İsläm Peygam beri için K ur’an
şöyle der: «Süphesiz ki sen yüce bir ah
läk üzerinde bülunmaktasın.-»
(Kalem
/4 ). Yine K u r’a n ’ın m üslüm anlar tarafından örnek alınm asını istediği Hz. Peygam ber «Ben ancak güzel ahläkı tam am lamak için gönderildim» ve «sizin i manca en güzeliniz, ahläkça en güzel o-

lanınızdır» dem iştir. İsläm ahläkı insanın
kendisine, hem cinslerine en geniş m änasıyla çevresine ve Allah’a karşı olan vazifelerini içine alır. İsläm ahläkının baş
lıca esasları hürm et, hizm et, m erham et
ve adälettir. Adälet itidäli de şäm ildir.
B ütün bunların tem elinde Takva ile Ihläs (sam im iyet) bulunur.

billi Ali Cemäl! Ef.), R iyazü’l-m ü ’m inin
(Seyyid Riza), llm ü ’l-ahläk (Merzifonlu A bdurrahm an Eşref), A h läk-ı aläi*
(Kınalızäde Alaeddin Äli Çİ.), Garibnäm e* (manzum, Äşık Paşa),
Cämiü’n nesäyih (manzum, Hüseyni), llm -i ahläk
(Hekimbaşı Abdülaziz Ef.),
M ünebbihü’r-räkıdin (Musa bin Hacı Hüseyin),
Cevahirü’l-m eväiz (Mehmed bin Necib),
Reşte-i cevähir (Yusuf Nesib Dede), Cdm iü’n-nesäyih (Revani İlyas Çİ.), B ustän-ı kuds (N uh bin M ustafa Konevi),
Hayal-i Behçetäbäd (mesnevi, Şeyhülis
läm A khisarlı Vasif), İbretnüm a (M uhyiddin Ef.), Şehadetnäm e* (Veysi), Tdcü’l edeb (Ali bin Hüseyin Amasi), Gülşen-i pend (manzum, M ustafa Ef.), Cevähir-i m ültekıta (Lebib Ef.), Dürer-i
m ültekıta (C evahir-i m ültekıta’nm zeyli, G iridli M ustafa Nuri Ef.), Şi]äü’l-m ü ’min (M inkari Ali Halife), H ediyyetü’lm ehdin (Kırkkiliseli Salih bin Derviş),
Gülşen-i ir]an (Elbasanlı Derviş Osman
Ef.).

-KEd. E debiyatın m uhtelif şubelerinde
geniş anlam ıyla ahläka ilişkin konular
yer alm ıştır. Bunun yanında konusunu
um um iyetle ahläk’ın teşkil ettiği m üstakil eserler de m evcuttur. A hläk’ı İsläm ’ın bütünlüğünden ayırm ak m üm kün ol
m adığından bu gibi eserlerde tasavvufi
izahlardan basit m uaşeret adabı kaidelerine kadar her şeye raslam ak kabildir.
K endine m ahsus bir sistem i olan bu eserler ihtisas sahaları başka başka olan
İsläm älim lerinin kalem lerinden çıkm ıştır. Risaleler halindeki öğüt kitaplarım
da bu küm eye sokabiliriz. H alka, çocuklara ve devlet adam larına hitab eden bu
eserlerin h areket noktaları äyetler ve h adislerdir. H ikm etler, m enkıbeler ve a ra  Bu eserlerin konusunu sadece ahläk teş
da b ir görülen tasavvufi izahlar m u h tekil etm em ektedir. H atta bazıları, Näbi’vayı m eydana getirm ektedir.
Osmanlı
nin H ayriye’si gibi, didaktik m anzum eyazarları da telif ve tercüm e suretiyle lerden başka bir şey değildir.
bu tarz ahläk k itap lan vücuda getirm işlerdir. Sadece telif suretiyle m eydana ge Tasavvufi edebiyatta ahläki endişenin
tirilen ve um um iyetle yazm a olan Os büyük yer aldığı açıktır. Din dışı teren m anlı devri Türkçesi ahläk k itaplarının nüm lerde, Aşık ve bilhassa Divan edebiyatında bu endişe o kadar kuvvetli de
belli başlıları şunlardır:
Bahru’l-H ikem (İbn M elekzäde M ehmed ğildir. B ununla birlikte ahläk zihniyeEf.), A h lä k-ı Cemali (Şeyh Cem aleddin tinin edebiyata yansım asını ferdi olarak
Mehmed A ksarayi), M evahibü’l-halläk ele alm ak gerekir. Meselä Divan edebi(Tosyalı Коса Celälzäde M ustafa Paşa), yatı içersinde ele alınm alarına rağmen,
A h läk-ı A ziziye (K araçelebizäde A bdülä- Näbi ile Nedim arasında ahläki görüş azizEf.), H üm ayunnäm e * (Filibeli A laed- çısmdan büyük fark vardır. Devir özeldin Ali), A h lä k ü ’l - A hm edı * (Osmanzäde likleri de ahläk görüşlerinin farklılaşTaib Ahmed Ef.), Mir’atü’l-ahläk
(Şeyh masında önemli bir tesir m eydana getir
Şemseddin Sıvasi), Mir’atü’l-ahläk (Bos- m ektedir. Bunu özellikle Osmanlı Devletanzäde Y ahya), M ekärim -i ahläk (Azmi tinin dengesinin sarsılmaya başladığı
Ef.), A h lä kü ’s saltana (Tosyalı K üçük devrede açıkça görm ek kabildir. OlgunM ustafa Çİ.), R iyazü’n-näsihin (Şeyh A b- luk devrinde tasavvufi hava häkim ken
dülmecid bin Nasuh H alveti), Şerefü ’l- geçiş döneminde devirden şikäyet ön pla
insan * ve İbretnüm a * (B ursalı Lam ii na geçecektir:
M ahmud Çİ.), M ir’atü’l-m ü lü k (Ahmed
Virmezdi kim se kim seye nän m innet ol
bin H üsam eddin Sirozi),
Pendnäm e *
masa
(manzum, Gevahi, Mehmed Es’ad Ef., Bir maslahat görülm ez idi rüşvet olmasa
Zarif Öm er Ef., Şeyh İbrahim N azira),
Näbi
İnsannäme (Şeyh İbrahim N azira), H ayDiyenler bozdular bikr-i nizam -ı alemi
riye* (manzum, Nabi), L u tfiye * (m an
şimdi
zum, Sünbülzäde Vehbi), N asihatü’lNizam ancak efendi, süret-i defterde kalm ülük (Sarı A bdullah Ef.), N esayihü’lm ıştır
m ülük (Feyzullah Ef.), M ir’a tü ’l-ukalä
Väsıf
(Nihali İbrahim ), Gencine-i güzar (m an
zum, Yahya B ey), Ravzatü’l-h ik e m (E Läle devri geçici ve çok kısa süren bir
dib Ef.), N esäyihü’l-vüzerä ve’l-um erä açılma devridir. N edim ’in tim sali olduğu
(Defteri M ehmed Ef.), llm -i ahläk (Zen- bu devir, çökmekte olan bir devletin hal-
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kını, kısa b ir fasıla içərisində de olsa,
zevk və eğlenceye çağırır.

onun cem aatçi zihniyetine yabançı o lm a 
larıdır.

Gülelim oynayalım käm alalım dünyadan
Nədim
Divan edebiyatı bilhassa cinsi ahläk yö
nündən tenkide tabi tutulm uştur:
Bu cihan boş, yalınız bir rakı hak, bir
de şarab
Kıble tezgäh başı, meyhaneci oğlan; m ihräb.

Diğer taraftan içtim ai ilim cilerin a k t a r dıkları ahläk görüşləri etkinlik k a z a n m aktaydı. B unlardan Ziya Gökalp a h lä kı b ir fəlsəfə doktrini olarak g ö rü y o rd u .
Aslında o İsläm ahläkınm etk in liğ in d en
çok B atı’nm sinifli içtim ai y ap ışın d an
doğan ahläka y er verilm əsini arzu e d iy o rdu. Bu yüzdən halkçılığı ve gelen ek çiliği teferru atta kaldı. P rens S a b a h a ttin in savunduğu ahläk görüşü de G ökalp’e
bu bakım lardan oldukça yakındır.
Batıcı ahläk görüşünə karşı çıkan Is läm cılar isə İsläm ’ın bütünlüğünü, u m u 
miyetle, unutuyorlar ve taklitçilik sev iyesində kalan batıcılığı suçluyorlardı.
C um huriyetle birlikte Batıda sinifli cem iyet yapışının oluşturduğu ve h äk im
sinif durum una yükselen b u rju v azin in
feodalite’nin bir parçası olan kiliseyi saf
dışı ederken kullandığı alt ideoloji olan
layisizm in etkin olduğu bir ahläk g ö rü 
şü benimsendi. Islämcı keşim in etkinliği
yok edilirken Batı ahläkına geçiş devlet
eliyle dəstəkləndi. Bu B atının içtim ai,
iktisadi ve siyasi yapışını kopya ile b irarada yürüdü. Kapitalist sistem in k ä r
güdüsü, özellikle müstehcen denen y a yınlar şeklinde Batı ahläkını günüm üz
Türk edebiyatında etkin halə getirm iştir. (—» K.)

Mehmed Akif
Batılılaşm a dönəmində
Türk edebiyatı
içtim aı sahada İslam ahläkından Batı ahläkına geçiş sürecini açık şəkildə yansıtm ıştır. Bu devirde cem iyetin ahläk
norm larm m dışındaki yönelişler, əvvəl
cə istisnai ve arızi bir özəllik taşırken,
bütü n toplum u təsiri altına almaya başlam ıştır.
Tanzim at edebiyatında içtim ai ve hatta
siyasi konular ağırlık kazanmış, m illiyet,
hürriyet, vatan gibi m əfhum lar işlənm iştir. F akat bunlara İslam içərisində yer
aranır. B atı’nın sadəcə m addi sahada biz
dən üstün olduğu, um umiyetle, kabul edilir. Bizim m anevi sahada, bu arada ah 
läk olarak, B atı’dan alacağımız bir şey
yoktur. Terakki edebilmek için İsläm ’ın
özünə dönülm əlidir. Tanzim atm getirdiği b u ikilik (dualizm) iləridə m edeniyet ve k ü ltü r ayrım ına dönüşecektir.
E debiyat-ı cedide’de ahläk məsələsi büyük y er tu tar. M eşrutiyet ve onu tak ibeden yıllarda nazari ahläk kaideleri edebiyat alanında da tartışılıyordu. T an
zim at batıcılığı iləri safhalara vardıkça
taklitçi ve özentili bir yaklaşım la cem iyete malolmuş ahläk zihniyeti sathi bir
şəkildə elə alm m ıştır. Bilhassa Tevfik
F ikrət İsläm ahläkını, um um iyetle Hıristiyanlığm yarattığı vakıaları gerekçe
gösterərək, reddederken bu yaklaşım ını
layik-insaniyetçi ahläk anlayışını təklif
etm əklə tam am lıyordu. Bu tez yanlış da
olsa köklü bir görüş değişikliği getiriyordu. Fikrət, diğer Edebiyat-ı cedideciler
gibi hayalci, ferdiyetçi ve üstəlik ta n rıtanım az bir hürriyetçidir. B ütün Edebiy at-ı cedideciler toplum yapısıyla h a t
ta k ültürüyle A vrupayı bir kənara b ırakıyorlar, fərdin maddi hayatını ülküleştiriyorlardı. B unun için B atı’yı şiddətlə
tenkid edən Balzac, Zola gibi yazarlar
dan ziyade daha aşağı vasıftaki yazar
larla ilgilendiler. Tevfik Fikrət, H alit Zi
ya, H üseyin Cahid gibi E debiyat-ı cedidecileri ferdiyetçi olmaya zorlayan bir
diğer husus da onların T ürk halkına ve

Ahläkii’l Ahmedi (Kitabüi ahläküi Ahmedi).
XVIII. asırda Reisü’l-şäirän päyesine erişen şäir ve tarihci Osmanzäde Taib *
in eseri. K itap Hüseyin Vaiz-i Käşifi’nin
Sultan Hüseyin M irza’nın oğlu Ebu M uhsin’e ith af edilmiş olan «Ahläk-ı M uhsini» sinden serbest bir şekilde nakil ve
tercüm e suretiyle meydana getirilm iştir.
Yazar bazı hususlarda kitabın aslına u y 
muş bazı kısım ları da eserine alm am ıştır. M ukaddim esinden anlaşıldığına görə
Täib, bu kitabı inziväya çekildikten son
ra üzüntülər arasında m eydana getirmiş,
elemli ve bedbin günlərində ahläk m evzularıyla uğraşm aktan bir ferahlık ümid
etm iştir.
M ukaddim enin sonuna eklenmiş olan 12
beyitlik m edhiyede A hläk-ı Nasiri’ye ve
A h lä k-ı Celäli’ye temas etm ekle beraber K äşifi’nin eserini hepsinin fevkinde
bulm aktadır. (—» K.)
Ahläk-ı äläi. A hläk kitabı
(Kınalızäde
Ali Ef., 1833 Bulak baskısı). Eser bir
m ukaddim e ile üç kitaptan (veya bölüm
dən) ibarettir. 1564 yılında, Kınalızäde
nin Şam ’da kadılık yaptığı sırada, yazı-

larak Suriye Beylerbeyi Ali Paşa’ya it
haf edildiği için «Ahläh-ı aläi» diye i sim lendirilm iştir. Türk dilində ahläkla
ilgili ve herkesin faydalanabileceği bir
eser bulunm adığını düşünerek A hläk-ı
aläi’yi yazdığını söyləyən Kınalızäde Ali Efendi, gerçekten bu konuda önəmli
bir kaynak meydana getirm iştir.
A h lä k-ı aläi’nin m ukaddimesi, bundan
sonra gələn üç bölümün iyi anlaşılabilmesi için gerekli ön bilgiləri veren bir
hazırlık kısm ıdır. Bu kısım da hikm ət,
yani ahläk; ameli ve nazari olarak ikiyə
ayrılıp çeşitli tarifləri yapılıyor. Yapılan
ta rifler açıklandıktan sonra konunun ağırlığı nazari (teorik) ahläktan çok am eli (pratik)
ahläka
kaydırılm ıştır.
Sonra am eli ahläk üç geniş katagoride
incelenm iştir ki, bunlar eserin ana bö
lüm lərini m eydana getirm ektedir:
1 — Ferdi ahläk (kişiyə a it ahläk). Girişteki ahläk ilmi işığında açıklanan bu
konu, fərdin çevresiyle ve kendi dışındaki her şeyle olan maddi ve m anevi ilişkilerin düzenlenmesiyle ilgilidir.
Bu
bölüm de özellikle adalet m əfhum u üzerinde geniş bir şekilde durulm uştur.
2 — llm -i tedbirü’l-m enzil (aile ahläkı). B urada toplum bayatının en önemli
unsuru olan aile müessesesi ele alınıyor.
Ailenin iç ve dış m ünasebetlerinin büyük bir açıklıkla incelendiği
bölüm de
dikkati çekən bir husus yazarın çok ev
lilik fikrine karşı oluşudur.
3 — İlm -i tedbirü’l-m edine (devlet ah läkı). K itabın üçüncü ve son bölüm üdür.
Devlet yönetimi, devlet yöneticisinin özellikleri ve bu yöneticilerin yetkileri ü zerinde duruluyor.
Çeşitli yazma nüshaları İstanbul ve A vrupa kütüphanelerinde bulunan
eserin
baskısı 1833 yılında M ısır’ın B ulak şehrinde yapılm ıştır. Bazı parçalarının A vrupa dillerine çevrildiği bilinen A h lä k -ı
aläi, harf değişikliğinden sonra, 1974 yılı başlarında (Ahläk, A h lä k-ı aläi) adı
altında 1001 Təməl Eser dizisinde yayım lanm ıştır. Bu baskı A hläk-ı aläi’nin
m ukaddim esiyle birinci kitabını ihtiva
etm ektedir. (—> K.)
AHMED. Divan şairi (İstanbul XVI. a.).
H ayatı hakkında geniş bilgi yoktur. H akkında kısa bilgi Ahdi tezkiresi’ndedir.
(-> K.)
AHMED. Divan şairi (İstanbul ?-1562).
Bəstəkar ve h a tta t olarak da tanınm ıştır. Sadə ve açık bir şiir dili olan A h-
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med’in şiirlerinden örnəklər A hdi te zk iresi’ndedir.
K.)
AHMED. M utasavvıf şair (XV. a.). Ü n
lü m utasavvıf Ü m m i Kem äl’in dervişlerinden. 646 beyitlik bir məsnəvisi ile 359
beyit tu tarın d a ilähileri vardır. İlähileri
M enäkıb - 1 Ümmi Kem al’in sonuna eklenm iştir. (—> K.)
AHMED Arif, bk.
hülisläm ).

ARİF Hikm et (Şey-

AHMED Ärifi Bcy. Gazeteci
(İstanbul
1855-Kayseri 1908). Çeşitli m em uriyetlerden sonra M arif Məclisi azalığı (1884)
ve M atbuat M üdürlüğü’ne (1888) tayin
edildi. Takvim -i vakäyi’nin idarəsini yürü ttü (1891). Daha sonra çeşitli sancaklarda m utasarrıflık yaptı ve görevli ola
rak bulunduğu K ayseri’de öldü. Muhadarat - M uktetifat adlı bir dergi yayım ladı
(yedi sayı). S a rf-ı Fransevi cetveli adlı
bir eseri ve Fransızcadan iki rom an tə r 
cüməsi vardır. (—» K.)
AHMED Ärifi (Dedə). Mevlevi şair (Peç
7-1724). Şeyh Mustafa Ef.nin oğlu.
Mevlevi Hafizi Mehmed Dede ve A rap
Halil Dede’den feyz aldı. İbrahim Dede’nin vefätından sonra Peçevi Mevlevihänesi şeyhliği yaptı. Daha sonra Filibe
M evlevihänesi ve Yenikapı M evlevihänesi şeyhi oldu (1714). Şiir ve inşada
usta bir şahıs olarak tanınm ıştır. (—>K.)
AHMED Azmi.bk. AZMİ Ahmed
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AHMED Azmi Efendi. Sefaretnäm e ya
zan (G irit ’ -Istanbul 1821). Bäbıäli’de
yetişti. Ahm et Resmi Efendi’nin kayinbiraderidir. Ilk defa 1763 de onunla
B erlin’e gitti. 1787 de Fas Elçiliğine tayin edildi, 1788 de dönüşündən sonra çeşitli m em uriyetlerde bulundu ve 1790 da
B erlin’e elçi olarak gönderildi. 1792 ye
kadar bu görevde bulundu, daha sonra
Boğaz Näzırlığı, D eftardärlık, H ububät
Näzırlığı gibi görevlere getirildi.
Fas
Elçiliğinden dönüşündə yazdığı bir tak riri (Yazması: TS. Arşivi Nu.: E. 4034)
ile, B erlin Elçiliğine ait b ir Sefaretnäm e’si vard ır
(Yazmaları: TS. E. Nu:
1438; Süleym aniye Ktp. Esad Ef. Nu:
2279; Basması:
K ütüphane-i Ebüzziya,
istanbul, 1886). (—> K.)
AHMED Baba. M utasavvıf şair (M anastır ?-Tarsus 1887). M elämi M uhammed
N ur Baba halifelerindendi. Irak ve Yem en’i yaya olarak dolaştığından dolayı
Seyyah läkabı ile anıldı. Mezarı Tarsus
tekkesindedir. (—>K.)
AHMED Badı Efendi. bk. BÄDİ Ahmed.
AHMED Bey. Divan şairi (XV. a.). H ayatı hakkm da kısa bilgi Hasarı Çl. tezkiresi’ndedir. Hasarı Çl. şiirlerinin sade
ve äşıkäne olduğunu kaydeder. (—> K.)
AHMED Bey, Dükakinzade. M utasavvıf şa
ir (XVI. a.). B ir dönme ailesine m ensuptur. İşkodra’da dükalık k u ran dedelerinden Je a n ’ın adının tah rifi neticesinde
(Dük Jean : Dükagin) aile bu adla anılm ıştır. Bu soydan F atih devrinde İstanbul’a gelip M üslüman olan Ahmed (son
radan I. Selim devrinde vezir) Paşa ile,
Ahmed Bey’in ayrı kişiler olması gerekir. Vezir Ahm ed Paşa bir Yeniçeri isyanının teşvikçisi olarak Am asya’da idam edilm iştir (1515). K aynaklarda bu
iki Ahm ed karıştırılm ış, h atta Ahmed
Bey’e aid şiirler, Ahmed P aşa’ya isnad
edilm iştir.
Ahmed P aşa’nın asrın başlarında idam ına karşılık Ahmed Bey’in asrın o rtala
rında öldüğü sanılıyor
(A. Gölpınarlı,
M elämilik..)
Ahmed Bey’in A hm ed Sarban * olma ihtim ali de vardır. Ahmed Sarban Divanı’nın nüshalarından birinde «Dukakinzäde» ibarəsinin
bulunm ası,
K anuni
devrinde yaşayıp orduda görev yapm a
ları, sonunda dervişliğe yönelmeleri, A h
med S arban’la Ahmed D ükakinzäde’nin
aynı şahıs olm aları yönünde yorum lanabilecek unsurlardır.

AHM
D ükakinzade Ahmed Bey, K an u n i d e v 
rinde zeam et m utasarrıflığı yaptı. S a n cak payesinde iken emekli oldu. T a s a v vufa yöneldi. 1556 da vefat ettiği s a n ılıyor. Çoğunlukla vahdet-i vü cu t fe ls e fesini işleyen manzum eler yazm ıştır. Ü çüncü H alife Ali ve soyuna olduğu k a 
dar, diğer halifelere de saygı ve sevgi
ifade etm iştir. Şiirleri devrine göre s a 
de, pürüzsüz ve açıktır.
A hm ed i ve A hm ed m ahläslarını k u lla nan Ahmed Bey divanının çeşitli y azm a
nüshaları vardır. (—» K.)
AHMED Bey, Şikäri, bk. ŞiKÄRİ A hm ed
Bey.
AHMED Bican (Yazıcızäde). M utasavvıf, şa 
ir (Gelibolu 7-1454/55 ?). Babası S e lahaddin K ätip. Babasının m esleğinden
ötürü kardeşi Mehmed gibi Yazıcızäde
olarak anılagelm iştir. Hacı B ayram ’a in tisab etti. Rivayete göre zühd ve ta k vada öyle ileri gitmiş, zayıflamış ki görenler cansız sanırlarm ış. Bican (c a n 
sız) lakäbınm bu durum dan kinaye ol
duğu söylenir.
E serləri : Envarü’l - äşıkin * (K ardeşi
M ehmed Yazıcızäde * tarafından yazılan
A rapça M agaribü’l-zam an adlı eserden
tercüm e yoluyla meydana getirilm iştir,
yazılışı: 1451), Acaibü’l-m ahlükat* (K azvini’nin aynı adlı eserinden özet), D ürr-i
m ekn ü n
(aynı türde daha başarılı b ir
eser), R uhü’l-ervah (kısas-ı enbiya m a hiyetinde).
D iyarbakırlı Ahmed M ü rşid’e aid A hm ediye * Ahmed Bican’a is
nad edilm iştir. (—» K.)
AHMED bin İbrahim. Seyahatnäm e y a 
zarı (Tokat, XVI. a.). Ticaret ve seyahat m aksadıyla gittiği H indistan’da gör
düklərini m anzum
bir şekilde yazdığı
Acaibnäm e-i Hindistan adlı seyahatnäm esinde anlatm ıştır.
Eser, III. M urat
devrinde kalem e alınmıştır. (—» K.)
AHMED bin Yusuf el-Karamani. Tarih y a 
zarı, alim (K aram an 1559-Şam 1611).
Şam ’da Vakıf Naibi iken ölen Ahmed
bin Y usuf’un M enäkib-ı ulemä adlı bir
eseriyle, A hbarü’d-düvel ve Asärü’l-ü v vel adlı Arapça genel bir tarihi vardır.
Eserin O sm anlılara ait bölüm ü I. A hm ed’e kadar gelir. (Y azm aları: N uruosmaniye Ktp. Nu: 3042/3; Süleymaniye
Ktp. H älet Ef. Kit. Nu: 620, Köprülü
Ktp. Nu: 1002; basması: Bağdat, 1865).
(-» K.)
AHMED bin Receb-i Istanbul!. Tarih yaza

rı, alim (İstanbul 7-1726/7) Recebzäde
nam ıyla tanm m ıştır. A tik Ali Paşa Medresesi M üderrisi olan yazar, N ü zh etü ’lahbär fi tercem eti h ilyeti’l-ahyär adlı
Osm anlı tarihiyle ünlüdür. (—> K.)
AHMED I., bk. BAHTİ.
AHMED Cani. Divan
şairi
(XVI. a.).
P ervane b. Abdullah tarafın d an XVI. asırda hazırlanan M ecm ua-i nezair’de
(Yaz. TS. B. Nu : 406) A h m ed Cam
adm a kayıtlı bir şiir v ardır. (—» K.)
AHMED Cavit Bey. T arih yazarı (istan 
bul 7-1803/4). Tım arlı Sipähi Süvari
Alay beylerinden M ustafa Bey’in oğlu.
1788 de H azine-i H üm äyun’a girdi, da
ha sonra sarayda çeşitli görevlerde bu
lundu. 1803 de tayin edildiği Şehrem m liği görevinde iken, öldü. O sm anlı-Rus
savaşları hakkm da, birçok tarih i kayn ak tan seçtiği parçalardan m eydana getirdiği eseri M üntahabät-ı Cavit B ey adıyla tanınır. 1790-1791 y ılları olayları
nı naklettiği eseri de V akayinäm e-i A h 
m ed Cavit ismini taşır. (Yazm ası : TS.
H. Nu: 1343). Sadrazam ların hal tercüm elerin i ih tiv a eden H adikatü’l-vü zerä ’ya
zeyl olarak yazdığı V erd-i m utarrä’sı ise,
24 sadrazam ın biyografisini verir. Eser,
H adikatü’l-vüzerä ve diğer zeyllerle
birlikte basılm ıştır (istanbul, 1855). (—»
K.)
AHMED Cäzim. Şair
(Selänik 1879-Istanbul 1926). K araferye eşrafm dan Faik
P aşa’nın oğlu. M anastır idädisini b itirdikten sonra özel hocalardan ders aldı.
H ariciye N ezaretinde çalıştı. K alem äm irliğine kadar yükseldi. H astalığı sebebiyle görevini bırakıp İstanbul’a döndü. Son
günleri m addi ve manevi sık m tılar içinde geçti. Edebiyatla ilgisi küçük y aşlar
da başlam ıştır. Fuzuli, Şeyh Galib, Äşık Ö m er ve Muallim Naci’ye nazireler
yazdı. Bir b e y ti:
Bahar geldi Jakat yok ya zık ki şe v k -i
dilim
Değişti gamla hayatım ben eski ben değilim.
(-» K.)
AHMED Celäleddin Dede. M evlevi şair
(Gelibolu 1853-Istanbul 1946). Gelibolu
M evlevıhanesi Şeyhi şair H üseyin Azmi
Dede’nin oğlu. H. Azmi M ısır M evlevıhänesi’ne tay in edilince oğlunu da b ir
likte götürdü (1870). Ahm ed Celäleddin
burada Cam iülezher’e devam etti. A y rı
ca özel dersler aldı. Çile’ye girdi (1873).
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Çileden sonra M evlevihane’de kudüm zenbaşılık ve neyzenbaşılık yaptı. Baba
sının ölümü üzerine Istanbul’a geldi. Önce Üsküdar M evlevihänesi (1908), sonra
da Galata
Mevlevihänesi
Şeyhliği’ne
(1910) tayin olundu. Şiire genç yaşta
başladı. Arapça ve Farsça şiirleri de
vardır. Tasavvufi bilgisi genişti. Onsekiz
yıl Mesnevi dersi verm iştir. Bir divançe
teşkil edebilecek kadar şiiri
olmasına
rağm en bunları toplam am ıştır. (—» K.)
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AHMED Cevat Paşa. Tarihçi, yazar (Şam
1851-Istanbul
1900). A fyonkarahisarlı
Kabaağaçlızäde Mustafa Asım’ın oğlu.
Askeri liseyi, daha sonra H arbiye’yi bi
tirdi. A bdülham id’in güvenini kazandı.
Sadrazamlığa kadar yükseldi.
Önemli eserleri : Tarih-i askeri-i Osma
nı
(Yeniçeriliğin kaldırılm asına kadar
Osmanlı tarihi, 1882), Tarih-i askeri hülasası (Osmanlı ordusu hakkm da, 1874).
Osmanlı devletinin içtimai, idari ve kültürel yönlərini ele aldığı ansiklopedik eseri önem lidir. Yadigar adlı bir dergi ya
yım ladı (1880, 24 sayı). (—> K.)
AHMED Cevdet Bey. Gazeteci (İstanbul
1862-Ankara 1935). K aptanpaşa R üştiyesini bitirdi. A yrıca özel olarak Arapça,
Farsca ve Fransızca dersleri aldı, ilk y a
zıları T ercüm an-ı hakikat’de yayımlandı.
Bu arada M ülkiye ve H ukuk M ektebi’ni
bitirdi. Resmi gazete olan T akvim -i vakayi’de yazdı. R eji’de ve Osmanlı B an
kasında çalıştı. Sabah, Tarik ve Saadet’de başm uharrirlik yaptı. İkdam *’ı kurdu
(1894). Bu gazeteyi uzun süre yayım la
dı ve bu yüzden «Ikdam cı» olarak anıl
dı. Gazetecilik yanında yayım cılıkla da
uğraştı. İkdam kütüphanesi adı altında
faydalı bir çok eser ve bu arada Evliya
Çelebi Seyahatnam esi’nin ilk altı cildini
yayımladı, ikinci M eşrutiyet sırasında
Ittihat ve T erakki’ye m uhalefette bu lundu ve 31 M art Vak’asından sonra Avrupa’ya gitm ek zorunda
kaldı (1909).
Cum huriyete kadar Isviçre’de yaşadı.
Yayımını sürdüren Ikdam ’a yazılarını b u 
radan gönderm eye devam etti.
Yurda
döndükten sonra gazetesinde yer alan bir
haberden dolayı İstikläl M ahkemesi’ne
verildi ise de beraat etti. Siyasi h ay attan tam am en çekildi. Davet edildiği M atbuat Kongresi’nde öldü.
Ahmed Cevdet, özellikle gazeteciliğimizin
gelişmesinde y er ve rol sahibidir. İk dam’ı zam anının en önemli gazetelerindendir. A. Cevdet, bazı teknik yeniliklə
ri ve bu arada ilk defa rotatif baskı m a-
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kinasını T ürkiye’ye getirm iştir. Türkçü
Meclis-i Ä li-i Tanzimat azası o ld u k ta n
lük fikrini benimseyen A. Cevdet, diğer sonra «kavanin ve nizam at läyıh aları»
yayım larıyla da yayıncılığımızın gelişme- kalem e alm akla meşgul oldu: Ceza k a sinde rol oynam ıştır. (—> K.)
nunnäm esi, Arazi kanunnäm esi, Tapu rıiAHMED Cevdet Paça. Alim, tarihçi, dev- zam näm esi gibi, 1858 de Reşid Paşa ö llet adam ı (Lofça 1822-İstanbul 1895). Es- dükten sonra da idari görevleri devam
ki bir T ürk ailesinden, K ırklarelili «Yu- etti. 1861 de İşkodra’ya, 1865 de K ozan’a
larkıran» lardandır. İlk tahsilini Lofça’da fevkaläde kom iser olarak yollandı ve g e rekli islahatı yaparak bu bölgelerdeki
yaptı. Sonra İstanbul’a gelerek (1839)
Çarşam ba’daki
Papasoğlu M edresesi’ne huzursuzluğa son verdi. 1863 de m üfettiş
yerleşti. F atih Camiinde devrin tanınm ış olarak Bosna’da da başarılı oldu. S ahip
hocalarından (Vidinli Носа, A ntakyalı Molla’nın başladığı «M ukaddim e-i İb n
Haldun» u tam am ladı.
1866 da ilm iye
Said Efendi, B irgivi Носа Ş akir Efendi)
ders gördü. İlähiyat, hikm et, Arab edebi- rütbesi vezarete çevrildi. Bir süre H aleb
yatı, m atem atik, jeoloji, astronom i oku- valiliğinde bulundu, sonra D ivan-ı A h du. Edebiyata m erak sardı. Kendisine käm -ı Adliye riyäsetine getirildi. Dış ü lCevdet m ahläsını veren şair Süleym an keler ile artan ticaret ve m uam elat için
Şer’iye m ahkem elerinin yanı sıra N izaFehm i’nin konağına devam ederek Farsça öğrendi. Eski tarzda şiirler yazdı. İca- miye m ahkem elerinin tesisine çalıştı
(1868), Mecelleyi hazırlayacak olan h ey ezet aldı. 1846 da devrin Şeyhülisläm ’ı ta rafm dan şeriatı iyi bilen açık fikirli bir te başkan tayin edildi. Paşaya göre; B ir
alim olarak Reşid Paşa’ya yollandı. Bu m illetin «kavanin-i esasiye» sini değiştirtanışm a hayatının dönüm noktası olacak- mek o m illeti im ha etmekti; kendi d u y 
tır. Ahm ed Cevdet Efendi medrese ve ğularım ıza, örflerimize, teläkkilerim ize.
tekkeden
sonra devlet ricäli m uhitine bünyem ize uyğun kanunlar yapılm alıyintisäb etm iş oluyordu. A hm et Cevdet, dı. İslam ı esaslara dayanan böyle bir k aReşid P aşa’m n ölüm üne k adar onun dai- nunun hazırlanm asında Cevdet Paşa, Ş irresinden ayrılm adı; Paşa’ya m üşävirlik, vanizade Rüşdü Paşa ile Fuad Paşa ta çocuklarına hocalık yaptı. Äli ve Fuad rafından da destekleniyordu. Äli Paşa
ise Fransız Medeni K anunu’nun benim paşalarla tanıştı. «Muradı, m edreseye çekilip neşr-i ulum a hasr-ı ömr» etm ek senmesine taraftardı. Mecelle 1868 den
iken Reşid P aşa’nın tesiriyle siyasi ve 1877 ye kadar fasılalarla çıkacaktır. Cev
idarı görevler aldı. 1848’de Fuad Paşa ile det Paşa Bursa, JVTaraş, Yanya, Suriye
Bükreş’e gitti. 1850’de yeni k u rulan Darül valiliklerinde bulundu. Beş defa Adliye
m uallim in’e (Ö ğretm en okulu) m üdür Naziri, üç defa M aarif Naziri, iki defa
ve Meclis-i M aarif’e aza oldu. Fuad Paşa Evkaf-ı H üm ayün Naziri, birer defa da
Dahiliye ve Ticaret Nazın oldu. Ö m rü
ile yaptıkları Bursa gezisi sırasında beraberce iki eser kalem e aldılar: Boğaziçi a- nün son yıllarım okuyarak, çalışarak ve
çocuklarıyla meşgul olarak geçirdi. 1895
halisi için bir vapur şirketi kurulm asm a
dair bir läyiha ve Türkçe’nin doğru o- de B ebek’deki yalısında kısa bir rah atkunup yazılabilm esi için «Kavaid-i li- sızlıktan sonra vefat etti.
san-ı Osmanı» (1855 de Almancaya te rAhmed Cevdet Paşa, şiir de yazmış ol
cüme edilm iştir). İkinci kitap Meclis-i m asına rağmen, edebiyat açısından tarih
M aarif k ararı ile kurulan
«Encümen-i ve dilbilgisi kitapları daha önemlidir.
Däniş *’in ilk eseri olarak sultan A bdül- Kendine has bir tarih görüşüne sahip omecid’e takdim edildi. Sonra yine Fuad
lan A. Cevdet P aşa’nın bu konudaki düPaşa ile beraber M ısır’a gitti (1853-54)
şünceleri şöyle özetlenebilir: Akış halinDönüşte Encüm en-i Daniş’in teklifi ile
deki cem iyetler değişen şartlara uymaz
Küçük K aynarca anlaşm asından Yeniçe- larsa çökerler. M edeniyetler birbirlerinin
riliğin ilgasına kadar (1774-1826) geçen
m irasına konarak gelişirler ve bütün
zaman zarfındaki Osmanlı tarihini kale
m edeniyetler ölür. Avrupa devletleriyle
me almağa başladı. Tamamı oniki cild tu 
Osmanlı Devleti arasında tarihi farklar
tan ve otuz yılda bitecek olan bu eserin
vardır: A vrupa’da iktidar bölünm üştür.
ilk üç cildini Padişaha takdim edince, vaRuhani ve cism ani iktidarlar ayrı ellerkanüvislik m em uriyeti de kendisine ve
dedir. Osmanlı Devleti’nde her iki ikti
rildi (1855). D evrinin siyasi ve içtimaı dar tek şahısta (Halife-Padişah) birleşolaylarını kaydederek «Tezäkir»ı m ey
miştir. A vrupa cem iyetlerinin bir başka
dana getirdi. K irim Harbi sırasında İslam
farikası da sınıflardır. İsläm iyette sınıfH ukukunun ticaret ile ilgili kısım larım
lar yoktur. A vrupa’da sosyalizm, nihi
toplayan encüm enin azası oldu. 1857 de lizm gibi parçalayıcı mezhebler zengin
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ile fak ir arasındaki uçurum dan doğar.
A vrupa ihtilaller vatanıdır. A vrupa devletleri feodalite m erhalesinden geçmelerin e rağm en Osmanlı böyle bir m erhaleyi tanım am ıştır.
Fransız
İhtilalinden
sonra «kavm iyet» (m illiyet) fikri bütün
A vrupa’ya yayıldı. A vrupa devletleri
birbirine diiştü. Osmanlı Devleti bir ümm etler topluluğudur. Birliği sağlayan
kavm iyet değil, dindir. G ayrim üslim teba da kerim ve adil bir devletin him ayesinde hayatını devam ettirir.
İslam
dünyası ile H ıristiyan dünyası karşı karşıya gelm iş iki ayrı sistem, iki ayrı medeniyet dünyasıdır. D evlet-i A liyye’nin
A vrupayı taklidi hatädır. Çünkü Osm an
lı Devleti, cemiyet yapışı, kanunlar ve
idare şekli bakım ından üstün bir devlettir. M üesseselerin birinin aksam ası diğerlerinin de aksamasına sebep olur, is
lah at teşebbüslerinin başarısızlığı bu du
ru m u n d ikkate alınm am asm dandır. Cev
det Paşa, b ü tün İsläm ların birleşm esi ve
b ü tü n ü kavrayan tedbirler alınm asıyla
devletin kurtulacağı inancındadır.
Ahm ed C evdet Paşa’nın diğer önemli bir
yönü de dilciliğidir. K avaid-i Osmaniye,
T ürkçe’nin ilk dilbilgisi kitabı olarak bi
linir. B elägat-ı Osmaniye’de Paşa’nın dilciliğini tam am lar. A. Cevdet, zaman içinde dillerin değişebileceği görüşündedir:
«A sırların geçmesiyle gerek heyet-i içtim aiye-yi insan ve gerek lehçe ve şiveyi lisan değişir.» Herkesi okur yazar hale
getirm ek için dilin sadeleştirilm esi lüzu
m una inanm ış, secili yazıların yalnız takrizlerde kullanılm ası gerektiğini ifade et-

AHM
m iştir. Eserlerinde bu düstura uyğun örnekler verm iştir. A. H. Tanpınar, Kısas-ı
enbiya’nın dili için, «Nesrinin kemal
noktasına varır. Türkçede M evlid’den
başka hiçbir kitap bu kadar herkesin
dilini konuşuyor hissini bırakmamıştır»
der. C. Meriç de, Ahmed Cevdet’in edebiyatım ızda düşünce nesrinin en güzel
örneklerini verdiğini söyler.
Ahmed Cevdet Paşa, çağının hem en hemen bütün fik ir adam ları gibi gazeller,
kasideler yazm ıştır. Oldukça parlak beyitleri, hafızadan hafızaya dolaşan mis
raları vardır. İkinci smıf bir Ziya Paşa’dır. M anzumelerinde ağır basan heyecan değil, hikm ettir.
H üban-ı bi-vefä gibi dehr-i desisebaz
Naz ehline niyäz eder, ehl-i niyaza naz.
Şiirlerini II. A bdülham id’in ısrarıyla öm
rünün son devirlerinde bir Divançe’de
topladı.
Eserleri. T a rih le r: Tarih-i C evdet* (12
cüz, 1853-1883), Kıssas-ı enbiya aleyhim ü’s-seläm ve tevärih-i hulefa (12 cüz,
1874-1888), K irim ve K afkas tarihçesi
(Halim Giray *’ın Gülbin-i hänän’ından,
2. bs. 1889). Dil ve edebiyat: M edhal-i
kavaid (rüştiyeler için, 1851), K avaid-i
T ü rki (sıbyan m ektepleri için, 1871),
Belägat-i Osmaniye * (H ukuk M ektebinde verdiği belagat derslerinden özetlenerek, 1880), Süruri mecmuası (şair Süru ri *’nin tarih
m isralarının toplandığı
mecmua, 1881), Kavaid-i Osmanı (Keçecizäde Fuad P aşa* ile, 1884), K avaid-i
Osmaniye * (K avaid-i Osmani’nin geliştirilm iş şekli, 1885). Diğer belli başlı
eserleri: B eyanü’l-uııvan (1856), M ukad
dim e-i İbn Haldun (1860),
T akvim ü’l
edvar (1870), M iyar-ı sedad (1876), Talikat-i A hm ed Cevdet ala netayicü’l efkär
şerhü’l-ezhar (1876), Adab-ı sedad min
ilm ü’l-ädab (1877), Hüläsatü’l-beyan fi
telifi’l-K u r’an (1885), Şerlı-i kitabii’l emanet (1888), M ecelle-i ahkäm -ı adliye
(2. bs. 1889), Eser-i ahd-i hamidi (ilk
m ektepler için dinbilgisi, 1891), M alüm at-ı nafia risalesi (tarihsiz), Tezakir
(4 cilt, Cavit Bay sun tarafm dan yayım 
landı, 1953, 1960, 1963, 1967). (—» K.)
AHMED Çclcbi. Divan şairi (XVI. a.).
Konyalı Ahmed Çl.’nin hayatı hakkm da
bilgi yok denecek kadar azdır. Ş iirlerinden örnek A h d i tezkiresz’ndedir. (—» K.)
AHMED Çelcbi (Ramazanzadc). Alim şair
( ?-Şam 1578). Tarihçi Ramazanzäde
Nişancı M ehmed Paşa’nm oğlu. М екке
Kadılığı yaptı. Eserleri: Süre-yi Ä ’raf’a
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к adar İrdbı K u r’än, Talikat alel Beyzavi, M iftah şerhine haşiye, M evakıf şerhine haşiye. (—» K.)
AHMED Çelebi (Tifli). M utasavvıf şair
(Trabzon ?-lstan b u l 1660). Çocuk y a
şında şiire başladığı için T ifli m ahlasını
aldı. Şairliği yanında Şehnäm ehanlık ve
M eddahlik’ta da ün saldı. Usta bir h a ttattı. G üm rük ve Evkaf’ta çalıştı. M elämi Şey hi İd ris-i M uhtefi’ye intisab etti.
M üretteb divanı British M useum’dadır.
(-> K.)
AHMED Dai. Alim, şair ve edib
(K ütahya veya Aydın civarı 7-1427 K eşf-el
Zünün’a göre). Adı sadece Ahmed olup,
Däi (duäcı, duä eden) kelimesini m ahläs
olarak kullanm ıştır. H ayatı ve tahsil d u 
rum u hakkında tam ve açık bilgi veren
bir kaynak yoktur.
S ultan II. M urad
(1403/4-1451)’a
hocalık eden
Ahmed
Däi’nin G erm iyan (K ütahya)’da kadılık
yaptığı biliniyor. Sehı B ey * tezkiresinde
«Ehl-i ilm kısm ından, her fenden haberdar, kadılık etm iş bir kişidir» diyerek
tahsil durum u hakkında az da olsa bir
bilgi verm ekdir. Tarihi kaynaklara göre
XIV. asır sonlarında ilim ve sanat alanın
da hayli ilerlem iş görünen Aydınoğulları
m uhitinde yetişm iş olduğu için, birçok
emir, alim ve şäirle m ünasebeti olmuş,

eserlerinden çoğunu, tanıdığı şeh z ä d e le r
veya em irler adına yazm ıştır.
Yaşadığı devrin ilim lerine vakıf olan A h 
med Däi nazım ve nesirde oldukça u s ta 
dır. 1. H ikm et E rtaylan Däi h a k k ın d a k i
eserinde, «üstadlık cihetiyle A hm edı’d e n
çok üstündür. Şeyhi’den de çok m u kaddem olm ak itibariyle, O sm anlıların
şeyhü’ş-şüaräsı olduğu gibi, dil ve e d e b iyata hizm eti itibariyle şeyhü’l-ü d eb äsı
m evküni ihraz ediyor» diyerek Däi’n in
değerine işaret ediyorsa da bu h ü k ü m ler
ihtiy atla karşılanm alıdır.
Eserleri. M anzum olanlar: Esrärnäme te r cümesi, Tefsir tercümesi m ukaddim esi,
Türkçe divan (tek nüshası B urdur U m um i K ütüphanesindedir. Tam ve m ü 
retteb olm ayan divanın başında Çelebi
Sultan M ehmed adına iki, Em ir S üley
m an adına bir kaside ve ayrıca bir uzu n
dört kısa kasideden başka uzunlukları
beş ila dokuz beyit arasında değişen 199
gazel bulunm aktadır), Cämasbnäme te r 
cümesi, Çengnäme, U küdü’l cevähir,
Farsça divan, M utäyebät, Mansurn&me
tercümesi, V asiyyet-i Nüşirvan; M ensur
o la n la r: Ebü’l-leys-i Sem erkandi tefsiri
tercümesi, E şkäl-i Nasır-ı Tüsı tercüm e
si, Teressül, Tabirname tercüm esi, C enän-ı cinän, Siräcü’l - kulub, T ıbb-ı N e bevi tercümesi, M iftahü’l-cennet, V esiletü’l-m ü lü k li-ehli’s-sülük. A hm ed-i D äinin eserlerinden hiç biri basılm am ıştır.
(-> K.)
AHMED Dürri Efendi. Sefaretnäm e yaza
rı, şair (Van ?-Istanbul 1722). Divän K alem i’nden yetişm iştir. D ivän-ı Hüm äyün
Hocalığı, Anadolu Muhasebeciliği, Sipähi Kätipliği, Süvari Mukabeleciliği, Cizye M uhasebeciliği gibi görevlerde bulun
du. 1721 de Ş ıkk-ı Säni D efterdärı päyesiyle Ira n ’a Ortaelçi olarak gönderildi.
Bu görevden döndükten hemen sonra öl
dü. İra n ’la ilgili ilk Sefaretnäm e’yi (Yaz
m a la rı: TS. R. Nu: 1313; I. Ü. Ktp. Ту.
Nu: 3228; Basması: Paris, 1820) yazmış
olan A hm et D ürri Efendi’nin şiirleri de
vardır. Şiirde m ahläsı Vd/i’dir (—» K.)

GAZEL
Şükräne senin yoluna bin can ola bir gün
Kim hazretine ermeğe imkan ola bir gün
Aşkın yoluna ok gibi can doğruluğ eyler
Ta kaşlarının yayma kurbän ola bir gün
O zülf-i perışan bana görsen neler eyler
Dimez bana kim gönlü perışan ola bir gün
Ağyarı sürüp gönlüm evin halvet edindim
Ta kim gele ol yär ana mihmän ola bir gün
Ey bülbül-i dil-haste melül olma kafeste
Kim menzilin ol bağ ü giilistän ola bir gün
Hem bäd-ı sabä ire bişäret vere gülden
Hem gonce dahi gül gibi handän ola bir gün
Hicran sonucu vasla dönüp şad ola Dai
Bu gamdan anın derdine derman ola bir gün
Ahmet Däi

AHMED Efendi. T arih yazarı, alim (Amasya ?-İstanbul 1656/57). Bir Usül-i
Fıkh eseri olan «Menar» a şerh yazdığı
için Şarihü’l-M enar diye tanınan Amasya’lı Abdülhalim , Ef.’nin oğlu. Bu yüzden kendisi de Şarihü’l-Menarzäde namıyla tanınm ıştır. İlk tahsilini Amasya’da tam am layarak icäzet aldı daha sonra
İstanbul’a gelerek m üderris oldu. Çeşitli m edreselerde görev yaptı, en son Sahn
päyesiyle görevli bulunduğu Davutpaşa

Camii m üderrisliğinde iken öldü. Dini
ilim lerden başka, tarih, edebiyat ve m uhazarat’la da ilgilenen A hm et Ef.nin Şa
m il ve K am il adlı genel bir tarih i ve
Silsile-i ulem ä adlı bir eseri olduğu gi
bi, Naima T arihi’nin başlıca kaynağı olan
V akayinäm e’sı çok ünlüdür. V akayinäme, 1591/92 den 1653/54 e kadar geçen
devrin, ayrıntılı bir tarih id ir (Y azm ası:
Süleym aniye Ktp. F atih Kit. Nu: 658).
(-* K.)
AHMED Efendi. (Hafiz Seyyid Ahmed ibn'ı M uham ed ibni E bubekir). Älim ve
şair (İzmit, XVIII. a.). Celvetiye tarik atı
ileri gelenlerindendir. S eyyid mahläsı
ile ilähiler yazmıştır. Eseri, N ürü’l-Hüdä
(Esm ä-i Ş erife’nin geniş tercüm esi, 1799)
(-» K.)
AHMED Efendi (tshak Hocası). Älim ve şa
ir (Aydın 7-Bursa 1708). Güzelhisarlı
H ayreddin Ef.nin oğlu. İlk tahsilini m em leketinde yaptı. Şirvan’da Носа Nim etu llah ’dan icazet aldı. B ursa m edreselerinde ders verdi. Bursa ileri gelenlerinden İshak Ef.nin oğluna ders verm esinden dolayı «İshak Hocası» olarak anıldı.
H alvetı tarik atm a intisab etti. Türkçe
şiirlerinde A hm edi, Farsça şiirlerinde ise
Носа m ahläsını kullanm ıştır.
Başlıca e s e rle ri: Tercüm e-i m ukaddim etü ’l edeb (Zem ahşerı’nin A rap dili üzerine kitabının tercümesi. Basılmıştır, 1895),
M anzüm e-i akäid, Sandukatü’l-m aarif,
A k v a m ü ’l-vasäil fi tercüm e-i şemäil, Ha
dis-i erbain, Risäle-i irtifä, M ünşeät
(edebı m ektuplar), Ta’lika t-ı şifä-i şerif,
Vahdetnäme (Türkçe ve Farsça 2918 beyitlik mesnevi. Basılmıştır, 1885). (—» K.)
AHMED Efendi, Pärepärezäde. Divan şairi
(Bursa ?-T ırhala
1560). M üderrislik,
Silivri ve Tırhala kadılığı yaptı. Şair L äm i * ile ilişkisi olduğundan, şiir tarzı ona yakındır. Şehnäm e tarzında tarih i bir
manzumesi vardır. (—» K.)
AHMED Efendi (Taşköprizade),
KÖPRİZÄDE Ahmed Efendi.

bk. TAŞ-

AHMED Fakih. Mutasavvıf şair (H orasan ?-K onya «türbesi üzerindeki ölüm
tarihi» 1221 ?). Sultan Носа ve M evläna A hm ed isim leri ile de anılır. X III. asrın birinci yarısında H orasandan K onya’ya geldi, medrese tahsili gördü, M evläna’nın babası Bahaeddin Veled’in y a 
nında fıkıh ilm ini öğrendi. Kendisine fa 
kih denilmesi bu sebeptendir. Hicaz’a
gitti. K udüste bir müddet kalıp döndü.
H ayatı hakkındaki bilgiler Bektaşi velä-

yetnam elerinden, Saltuknäm e *’den, ve
M enäkıbül’-arifin *’de yazılı m enkıbelerden ibarettir. Başından geçenler M enäkıbü’l ärifin’de şöyle hikäye edilmektedir:
«Riväyet ettiler ki, Sultan Veled, günün
birinde şöyle buyurdu: Allaha kulluk edenlerin padişahı bizim fakih Ahmed
(Allah rahm et etsin), Bahä Veled’in ya
nında fıkıh ilm ini öğrenmekle meşguldü.
Bu saf yürekli bir Türktü. Aynı zamanda
da Bahä Veled’in m üridi idi. Benim büyük babam ın bir nazarının feyzi ile büyük bilgin oldu. Kendisine öyle bir hal
geldi ki, (sonunda) kitabı elinden attı,
perişan bir hal aldı, başını alıp dağlara
gitti. H ayret ve kudret denizlerine daldı.
Birçok yıllar dağlarda gezip dolaştı. Riyazetler çekti, nihayet Veys-i K arani
hazretlerinin sirri bu şanlı, şerefli fakihte tem essül etti. Tamamiyle meczup
bir hale geldi. Bazı kimseler onun bu halini ve divaneliğini Bahä Veled’den sor
dular. O da; Bu adam Seyyid-i S ırdan’ın
bizim büyük kadehlerim izden içtiği (m arifet) şarabından ancak bir damla içmiştir dedi. Bunun gibi babam Mevläna Celäleddin hazretleri de bir gün: Ahmed
F akih’in bu sarhoşluğu, efendimiz Şem seddin-i Tebrizı’nin sarhoşluk denizi y a
nında bir kokudan ibarettir buyurdu.»
Ahmed F akih’in halk için kaleme alın 
mış, yüz beyitlik, tasavvuf temalı Çarhnäme isimli b ir eseri vardır. A ruzun m efä ilü n /m efäilün/faülün kalıbı ile söylenmiş bu manzume, nazım tekniği ve
sanat değeri bakım ından üstün bir eser
değildir. Üzerinde İran üslüp ve edası
hakim dir. Anadoluda M evläna’dan önce
Türkçe şiirler söyleyen bir Türkm en şa
irinin eseri olması, tarih ve dil açılarından Ç arhnäm e’ye ayrı bir kıym et kazandırm aktadır. A yrıca Kitäbu evsäf-ı m esäcidi’ş-şerife ism inde dörtyüz beyte y ak laşan b ir m esnevisi de son yıllarda H asibe Mazıoğlu tarafından Londra’da m ey
dana çıkarılarak yayım lanm ıştır (TDK,
1974). Ahmed F akih bu eserinde Şam,
Kudüs, Мекке, Medine gibi şehirlerde ziyaret ettiği m ukaddes yerleri, mescidleri
anlatm aktadır. (—>K.)
AHMED Fakri, bk. FAKRİ Dede
AHMED Fasih, bk. FASİH Ahmed (D erviş).
AHMED Ferid (Ferdi). Divan şairi (Yenişehir 1866-lstanbul 1910). Şair Şeyh
Mehmed Vehbi’n in küçük oğlu. İlk ve o r
ta tahsilinden sonra özel olarak Arapça
ve Farsça öğrendi. Yenişehir Yunan isti-

AHM
läsına uğrayınca babasıyla birlikte tzm ir’e
(1879), babasının ölümüyle de İstanbul’a
geldi (1882). Medrese tahsilini İstanbul’da y aptıktan sonra Selänik’e gitti. B ura
da özel dersler verdi ve R üşdiye’de hocalık yaptı. Daha sonra Ü skiidar’da Sadiye
tarik atı Hallaç Baba Dergähına şeyh ol
du (1906). Divan edebiyatı tarzında şiirleri ve musiki ile ilgili K är-ı näiık adlı
bir eseri vardır. (—> K.)
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AHMED Feridun,

bk. FERİDUN Bey.

AHMED Fevri, bk. FEVRİ Ahmed.

Ahmed Haşim

AHMED, G eylan Şahı. Älim, şair ( ?Bağdat 1600). G eylända 1358-1590 a ra 
sında hüküm süren K ürkeya sülalesinin
son hüküm darı. Şah Tahmasb tarafından
Şah İsm ail’le birlikte bir kaleye hapsedildi. Şah İsm ail’in tahta geçişiyle Geylan
tek rar kendisine verildi ise de Şah A bbas’ın G eylan’ı yeniden alması üzerine
Şirvan’da Osmanlı valisi Hadim Hasan
Paşa’ya iltica etti. Daha sonra İstanbul’a
geldi (1592). B ir süre sonra Bağdat’a dön
müş ve orada ölm üştür. Ölüm tarihi ta rtışm alıdır.
M atem atik ve felsefe bilgileri yanında
iyi b ir şair ve edib olarak bilinir. Azeri
lehçesiyle Türkçe şiirler yazdığı
gibi
Farsça şiirleri de vardır. (—» K.)
AHMED (Hacı Baba). Äşık
(XIX. a.).
K ayseri’de doğdu. İstanbul’a geldi, sıvacılık yaptı. Akli dengesi bozulduğundan
bir kaç kere akıl hastahanesine yatırıldı.
Daha sonra Hacca gitti. K ayseri’ye Ha
cı Baba olarak döndü. O kur yazarlığı
yoktu. Hece vezniyle şiirler söylemiştir.
(-> K.)
AHMED Hamdi Bey (Nazımülhikem). Şair
(İstanbul 1850-1916). G ureba Hastanesi
baştabiplerinden
İsmail
Bey’in oğlu.
Tahlisini tam am ladıktan sonra H arici
M ektubı K alem i’nde çalıştı. Kuleli A skeri Lisesi’nde öğretm enlik, belediyede
başkontürolörlük yaptı. A ksaray’da M edrese-yi Edebiye isimli bir özel okul k u r
du. M aarif H eyeti azalığından emekli ol
du. Ş iirleri çeşitli gazete ve dergilerde
yayım lanm ıştır.
Basılı eseri yoktur.
(-» K.)
AHMED Hamdi Şirvanı. Älim, edip (Ş ir
van ?-lstan b u l 1890). Tahsilini İstanbul’da tam am ladı. Çeşitli m em uriyetlerde b u 
lundu. Basılmış eserleri: Tercem e-i m akam at-ı hariri, Hindistan seyahatnäm esi, Usül-i fikıh , llm -i aruz ve ’l-kavafi,

Türkçe m uhtasar m antık,
şubban. (—» K.)

N esä yih u ’ş -

AHMED Haşim. Şair ve yazar (B ağdat
1884-lstanbul 4 Haziran 1933). Рек çok
älim yetiştirm iş, eski ve yaygın bir a ile
olan Älüsizäde’lere m ensuptur. 1894 d e
İstanbul’a geldi. Ahmed Haşim, b ab ası
nın A rap vilayetlerinde m em urluk y a p 
m asından dolayı İstanbul’a
geldiğinde
Türkçe bilm iyordu. Önce N üm une-i T e rakki M ektebine (1895) devam etti. M ekteb -i S ultani’ye (G alatasaray Lisesi) p a 
rasız yatılı olarak girdi (1896) ve b u ra 
dan mezun oldu (1906). Reji m em u rlu ğu, İzm ir Sultanisinde Fransızca ö ğ retm enliği (1907-8), Maliye M ezaretinde
tercüm anlık yaptı. I. Dünya Savaşı sı
rasında ihtiyat zabiti (yedeksubay) o la
rak askere alındı. Anadolu’nun çeşitli
yerlerindeki askeri birliklerde
görev
yaptı. Böylece bir nisbette A nadolu’y u
tanım a im kanı buldu. Savaştan sonra
D üyün-ı Um üm iye’de çalıştı.
Sanayi-i
Nefise M ektebi’nde (Güzel Sanatlar A k ademisi) estetik ve mitoloji dersleri v e rmeğe başladı. Bu hocalığı uzun seneler
devam etti. 1924 yazını P aris’te geçirdi.
Fransız sem bolistlerinin yayın organı
Mercure de France dergisinde «Les te n 
dances actuelles de la literature Turque»
adlı, Tanzim attan sonra Türk edebiyatını ele alan bir makalesi yayım landı (1
Ağustos 1924). Dönüşte Osmanlı B an
kasında çalıştı. Aynı zamanda M ülkiye
M ektebi ve H arp Akademisi’nde Fransız
ca dersleri verdi ve Sanayi-i Nefise’deki
görevine devam etti. Bu yıllar sanat h ayatı bakım ından da en hareketli yıllarıdır. 1928 de, hastalığı sebebiyle ikinci
defa P aris’e gitti. Dönüşünde sıhhati için
daha rah at bir iş; Anadolu Şim endöferleri Şirketi İdare Meclisi azalığı bulm uştu. H astalığı ilerliyordu. 1932 de tedavi
için gittiği F ran k fu rt’tan iyileşemeden
döndü. 4 H aziran 1933 de öldü. Mezarı
Eyüp’tedir.
Ahmed Haşim ’in sanat hayatı G alatasaray ’da öğrenci iken başlar. Burada onun
şiir zevkini geliştiren ilk tesir, edebiyat
öğretm eni Ahmed Hikm et’ten gelir. Mektep arkadaşları İzzet Melih, Hamdullah
Sübhi, Em in Bülend ve Abdülhak Şinasi ile beraber bir sanat çevresi teşkil ettiler. Bu çevre içinde Haşim’in ilk şiiri
Hayäl-i aşkım 7 M art 1901 tarihli Mecm ua-i edebiye’de çıktı. O yıl içinde aynı
mecmuada neşredilen onüç manzumesinde Servet-i fünun şiirinin, bilhassa
Cenap ve F ik ret’in tesiri görülür.

Dergäh arşivi

AHM
1906-8 yılları Haşim, Fransız şiirini, özellikle sembolistleri ve Batı edebiyatının estetik tem ellerini yakından tanım a
ya çalıştı. Halid Ziya, K ırk yıl’da, Häşim ’in kendi nesli içinde A vrupa şiirini en
iyi araştıran ve bilen bir şair olduğunu
söyler. 1908 de İzmir dönüşü
Aşiyan,
M usavver m u h it m ecm ualarında, şahsiyetini daha çok belirten şiirlerini neşre
başladı. Bu tarihten ölüm üne kadar şiirlerinin çıktığı diğer dergiler Resim li kitap, Servet-i fünun, Rebab, Dergäh, Y e 
ni mecmua ve Yeni T ü rk ’tür. 1909 da
Fecr-i äti * topluluğuna katıldı. Ancak,
grupla bağı bu topluluğun yayın organı
durum undaki Servet-i fünun m ecmuasına şiir verm ekle kaldı. G rubun toplan
tılarından yalnız birine katıldı. Şahsiyet
olarak da bu topluluğun dışında olan A.
Haşim, öm rünün sonuna kadar da hiç
bir akım içinde yer almadı, kendine has
bir şiir ve nesir anlayışıyla kendine has
bir şahsiyet olarak kaldı.
Ahm ed H aşim ’in olgunluk devresini teşkil
eden şiirlerde, A bdülhak H äm id’le bera
ber, bazı S ervet-i fünun şairlerine tesir
eden Şeyh G alib’in duyğu ve hayäl gücü
hissedilir. G ül-bülbül, Leylä-M ecnun gi
bi m otifler, m um alevinde yanan pervaneler, alevden kadeh ve şarap, hayäl
havu zları... Galib’i hatırlatan veya düşü n d ü ren im ajlardır.
A hm ed H aşim ’in, başta Şiir-i kam er’leri
olm ak üzere birçok şiirlerinde, Bağdad’da geçen çocukluğuna ait hatıraları bulm ak m üm kündür. Bazen platonik
bir
aşk olarak da görünen derin bir anne
sevgisi, güneşten kaçıp çöle hayat veren
gt-ceye sığınma, hastalık ve ölüm gibi
m otifler çocukluğundan getirdiği, bazan
açık, bazan şuur-altında gizlenmiş h atıraların izlerini taşır. H aşim ’in sosyal ta rafı bulunm ayan şairliği de fıtraten içekapanıklığı,
çirkinlik
ve yabancılık
kom pleksleriyle izah edilm elidir.
Ancak, onun şiirinin asıl kaynağını F ra n 
sız sem bolizm inde aram ak lazım dır. Sem bolist şiirle ilk defa, G alatasaray’da iken,
Fransızca b ir şiir antolojisinde
karşı
karşıya gelir. Bu sıralarda henüz ondört
yaşındadır ve sembolizm bu yalnız, çekingen ve içine kapanık delikanlıyı büyülem iştir. Batı şiirinden bu sahadaki
örnekleri Verhaeren, Mallarme, Rodenbach ,Baudelaire, Rimbaud, Regnier, Sam aine... dir. Haşim ’in, bilhassa Belçi
kalı şair Em il Verhaeren hakkında M u
savver m uhit mecmuasında neşredilen
(1908) bir makalesi, onun sem bolistlere
no kadar çok yaklaşmış olduğunu gösDergäh arşivi
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MÜNEKKİD/Ahmed Haşim
Bir mühendisi, bir şairi, bir doktoru, hatta ismini ömrünüzde işitmediğiniz herhangi bir mesleğe mensup birini, hiç anlamadığınız, bir işinden dolayı beğenir gibi olunuz. Derhal bütün faziletler sizindir : Hayırhahsınız, zekisiniz, sevimlisiniz, terbiyelisiniz, ilminize,
irfanınıza
hiç diyecek yok! Ağzınızdan düşürüverdiğiniz küçük ve mürai bir medhe mukabil sırtınıza geçirilen mutantan altın hil’atı bir an içinde kaybetmek ve yağmur altında bir çıplak gülünçlüğüne düşmemek istiyorsanız, sakın sözünüze en ufak bir kaydi ihtiyatinin gölgesini düşürmeyiniz.
İşte rahat yaşamanın düsturu!
Halbuki her fikir otlağından, topal ve yaralı bir hayvan gibi sopa ile,
taşla, tekme ile uzaklaştırılan münekkid, hakikatte, insan zekäsının en
müessir hädimlerinden biridir.
Müstakbel şafaklara doğru yürüyen
mevkibin tä önünde, ümit bayraklarını dalğalandıran onun koludur.
Büyük üstadım (Gurmon) şunu der: Bütün canlı mahlükata nazaran
insanın faikiyetini yapan, istidatlarınm tenevvüüdür. En zeki hayvan
bir tek şey yapar. Fakat onu mükemmel yapar: At, arka ayaklarıyla,
Dempsey ve Karpantiye’nin yumruklarmdan daha mükemmel çifteler
atar; arı, kimyahane fırınlarına, ve dolaşık imbiklere hiç muhtaç olmaksızın bir (Bertölo) dehäsiyle balını süzer, örümcek, en usta bir dokumacı gibi havaı tuzağımn nämer’i tellerini örer. Fakat o kadar!
Halbuki binbir sahaya dağılmış, çalışan insan faaliyetinin mahsülleri,
bizzarure näkıs ve muvakkattir. Hayvan, gayesine varmış duruyor, in
san gayesini hälä aramakla meşguldür.
Herhangi bir sahada insanı artık daha ileriye gitmekten müstağni görenler, bilmeyerek, onu hayvan seviyesine indirmek isteyenlerdir. Mü
nekkid ise her beşeri maarifetin hälä tekemmüle muhtac olduğunu bağırmakla, her sabah insana hayvan olmadığını hatırlatıyor.

AHM

AHM
şiirleri (1933); Nesir kitapları : Gurabä
häne-i läkläkän * (1928), Bize göre *
(1928), Frankfurt seyähatnamesi * (1933).
(—> K.)
AHMED Hatenı Efcndi (Akovalızäde). Divan
şairi ( ?-R um eli/Y enişehir 1754). Akovalı Osman Şehıdı Ef.nin oğlu. Tahsilini
İstanbul’da yaptı. On sene M ısır’da kaldı. Sonra M ekke’ye giderek Nakşibendi
şeyhi Ahmed C ürcani’den ders aldı. A rapça, Farsça ve Türkçe şiirlerini topladığı
divanı basılm ıştır. M atem atikle ilgili
Şerhü’l-lem ’a, M ültekä şerhi ve Arapça
m anzum bir ahläk kitabı vardır. (—> K.)
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Frankfurt’ta
Hastanede
term ektedir. A ynı mecmuada daha sonra
Henri de Regnier’yi, 1927 yilinda da H ayat m ecm uasinda M allar m e’у i tanitan
hirer m akalesi çıkar.
1921 de Dergdh’da çıkan «Bir günün so
nunda arzu» isim li şiirinin fazla m üphem bulunarak tenkit edilmesi üzerine,
edebiyatım ızda şiire dair en güzel yazı
lardan biri olan Şiirde mana ve vuzuh
başlıklı m akalesini yazar. Bu yazı daha
sonra Piyale kitabının başına «Şiir hakkında bazı m ülähazalar» adıyla basılm ıştır. Häşim bu makalesinde, şiirde m ana
ve açıklık aranm ayacağı, şiirin tasviri,
öğretici veya belägatçi değil, resüllerin
sözleri gibi çeşitli
yorum lara müsäit,
sözden çok m üsikiye yakın bir ifade ol
ması gerektiği üzerinde durur.

HAVUZ
Akşam
Cänän
Canan
Akşam

yine toplandı derinde...
gülüyor eski yerinde;
ki gündüzleri gelmez,
görünür havz üzerinde.

Mehtäb kemer täze belinde,
Üstünde sema gizli bir örtü,
Yıldızlar onun güldür elinde...
ŞAFAKTA
Dönsek mi bu aşkın şafağmdan
Gitsek mi ekaalım-i leyäle?
Bizden daha evvel erişenler
Ağlar bugün evvelki hayale...
Dönmek mi? Ne mümkün geri dönmek
Düştüyse gönüller bu meläle
Bir eldir ufuklardan uzanmış
Zulmet bizi çekmekte visale...
Ahmed Haşim

AHMED Hicäbi Efcndi. Nakşibendi şeyhi,
şair (Kastam onu ?-İstanbul 1889). A h
med Siyahı Ef.’nin oğlu. İlk tahsilini
m em leketinde yaptı. Daha sonra İstanb u l’a geldi. S eyyid m ahlası ile şiirler,
ilähiler yazdı. Eserleri : Risäle-i vahdet-i
vücut, Telhis-i fü k ü k , Talikät ale’t-ta rsusi, Talikat alä Kara Halil (hiçbiri basılm am ıştır). (—» K.)
ölümünden bir ay önce
Bütün hayatı boyunca 80 kadar şiir yazıp
yayınlam ış olan Ahmed Haşim bu yazı
sında ortaya koyduğü tarife, şiirlerinde
yaklaşabilm iş m idir? G erçekten de onun
birçok şiirleri çeşitli tefsirlere açık k a lm ıştır. Um um i hatlariyle bu şiirler psiko-analitik yorum lara m uhtaç renkler,
m üzikahte, derin bir melankoli ve m üphem iyet, uzak ve meçhül diyarlar hasreti arzeder. K onturları gölgelenmiş, k arartılm ış ve silinm iş birer tablo gibidir.
O nlarda gerçek değil, sadece intibä verilm ek istenm iştir. Buna göre Häşim ’in
şiiri sem bolistlere olduğundan daha faz
la belki em presyonistlere yaklaşmış ol
m alıdır.
Ahmed H aşim ’in nesri, şiirinden
çok
farklı b ir k arak ter gösterir. Şiirindeki
m üphem iyete, vuzuhsuzluğa, aşırı santim antalizm e m ukabil, nesirde açık, berrak, nisbeten sade ve bazan nüktedan,
h attä m üstehzi b ir ifädesi ve üslubu var
dır. O nun bu tav rı da gerçekte, «Şiir
hakkm da bazı mülähazalar» m akalesin
de nesirden beklediği vasıflara uyğun
bulunm aktadır. Gerek fıkraları ve edebi
tenkitleri (Bize göre ve G urabähäne-i
läkläkan) gerekse
seyahat anektodları
(F ran k fu rt seyähatnäm esi) kendi nevilerinde m uvaffak olmuş ve beğenilmiş nesir yazılarıdır.
Eserleri. Şiir k ita p la rı: Göl saatleri *
(1921), P iyale* (1926), A hm ed Häşimin
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AHMED Hikmet Müftüoğlu. Hikäyeci (İs
tanbul 1870-1927). Aslen M ora’lı bir aileye m ensuptur. Dedeleri uzun yıllar m üftü lü k yaptığı için aile M üftizäde läkabıyla anılır. Babası Yahya Sezai Ef. ta savvufi şiirler yazan, divan sahibi bir
zattır. Yedi yaşında babasını kaybeden
Ahmed H ikm et ağabeyisi Refik Bey’in
him ayesinde yetişti. İlk tahsilini Dökm eciler’deki m ahalle m ektebinde gördü.
A ksaray’da M ahm üdiye Vakıf R üştiyesi’ne, Soğukçeşme Askeri R üştiyesi’ne devam dan sonra G alatasaray Lisesi’ne g ir
di. O rada ağabeyinin kayınbiraderi T evfik F ikret *’le tanıştı. G alatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra (1888) H ariciyeye girdi. P ire (Y unanistan) ve Poti (K afkasya)
Şehbenderliğine vekälet
etti. İstanbul’a dönerek (1891-92) U m ür-ı
Şehbenderi Kalemi Serhalifeliği’ne tay in
edildi. Aynı yıl G alatasaray Lisesi’nde
1908’e kadar sürecek imla, kıraat, sarf
ve nahiv, kitabet
hocalığına
başladı.
1908’de H ariciye N ezareti’ndeki vazifesinden alınarak, Ticaret ve Z iraat Nezareti U m ür-ı Ticariye Umum M üdürlüğü’ne getirildi. Tevfik F ik ret’in G alata
saray Lisesi M üdürlüğü’ne tayini üzerine
okuldaki görevinden ayrıldı. D arülfünun
Edebiyat Fakültesi Fransız ve Alman
Edebiyatları M üderrisliği’ne başladı. Bal
kan H arbinden sonra Peşte Başşehbendirliği’ne tayin edildi (1912). M ütarekede Peşte Başşehbenderliğinin kaldırılm ası üzerine İstanbul’a döndü. H arp malzemeleri ile ilgili bir komisyona reis o larık
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Peşte, Viyana, ve Berlin’e gönderildi. Bu
m erkezlerde iki yıl kalan Ahm et Hikmet,
karısı Suat H anım ’ın vefatı (1922) ile İstanbul’a dönünce önce Halife Abdülmecit
Ef.nin Serkärinliğine (Başmabeyincilik),
daha sonra A nkara’ya davet edilerek H a
riciye Vekäleti U m ür-i İdariye M üdir-i
Umümiliğine, bir süre sonra da, H arici
ye M üsteşar V ekäleti’ne getirildi. H astalığı dolayısı ile bu görevden istifa etti.
Anadolu-Bağdat Demiryolları Meclisi idare azalığı’na tayin edildi. Bu görevde
iken kanserden vefat eden Ahmed H ik
met, M açka’da Şehitler K abristanı’na
defnedildi.
Edebiyatla ilgisi G alatasaray Lisesi’ndeki öğrenciliği sırasında başladı. Dördün
cü sınıfta iken yazdığı bir hikäye ile okul m üdürü İsmail Hakkı Bey’in dikkatini çekti. N am ık Kemal *’in vefatı üze
rine yazdığı M ersiye (1890) ele geçen en
eski m anzüm esidir. Yayım hayatının ilk
devresinde (1890-93) Hazine-i fünun ve
Servet-i fü nun dergilerinde m üsbet ilimlerle
ilgili tercüm eleri yayım landı
(Patates, Gazete ve Gazetecilik, Sabähet: Yüzmek v.b.). İlk hikäyesi Leylä
yahud bir M ecnün’un intikam ı (189091) adını taşır, konu Sivas köylerinden
birinde geçer. İleride hikäyelerinin baş
lıca karakterini oluşturacak olan m ahalli renkleri canlandırm adaki ustalığı bu
ilk hikäyesinde sezilmektedir. 1893 den
sonra tercüm e ve şiir ile uğraşmadı.
1894-1900 yılları arasında Servet-i fü nun’da peşpeşe küçük hikäyeleri yayım 
landı. Birkaç hikäyesi (Nakıye
Hala,
Yeğenim, Bir dam la kan) dışında genel
olarak aşk ve aile hayatını işledi. Ancak
yine bu arada yayımladığı Häristan ve
Gülistan * isimli hikäyesi değişik konusu ve işlenişi ile dikkati çekti. 1900-1908
yılları arasında bir suskunluk dönemine
girdi ve eser yayımlamadı. 1908’den son
ra Türkçülük yolundaki çalışmalara katıldı. Türk Derneği’nin faal üyelerindendi Türk Yurdu * teşekkül ettiği sırada
ilk heyete dahil oldu.
T ürk Derneği
mecmuasTnda yazılar yayımladı. 1912 de
kurulan Türk Ocağı’nın üyeleri arasında
yer aldı. 1922’de yayım lanan Çağlayan
lar * yazarın 1908 den sonraki çalışmaları’nın ürünüdür. Ahmed Hikmet, bu eserine yalnız m illi fikirleri yaym a m aksadı ile yazdığı
hikäyelerini almıştır.
Çağlayanlar’ın yayım ından sonra kaleme
aldığı hikäyeleri Ikd a m ’da basılm ıştır.
Diğer S ervet-i fünun yazarları gibi A h
med H ikm et’de yazılarında kulağa hoş
gelen, az raslanır kelim eler kullanm aya
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(1899/1900), Çağlayanlar (1922), G ö n ü l
H anım (T asvir-i Efkär da tefrik a e d ild i
1920, M. E. B. 1000 Temel Eser d iz isin de bs, 1971). (—» K.)

m eraklıdır. Bu yüzden ifade olarak ahenkli olan yazıları fikir bakım ından zayıftır. 1899’a kadar yazdığı hikäyelerinde
aşk ve aile konularım rom antik bir tavırla işleyen yazar, daha sonraki h ik ä
yelerinde aynı konulara realist bir tu  AHMED Hilmi, Şchbenderzäde. İlim ad am ı,
tum la yaklaşm ıştır. 1908 den sonra yaz yazar (Filibe 1865-İstanbul 1913). Ş e h dığı hikäyelerde eski T ürk destanların- bender Süleym an Bey’in oğlu. İlk b ilg idan,
tarih ten
faydalandığı
görülür. lerini Filibe m üftüsünden edindi. G a la tasaray Lisesi’ni bitirdi. İlk m em u riy eti
M em leketim izde eski
medeniyetimizin
izlerinin nasıl canlı bir şekilde yaşadığı Posta ve Telgraf N ezaretinde idi. D aha
nı, bunların kıym etini (halıcılık ve ben- sonra D üyün-i Umümiye idaresine g ir
di (1890). Bu idare tarafın d an B e y ru t’a
zeri sanatlarla) belirtir.
gönderildi. M ısır’a kaçtı. T era kki-i O sK onularım Trablus, Balkan ve Birinci
m ani C em iyeti'ne girdi. İstan b u l’a d ö Dünya H arbi’nden, Çanakkale ve Milli
nünce yakalanarak Fizan’a sürüldü. 1908’
M ücadele’den alır. H arpten sonra m em den sonra D arülfünun’da felsefe o k u ttu .
leketin düştüğü üm itsizliği canlandıralltih a d -ı İslam adlı bir gazete k u rd u .
rak, sade bir ifade ile bu üm itsizlikten
Bu gazete kapanınca İkdam ve T a svir-i
k urtulm a çarelerini araştırır. Bu arada
efkär’da yazdı. H ikm et dergisi’ni ç ık a rdilim izin sadeleşmesi, yabançı dilbilgisi
dı (1910). A ynı yıl H ikm et M atbaa-yı
kaidelerinden kurtulm ası için fikirler
ileri sürer, bun ları eserlerinde uyğular. İsldm iyyesi’ni kurdu. Hem en her ta ra fa
F ik irleri Ziya
Gökalp’in
T urancılık/ yönelttiği tenkidlerden dolayı dergisi g ü 
T ürkçülük görüşleri çerçevesinde
kal- cünü kaybetti ve kapandı. B unun üzeriA. H. Müftüoğlu
ne Coşkun kalender isimli haftalık bir
m ıştır.
ölümünden üç gün önce
mizah gazetesi yayımladı.
Eserleri: Leyla yahut bir M ecnunun in(Mecdi Sadrettin : Sevtikam ı (1890/91), Haristan ve Gülistan Ahmed Hilmi, İslam k ü ltü rü ile beraber
diklerimiz. 1929)
Batı düşüncesini de kavram ış ayd ın lardandı. Batıcılığa ve m ateryalizm e şid detle karşı çıktı. Hiçbir felsefi m esleğin
yanlıştan korunm adığına ve bütün h a HARİSTAN VE GÜLİSTAN’dan/A . H ikm et M üftüoğlu
kikatleri toplayam ayacağına işaret etti.
İk tisatta ilim ve tecrübenin gösterdiği
düsturları kabul ederek, felsefe ve a h Nesrinnuş, Çuyirevan’ın omuzuna dayanarak gerdunesine bindi. Yanı läkta her mesleğin içindeki doğrulan sena davet ettiği Mevcinur’un bir eliyle beline sarıiıp doğan güneşe ben- çerek m eydana getirilecek bir eclectiszer heybetli bir vaziyet aldı. Diğer eline kahkaha dallarından dizginleri m e oluşturm ayı teklif etti. Ölümü şüptakıp, «Diyar-ı güle» emrinin arkasından bir küme kısa saçlı, pembe helidir. M asonlarla ilgili yayım ından öküçük periler ellerindeki boynuzdan boruları üfliyerek yola koyuldu tü rü m asonlar tarafından
öldürüldüğü
lar. Bu sırada sarı sülünlerden, al bülbüllerden, beyaz güvercinlerden, söylenm ektedir
tavuslardan, kırlangıçlardan mürekkep bir topluluk gerdunenin önün- Tasavvuf’a ait yazılarında A rüsi tarik aden bin türlü şaklabanlıklar, çığlıklarla süzüle süzüle uçmaya başla tın a mensub olduğu için Şeyh M ihriddin
dılar.
Arüsi, m izahi yazılarında Coşkun K alen
Gerdune, kaldırımları tamamen gül yapraklarından dikkatle yapılmış der, Kalender Gedä, kahram anlık yazı
ve süslenmiş yolu bir çekirge çevikliği ile takip ederken, yoldan kalkan larında Ö zdem ir imzalarını kullandı. Tepembe tozlar gerdunenin billürdan tekerleklerine, kuşların kanatlarına lil' ve tercüm e eserleri kırkın üstündedir.
kondukça bu katara bir gökkuşağı letäfeti veriyoıdu. Güneş Kızıl De- Başlıca eserleri : Tarih-i İsläm (2 cilt,
niz’in ufuklarından sarı saçlarını saçarak, dökerek görünmeye başladığı
(1910-12), A llah-ı inkar m üm kün m üdür,
hengämede, kafile Nesrinnuş’un Diyar-ı gül dediği şiir ve hayäl dağı yahut huzur-u fende m esälik-i küfür (İs
na vardı.
läm tarihine zeyl olarak yazılmış fakat
Tepenin etrafı ulu gül ağaçları ile çevrilmişti. Pembe, mor, sarı, turun tam am lanm am ıştır), H uzur-u akl ü fe n 
(Celal
cu goncalar, uzak yoldan gelenlerin şerefine hepsi birden açılarak, si- de m addiyun m eslek-i daläleti
nelerinden coşan kokular, Nesrinnuş’un boynuna, omuzlarına, beline, N uri’nin T arih-i istikbal adlı eserine red(roman,
ellerine sarıldı. Nesrinnuş gerdunesinden indi. Arkasından onu takibe- diye, 1916), Ä m a k-ı hayal*
1908), Öksüz Turgut (Roman, 1910), Süden nedimeleri, hadimeleri, sazendeleri de kavuştular.
Şimdi Nesrinnuş bir rüzgär nefesi yalnızlığmda ağır adımlarla gezini- nüsiler ve onüçüncü asrın en b üyük müyor ve nurlu bir peyk gibi gösterişli nedimeleri de peşinden birer hi tefe k k ir-i islämisi Seyyid Mehmed Sünüsi, A k v a m -ı cihan, Bir fedakärın ölü
rer dik ve azametli bir tavırla geliyorlardı.
mü, Beşeriyetin fahr-ı ebedisi Nebimizi
bilelim, llm -i ahval-i ruh, Yeni mantık,
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llm -i tevhid, Rehber-i siyaset, M üslü manlar dinleyiniz, Şeyh Bedreddin, Farmasonlar, Bektaşiler, Üss-i İslam (1916),
istibdadın vahşetleri (1910). İsläm tarihi,
Ä m äk-ı hayäl, Öksüz T urgut ve H uzur-u
akl ü fende maddiyun m eslek-i daläleti lätin harfleriyle de yayım lanm ıştır.
(—» K.)
AHMED Hurremi. Şair (XIX. a.) Zile’de
doğdu M ezarı İstanbul Eyüp S ultan’dadır. Emali adlı akaidden bahseden eseri
m anzum olarak tercüm e etti. (—» K.)
AHMED ibn Veys, H üküm dar, şair ( ?1410). Azerbaycan ve A nadolu’nun bir
kısm ında hüküm süren İlhanlı D evleti’nin
dördüncü hüküm darı. 1382-1410 tarih leri
arasında hüküm sürdü. Tim ur karşısında
önce Y ıldırım Bayezit’e,
sonra
Mısır
M em lüklerine sığındı. Daha sonra m em leketini te k ra r ele geçirdiyse de K arakoyunlu hüküm darı K arayusuf’a yenildi ve öldürüldü (1410). Zalim ve gaddar
olduğu k ad ar sanatkärlara ilgi gösterm esi, m usiki topluluklarını desteklem esi,
A bdülkadir
M erägi’yi him äyesi ile de
tanınm ıştır.
Şiirle uğraşm ış, Türkçe, Arapça ve F a rsça şiirler yazm ıştır.
Farsça divanı vardır (Yazması Ayasofya
Ktp. de). T ürkçe şiirlerinden sadece bir
gazeli günüm üze ulaşm ıştır. (—>K.)
AHMED Ihsan, bk. TOKGÖZ Ahmed İh -

tığından başka, hayatı ile ilgili bilgi yoktur. 1708-1740 arasında Tekirdağ’da yaşamış şairler hakkında bir şüara tezkiresi
hazırlam ıştır.
(Yazması:
DTCF. Ktp.
Nu. 1375). Eserinin başında İstanbul’lu
Mehmed Said’in zamamn şairleri hakkında bir tezkire hazırlam ak üzere, kendisinden Tekirdağlı şairler hakkında bilgi
istediğini kayd eder. Tezkire-i şüara bu
çalışmanın ürünüdür. (—» K.)
Ahmed Metin ve Şirzad. Roman (Ahmed
M idhat Ef., 1892). Bosnalı zengin bir ağanın oğlu olan Ahmed Metin, şım arık
bir çocuk olarak yetiştirilir. Gençliğinde, zenginlik ve gayesizlikten ötürü, Beyoğlunda girip çıkmadığı sefahat yuvası
kalmaz. Ancak bu hayatı ve diğer hevesleri geçicidir. İtalyanca, Rumca ve
Fransızca öğrenir. Paris’e gider ve A vrupalılarm iyiyi, güzeli ve orjinali yapm a
hırslarına hayran olur. İstanbul’a
dönünce hayattan bıkmamak, kendini ye
nilem ek gayesiyle K aradeniz’de tüfekle
yunusbalığı avına çıkmaya k arar verir,
Bilgisini geliştirm ek için, tanıştığı
bir
Fransızla gemi yapımı, tarih, edebiyat,
felsefe, arkeoloji v.b. ilim ler üzerinde çahşır. Bu arada bilgisizliğinin farkına varır ve buna ragm en A vrupa’da gördüğü
itibara şaşar. Ahmed Metin, A vrupadan
satın alınacak bir gemiyle değil, yerli
kaynaklardan kendi emeğimizle imäl edilecek bir araçla gayesini gerçekleştirmek ister.

san’
AHMED, Karacapaşa. Divan şairi (XV. a.).
Yavuz Sultan Selim ’in m aiyetinde b u lundu. Yavuz’un şehzadeliğinde T rabzon’da d efterdar idi. Daha sonra V ezirlik de yaptı. H ayatı hakkında bilgi ve
şiirlerinden örnek Sehi tezkiresi’ndedir.
(_» к .)

Yüksek K aldırım ’da bulduğu İtalyanca
kitabdan Şirzad adlı bir Selçuk
şehzadesinin olağanüstü m aceralarını o^ur ve ilgitenir. Şirzad ın tarihi izini aram ayı gaye edinir. Böylece tam am en
farklı bir gayeye yönelen seyahati boyunca Ahmed M etin, Türk ve İsläm m edeniyetinin yüceliğini savunur ve İsläm
ahläkım n Batı ahläkm a üstün olduğunu
AHMED Karamanizäde. M utasavvıf şair ortaya koymaya çalışır.
( Г-lstan b u l 1736). Celvetİ şeyhlerin- Ahmed M idhat Ef.nin M üsteşrikler Kongden. Em ir B uhari Zaviyesinde şeyhlik resinden dönüşünde yazdığı bu eser, diyaptı. Mahläs kullanm ayan Ahmed K a- |e r rom anlarl araslnda özel bir yer işram anızäde’nin
şiirleri
dini-tasavvufİ gal eder. Kongre vesilesiyle daha önce
m ahiyettedir. (—> K.)
kitaplardan öğrendiği Avrupayı yakınAHMED, Kaytaszäde. Divan şairi ( ?1564). Yayabaşı, A rpa-em ini, Rumeli T imarı D efterdarı, D iyarbakır Mal D efterd an ve Sancak Beyliği yaptı. D ergäh-ı
äli m üteferrikası iken vefat etti. H ayatı
hakkında bilgi ve şiirlerinden örnek H asan Çl. tezkiresi’ndedir. (-> K.)
AHMED Lutfi. Tezkireci (Tekirdağ XVIII.
a.). T ekirdağ’da mahkeme kätipliği y ap -

dan tanım ak im känını bulm uştur. Bizim
A vrupayı ve A vrupalıları yanlış tanım amlz kadar, A vrupalılar da bizi yanlış ta 
nım aktadır. Bu yanlış anlaşılma ve tanınma Ahmed M idhat Ef.ye tesir eder ve
bu rom anda Osmanlı m edeniyetinin büyüklüğünü ortaya koymayı gaye edinir.
Ahmed M etin’i bu sebeple ilim, fen ve
ahläk kahram anı olarak idealize eder.
Ahmed M idhat’a göre, Ahmed M etin’in

AHM
şahsında sembolize edilen yeni yetişen
Osmanlı nesli, gelecekte A vrupa m edeniyetini geride bırakacaktır.
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Ahmed Midhat Efendi

AHMED Midhat Efendi. Yazar, gazeteci
ve rom ancı (İstanbul 1844 - 28 A ralık
1912). O rta halli bir esnaf ailesi içinde
ve güç şartlar altında yetişti. On ya
şında iken ağabeysinin m em uriyet dolayısiyle bulunduğu V idin’e gidip Sıbyan
m ektebine burada başladı te k ra r döndüğü İstanbul’da bitirdi. On yedi yaşına
kadar İstanbul’da kaldı. Bir attar dükkänında çıraklık yaparken G alata’daki bir
ecnebiden Fransızca ders aldı. M idhat
P aşa’nm
Tuna valiliği sırasında yine
ağabeysiyle Niş’e gitti, (1861). Rüştiye
tahsilini burada tam am ladığı gibi ilk
m em uriyet h ayatı da burada başladı: Tu-

MÜŞÄHEDAT’dan/A . M idhat Efendi
...Elini uzattı. Ben de derhal elimi takdim ettim. Elimi tutup sıkarak
dedi ki: — Terciiman-ı Efkär gazetesinde Ermenice huruf ile matbuunu okuduğum romandaki Rakım Efendi misiniz?
Dedim ki: — Madmazel, o Rakım bir şahs-ı muhayyeldir. Muharririn anda tasvir eylediği mükemmeliyeti bin türlü meayip ile ma’yubiyetimi görüp durduğum halde onu kendime nasıl niäl edebilirim?
Elimi bıraktı. Baş parmağıyle diğer üç parmağını yumup salavat parmağım dikerek tenbih-güne birkaç işareli müteakiben dedi ki: Bir
muharrir büyüklük ve mükemmeliyet ne olduğunu bilmese tahayyül
ettiği eşhasta da bunları tasvir edemez. Mahlük, hälikının evsafma ne
nisbette iştirak ve ittiba eyler ise o nisbette mükemmel sayılır. Siz
mahlük ve musavvereniz olan Räkım’ın evsafına işirak istidadım da
kendinizden tecrit mi etmek istiyorsunuz? Maksadınız tevazu ise anın
da bu derecesi çoktur.
Ne yolda mukabele elebileceğimi şaşırmak derecelerine geldim. Bir
kaç söze başladım ki neticelendirmek hakikaten mümkün olamadı.
Dilber esmer bir daha elini uzatıp elimi alarak ve sıkarak dedi ki:
— Sergüzeştimi Räkım’a tevdi edebilirim. Rakım’ın bana vädedeceği
dostluğa da itimad edebilirim. Rica ederim bir gün bana Räkım’ı getiriniz.
Karilerimiz tahattur buyururlar ki Siranus Hamm’ın dermeyan eyle
diği Rakım Efendi bundan onbeş sene kadar mukaddem Rodos’ta yaz
mış bulunduğum romanlar arasında bulunan «Filatun Beyle Rakım
Efendi» nam roman kahramanıdır. Kezalik gerek islamdan ve gerek
Ermeniden olan karilerim tahattur ederler ki bundan on, onbir sene
kadar mukaddem «Yeni Tercüman-ı Efkär» lisanı Osmanlıca ve hurufu Ermenice olarak tesis edilen gazeteye tefrika yollu ilk basılan
romanım da bu roman idi ki sonra kitap olarak dahi, yine Ermeni
harfleriyle, ayrıca basılıp Ermeni karilerim nezdinde bir rağbet-i mahsusa ile teläkki olunmuştu:
Işte Siranuş Hanım’ın bir gün kendi huzuruna getirmekliğimi emreylediği Rakım bu muhayyel Räkım’dır. Bu emrinden maksadı ise bana:
— «Rakım Efendi’de tasvir ettiğin hal ve şanı takın da bir gün bura
ya öyle gel» demektir.

na vilayətinin merkezi olan R usçuk’da
m ektübi kalem ine girdi (1865). M idhat
P aşa’n ın dikkatini çekerek onun teşv ikiyle Fransızcasını ilerletti. 1868 de Т и 
па * gazetesinde m uharrir, 1869 da b aşm u harir oldu.
O yıl Bağdat valiliğine tayin edilen M id
h at Paşa, beraberinde Ahmed M idhat
ile ağabeysini de Bağdad’a götürdü. B u
rada Zevrä gazetesinin m üdürü oldu.
M untazam ve oldukça program lı bir k ü ltü r m ühiti içine girdi. Ressam Osman
H am di Bey’le A vrupa kültürü, devrin b ü yük ulem asından Bağdad M üftüsü M uham m ed Zühävı ile medrese ilimleri, tu haf ve serbest fikirli bir feylesof olan Şi
razlı Can M u attar’la da şark felsefesi ü zerine söhbet etti. İlk kitapları olan Häce-i evvel’i, Kıssadan hisse’yi burada
yazdı.
Basra m utasarrıfı olan ağabeysinin ölü
m ü üzerine m em uriyetten istifa ederek
İstanbul’a geldi (1871). Рек kalabalık olan ailenin geçim sıkıntısı kendi üzerine
kaldı. Ceride-i askeriye başm uharriri ol
du. B unun yanısıra Tahtakale’de, o tu rd u 
ğu evde kurduğu matbaada, aile fertlerinin de iştiräkiyle kendi kitaplarını yayı
ma başladı. Bu yayımda hem yazar, hem
m ürettip, hem de dağıtıcı olarak bütün
yük kendisinin ve aile fertlerinin üzerindedir. Aynı sene matbaasm ı büyüterek
Beyoğlu’na nakletti. Hayatı boyunca bir
k ü ltü r felsefesi olarak kabul ettiği «herşeyden bir parça bahsetmek» esasma dayalı ilk neşriyatına burada başladı. Dağarcık* m ecmuasını yayımladı. Bu mecm uaya yazdığı «Duvardan bir sada»
adlı yazısından dolayı, hiç ilgisi olmadıği hälde, Yeni Osmanlılarla birlikte m ahküm edildi ve Rodos’a sürüldü (1873).
Üç yıl devam eden bu sürgün esnasında
çocuklar için «Medrese-i Süleymaniye»
yi tesis etti, ders verdi. İlk rom anları olan D ünyaya ikinci geliş, Hasan Melläh,
H üseyin Felläh, Yeryüzünde bir melek,
Felätun B ey ile Rakım Efendi’yi ve
Açıkbaş, A h z-i sar, H ükm -i Dil tiyatrolarını yazdı. V. M urad’ın cülüsu ile affedilerek tstan b u l’a döndü (1876). Gazetecilik, rom ancılık ve yayım faaliyeti bun
dan sonra daha yoğun olarak devam etti.
Basın tarihim izin en uzun öm ürlü gazetelerinden olan Tercüman-ı hakikat’ı çıkarm ağa başladı (1878).
Maddi im kanlarını çok defa kendisi oluşturan, bununla beraber II. Abdülhamid
devrinde S aray’ın himayesinden de mahrum kalm ayan Ahmed M idhat Efendi,
1885 de K arantina başkätibi oldu, 1889

AHM
da Stockholm ’daki Ş arkıyatçılar Kongresi vesilesiyle ikibuçuk ay süren bir Av
rupa seyahatini gerçekleştirdi, 1895 de de
Meclis-i U m ur-ı Sıhhiye ikinci reisliğine terfi etti-. İkinci M eşrutiyetten sonra
emekliye ayrılan Ahmed M idhat Efendi
1909 da D ärülfünun’da tarih, felsefe tarihi ve din ler tarihi hocalığı da yaptı. 28
A ralık 1912 de, fahrı olarak hizm et e tti
ği D ärüşşafaka’da öldü.
Ahmed M idhat Efendi, bazı önemli özellikleriyle, çağdaşları olan diğer Tanzim at yazarlarından ayrılır. Bir takım si
yasi kanaatleri olmakla beraber o, devletin kurtu lu şu n u bir rejim değişmesinde
bulm uyordu. Bundan başka, geçen asırda
Osmanlı aydınları arasında çok yaygın
olan Batı hayranlığı da Ahmed M idhat
E fendi’de farklı görüş açısına dayanır.
O, Doğu ve Batı m edeniyetlerini m ukayesc ederek, biraz kabaca da olsa bir ten kid süzgeçinden geçirerek devri için y e tımız için zengin bir malzeme kaynağı
teşkil eden önemli bir yazardı.
ni bir sentez getirmeğe çalışm ıştır.
Sayısı
ikiyüzü geçen eserleri arasında
Ahmed M idhat Efendi, etrafındaki h erşeye karşı belki sathi, fakat içten bir ders kitapları (Hace-i evvel, M edrese-i
ilgi gösteren tecessüsünü T ürk okuyucu- Süleym aniye v.s.), ansiklopedik tarih ve
suna aşılamış, onlara her sahada her çe- coğrafya külliyatı (Kainat, Mufassal) ve
şit kitabı okum a zevkini verebilm iş çok tercüm eleri dışındaki eserleri üç grupta
dıkkate şayan bir yazardır. R om anların- ele alınabilir :
daki, o her zaman alay ve tenkid m ev- I. Hikäye ve ro m a n la r: Kıssadan hisse
(1870), Letäif-i rivayet* (25 kitap 1870zuu olmuş m alüm at satıcılığını ve okuyucusuyla daim i bir diyalog hälinde ol 1893), Hasan M elläh* (1874), Dünyaya
(1874),
H üseyin Feläh*
m asım da bu m isyonuyla izah ve tak d ir ikinci geliş
(1875), Y eryüzünde bir m elek* (1875),
etm ek gerekir.
Edebiyat hakkındaki düşünceleri diğer K a r ı-к о с а masalı (1875), Felätun B ey
Tanzim at yazarlarına benzer. E debiyatı- ile R akım E fendi* (1875), Pariste bir
Süleym an M usli (1877),
mız için örnek daima Batı edebiyatı ola- Türk (1876),
B eliycaktır. Roman ve tiyatroda önce Batıyı Çengi* (1877), Kafkas (1877),
taklit yoluyla başlayıp daha sonra m ahal yät-ı m udhike (1881), Karnaval (1881),
Henüz onyedi yaşında* (1881), Acaib-i
lı ve m illi bir k arakter kazandırılm alıdır.
(1882),
Yalnız ahläk yönünden kendi m illi ve iç- älem (1882), Dürdane H anım *
Vah (1882), Volter yirm i yaşında (1884),
tim äi gerçeklerim iz aksettirilm elidir.
Ahmed M idhat’ın büyük m äcera ve aşk Esrär-ı cinäyet (1884), Cellät (1884),
rom anlarında ilham kaynağını Batı edebi- H ayret* (1885), A rnavutlar Solyotlar
(1888), Demir B ey * (1888), Fenni bir ro
yatınm çok defa ikinci sinif yazarları teşman
(1888), H aydut Montari* (1888),
kil eder: A lexandre Dumas, Octave FeuGürcü kızı (1889), Rikalda (1890), M üillet, Richebourg, Emile Gaboriau, Paul
şahedat* (1891), Hayäl ve hakikat (F at
de Kock v.s.
ma
Aliye H anım la birlikte, 1892), A h 
A ltm ıştan fazla olan uzun hikäye ve ro 
med M etin ve Ş irzad* (1892), Taaffüf
m anlarından pekçoğu da Tanzim at dev(1895), G önüllü* (1896), A ltın äşıkları
rinin k arak teristik tiplerini verir: Doğu
(1898),
Mesäil-i muğlaka (1898), Jön
m edeniyetinin ahläk ve gelenekleri için
T ü rk* (1910).
de yetişip Batı kültürünü benimsemiş
II. Oyunlar: Açıkbaş* (1874), A h z-i sär
yerli tiplerle, m illi örf ve ädetleri red deden, buna karşılık
B atının ilim ve
(1874), H ükm -i dil (1874), Fürs-i kakültürünü değil, serbest ve rah at yaşa
dimde bir facia (1884), Çengi (1884),
yışını tercih eden tipler.
Çerkez Özdenler (1884).
Ahmed M idhat Efendi, edebiyat tarih leIII. Gözlem ve incelemeye dayanan örimizde, çok defa ikinci planda gösterinemli fikri e s e rle ri: Üss-i inkıläp * ve
len, gerçekte ise geçen asır içtim ai hayaZ übdet-ül-hakayık (Abdülaziz devrinin
Fotoğraf: Faruk A ksoy (Dergäh)
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bir nevi siyasi tenkidi. 3 cilt 1877 - 78),
M üdafaa (H ıristiyanlığa karşı İslam ın
m üdafaası 3 cilt 1883-85), İstibşar (1892),
Beşair (1895), N izä-ı ilm ü din (4 cilt
1895 - 1900), Şopenhavr’m h ikm et-i cedidesi (A vrupa felsefesinin Türk cemi yeti için yıkıcı olan tarafların ın tenkidi.
1887), Volter (1887), Beşir Fuad (1887);
A vru p a ’da bir cevelän *
(ikibuçuk ay
süren A vrupa seyahatindeki müşahede
ve in tibaları 1890), M enfä * (Otobiyografi, 1876). (—>K.)
AHMED Mürşidi. Divan şairi (D iyarbakır ?-1761). K uvvetli b ir m edrese tahsili gördü. A hm ediye* isim li pendnäm esiyle ü n saldı (manzum, tam am lanışı: 1748,
basılışı: 1887).
Bunun dışında, Y u su f ve Züleyhä, M evlid-i Nebi, V ilädet-i hüm ayün risäletpenähi adlı m anzum eserleri var. Üçü de
yazm adır. (—> K.)
AHMED Naci, bk. NACİ Dede.
AHMED Nafiz Paşa. Şair
(Bursa 1837İstanbul 1889), Soyu O ltu’ludur. Öğrenim ini B ursa’da yaptı. Arapca, Farsca ve
Rum ca öğrendi. Ticaret M ahkemesi reisliği (Bursa, 1860; İzm ir 1862) ve Temyiz reisliği (Erzurum ) yaptı. Muş M utasarrıflığm a tayinle paşa oldu. Erzurum
Bidayet M ahkemesi reisliğinden emekli
olarak bay atın ın geri kalan kısm ını İstan b u l’da geçirdi. Divan şiiri tarzında da
ha başarılı olan Ahmed Nafiz Paşa’nın
basılm am ış b ir şiir mecmuası vardır.
(-» K.)
AHMED Nazif Efendi. Alim, şair (İstan
bul 7-1858). Mesud M ustafa Ef.nin oğ
lu, S ahhaflarşeyhi Esad Ef.nin yeğeni.
M edrese tahsilinden sonra m üderrislik
(1830), Takvim häne N ezareti Vekilliği
(1836) ve K udüs (1840), Şam (1850),
М екке (1851) m ollalıklarm dan sonra Anadolu K azaskerliği yaptı. Nazım ve nesir çok sayıda eseri vardır.
E s e rle ri: S efin etü ’l-vüzera, R iyazü’n nukäba (1494/95’den 1834’e kadar Nakibüleşraflık yapm ış 56 şahsın hal te rcüm eleri), T ercüm e-i nis&bu’l-ihtisab,
Tercem e-i n u h b etü ’l-fik r , Şerh-i neväridü’l-kelim , Tercem e-i telhisü’l me&ni,
Tercem e-i risäle-i K eväkibi, Tercem e-i
şerh-i kaside-i Lärhiye, L ugat-ı kafiye,
E lfü’l-leyleti v e ’l-leyle ,Serä-gaz-ı H i
caz, S ürnäm e-i m eserret, Alame.
(—>
K.)
AHMED Neşati, bk. NEŞÄTİ Dede.

AHMED Nuri,
viş).

bk. NURİ Ahmed ( D e r -

AHMED Paşa. Divan şairi (E dirne 7 Bursa 1496). H ayatı hakkm daki b ilg ile r
sinirli ve rivayete dayalıdır. Uzun s ü r e
B ursa’da yaşadığı ve m ezarı B u rsa ’d a
bulunduğundan Bursalı A hm ed Paşa o larak tanm m ıştır. Babası, II. M urad d e v ri kazaskerlerinden Veliyüddin b in İ l yas’tır. Ailesinin Peygam ber so y u n d an
geldiği rivayeti vardır.
Ahm ed Paşa, medrese tahsili gördü, A rapça ve Farsça öğrendi. Bursa M u ra d iye M edresesi’ne m üderris oldu. E d irn e
kadılığı yaptı (1451). Fatih Sultan M eh m ed’in takdirini kazandı. Önce K azasker, daha sonra Padişahın m üsahibi v e
hocası (H äce-i Şehriyärı) oldu. Bu y ü z den kendisine vezirlik rütbesi verildi. İs tan b u l’un fethi sırasında F atih’in y a 
nında idi. Ş airin Padişaha
yakınlığını
çekem eyenlerin dedikoduları yüzünden
Fatih tarafından idama m ahkum e d ilerek Yedikule
zindanına hapsettirildi.
Ahmed Paşa ile Fatih’in aralarının açıl
ması konusunda Latifi, Äşık Çİ., H asan
Çİ. Beyanı tezkirelerinde çeşitli riv a y e tler vardır. H apiste yazdığı K erem re d ifli kasidesi üzerine affedilip B ursa’da O rhaniye ve M uradiye m edreselerine m ü tevelli tayin edildi. Eskişehir, Tire ve
A nkara Sancakbeyliklerinde bulundu. II.
Bayezid zam anında Bursa Sancakbeyliğine tayin edildi. Ö m rünün son y ıllarında B ursa’da Muradiye Camii civarında bir m edrese
yaptırdı.
Ölünce bu
m edresenin yanındaki türbeye defnedildi. K aynaklarda evlenip evlenmediği ko
nusunda ihtilaf vardır.
İstanbul’un fethinden sonra, Osmanlı
D evletinin ilim ve sanat hayatında yeni
bir devir açılm ıştır. İstanbul Fatih’in giriştiği im ar faaliyetleri ile yeni bir çehre kazanm ış ve zamanın kültür m erkezlerinden biri haline gelmiştir.
XIII. ve XIV. asırlarda henüz belirgin
k arakterleri iyice ortaya çıkmamış olan
Divan edebiyatının bu devirde şekillenmeye başladığı görülür. İstanbul’da gelişen dünyevi yönü ağır basan hayat neticesinde, tasavvufi
unsurları
azalan
dünyevi bir şiir anlayışı gelişmeye başlam ıştır. Ahmed Paşa, İran şiiri tesirinin kuvvetle hissedildiği böyle bir de
virde yetişti. İnce ve keskin zekälı, zarif, nüktedan, hazırcevap bir zattı. Padi şah’a yakın bulunduğu yıllarda devrin
şairlerini gözetmiş, bir kisim şairlere
tahsisat bağlanm asında rolü olmuştur.

Zam anında şöhreti yaygın olan Ahmed
Paşa, R u m Sultanü’ş-şuarası addolunm uşGAZEL
tu r. Ş iirlerinde beşeri aşk tem ası ağır
basar. D ivan şiirinin olgunlaşm asın da Ahmed P aşa’nın dini - tasavvufi koEy fitnesi çok kavli yalan yandım elinden
nulara ağ ırlık vermeyen, sade dille ya
Bir naz ile bin gönül alan yandım elinden
zılmış şiirlerin in tesiri çoktur. Bazı şiir
Sen şem’ gibi gayr ile mecliste gülersin
lerinde külfetli bir söyleyiş görülm ekle
Ben akıdıram yaş ile kan yandım elinden
birlikte, hiç b ir zaman halk Türkçesinden kopm adı ve m ahalli söyleyişlere ge
Her dem iderim äh ü figan yandım elinden
niş yer verdi.
Ney gibi delindi çiğerim aşkın elinden
Tezkireciler onu Şeyhi * ile Nec&ti * aŞol sunduğun ateş midir ey säki bana kim
rasında yetişen en büyük divan şairi oKim
aldım ele cam hemän yandım elinden
larak değerlendirirler.
Önceleri Ş e y h i tarzında şiirler yazan Ah
Her har ile sen söhbet idersin diin ii gün ben
med P aşa’n ın Çağatay Lehçesiyle yazan
Derdün iderem münis-i can yandum elinden
A li Ş ir N eväi’ye nazireleri de vardır.
Ahmed çeke cevrini vü lütfün göre ağyar
Şiirde ähenk ve edayı herşeyin üstünde
tutm uş, zarif, ritm ik ve m ahalli renkler
Ey şefkati az şäh-ı cihän yandım elinden
taşıyan gazeller yazm ıştır. Ahmed Paşa,
Ahmed Paşa
devrinde İra n şiiri tesirinin yaygınlığına
ragm en, bu etkileri yerlileştirm eyi başarm ıştır. K endi şahsiyetinin dam ğasını ta şıyan m israları oldukça fazladır. O nun
la, Divan şiirinin ifade k u dreti çoğalmış, bası ile Bağdat’a gitti ve oradaki başarıuslübu daha sanatlı bir hale gelmiş, düz larından dolayı m irm iran rütbesine yü k gün ve m usikili bir şekle girm iştir. Necä- seltildi. Mısır valiliğine tay in edilen b a
ti’nin yetişm esinden sonra gazelleri eski basının yanında bulundu (1569). Lähsa
itibarını kaybetm iş, ancak kasideleri Bä- eyaleti valisi oldu (1577). İran m uhareki’ye kadar geçerliğini m uhafaza etm iş- belerindeki cesareti ile şöhret kazandı.
tir. Bu özelliklerinden dolayı,
Ahm ed Tiflis’te İran ordularını yendi. 1582’de İsPaşa’yı Divan şiirinin gelişmesi içinde tanbul’a geldi. Rakka eyaleti valiliğine
önemli bir m erhale olarak değerlendi- tayin olundu ve orada vefat etti. Şiirleri
renler olmuş, h atta bazılarınca Divan şii zam anının şairlerince beğenilm iştir. (—>
rinin başlıca kurucusu olarak kabul e- K.)
dilm iştir.
AHMED Paşa (Prasa).
Älim, şair (Mora
Ahmed Paşa, Misali, Konyalı Nizami, 7 - 1756). M ora’da Arhos kasabası m üKasım Paşa, Sultan Cem ve Sadi gibi derrisi Ali Efendi’nin oğlu. Önce babası
devrinin şairlerine olduğu gibi daha son nın yerine m üderris, daha sonra kapıcıra yaşam ış olan şairlere de tesir etm iş- başılığa terfi, ve vezaretle Mora valisi
tir. Ä hı, Lam i, Necati, Zati, Bäki gibi oldu (1745). Şiirlerinden örnekler Fatin
şairler
Ahmed Paşa’ya nazireler yaz- tezktresi’ndedir. (—> K.)
m ışlardır.
II. Bayezid’in em ri üzerine düzenlediği AHMED Ragıb Efendi. Divan şairi (B ur
Divan’m da
(Y azm ası: Ayasofya Ktp. sa 1792-Şam 1855). Maraş ve Erzurum
Nu. 3875. A. N. Tarlan tarafından y a  mollası oldu (1847). Şam mollalığı yapyım landı: istan b u l 1966) m ünacaatlar, tı (1850-1855). Bu görev sırasında vefat
kasideler, terk ib ve terci-i bendler, ga etti. Usta bir şair olarak bilinen Ahmed
zeller, kıtalar, tuyuglar, lügazler, ta rih Ragıb Efendi’n in bir beyti:
ler m urabbalar, m üfredler ve hicviyeler Vuslat-ı yar içün ağyära müdärä eyler
vardır. Özellikle m urabbalarda başarılı Zehr içer äşık-ı dil-haste şifa niyyetine.
olm uştur. T arih düşürme tarzı onunla
(-> K.)
gelişm iştir. Ahm ed Paşa’nın bir Leyla
AHMED Rasim. Yazar, gazeteci (İstanbul
vü M ecnün mesnevisi
yazdığı rivayet
1865-21
Eylül 1932). Babası K ıbrıslı M enedilmesine rağm en, bugün elde böyle bir
teşeoğullarından Bahaeddin Efendi, annemetin yoktur. (—» K.)
si Nevber Hanım. Posta telgraf m em uru
AHMED Paşa, Iskenderpaşazade. Şair, dev- olan babası vazife icabı gittiği her yerde,
let adam ı (D iyarbakır 1526-Rakka 1587). yeni bir kadınla evlenip eskisini boşayan
Tahsilini D iyarbakır’da tam am ladı. Ba- bir tipti. Nevber Hanım da aynı akibete
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Ahmed Rasim

uğradı. Tekirdağ’da bulundukları sırada
kocası, yeniden evlenince İstanbula dön
dü. A nnesinin yerleştirildiği Sarıgüzel’deki ev, Ahmed Rasim’in dünyaya geldiği
evdir.
N evber H anım zor şartlar altında oğlunu
okutup yetiştirdi. Eniştesi Mehmed Bey’in de yardım ıyla Ahmed Rasim ilk tahsilini m ahalle m ektebinde başladı. Birkaç
m ektep değiştirdikten sonra D arüşşafaka’yə girdi (1875). Birincilikle bitirdi (1883).
Posta ve Telgraf nezaretine girdi. Fen
Kalem i kätipliği vazifesine başladı. A.
Rasim ’in hayatında m em urluk devreleri
yok denecek kadar azdır. Bu işte fazla
çalışm ayıp ayrıldı. Bu arada evlendi.
Kısa b ir m üddet öğretm enlik yaptı.
(1886 M akriköy M ekteb-i Behrami, Yahudi Alyans O kulu). II. Abdülhamid
devrinde M aarif Nezareti Teftiş ve M uayene Encüm eni üyeliğine getirildi, fakat
çalışmadı. Sofya’ya gitti (1908), daha
sonra B alkan H arbi sıralarında Sabah
gazetesinin h arp m uhabiri olarak E dirne’ye gitti (1912), ancak bozgun neticesinde geri döndü. Birinci Dünya Harbi
esnasında Suriye ve Rom anya’ya gitti.
H ayatının son dem lerinde III ve IV. devre İstanbul M illetvekili oldu (1927).
İlk yazısı Tercüm an-ı hakikat’te çıktı.
C eride-i havadiste devamlı yazılar yaz
m aya başladıktan sonra kitap halinde çık an ilk eseri Fonograf oldu (1885). A rkasından M uallim Naci’n in
teşvikiyle
E debiyat-ı Garbiyeden bir nebze adlı eserini hazırladı (1886). L eyäl-i ızdırap,
M eşak-ı bayat, A fife rom anları Servet-i
fü n u n ’da tefrik a edildi. Asıl şahsiyetini
ortaya koyan Şehir m ektupları M alüm at’ta yayım landı. II. M eşrutiyetten son
ra H üseyin Rahm i ile beraber Boşboğaz
adlı b ir m izahi dergi çıkardı. Ahmed
Rasim ’in yaşadığı devir
siyasi olduğu
kadar fikri ve edebi yönden de karışıktı. F ik ri ve edebi hayatta da siyasi olay
ların izleri açıkça görülm ekteydi. islam 
çılar, Batı k ü ltü r ve m edeniyeti m üdafileri ve Türkçüler arasında fikir m ücadelesi sürerken edebi hayatta ise eskiler
yeniler mücadelesi vardı. Ahmed Rasim
bunlar arasında kendine bir yol çizdi.
O laylar içinde yaşadı, fakat kalem iyle
hiç b ir akım ın içinde yer almadı. Ahmed
M idhat’ın b ir takipçisi olarak yazı tü rlerinin hem en her türünde eser verdi. F a
kat söhbet, fık ra ve h atıralarıyla şöhret
buldu. Bu türdeki yazılarında renkli ve
çok canlı, h areketli bir dil ve ifade ile
güçlü b ir gözlemcilik vardır. G ünlük hayatı olduğu gibi aktaran, anlatan yazı

ları her zam an büyük ilgi gördü. B u n la r
iddiasız ve özentisiz yazılardı. C id d i ile
m izah onun eserlerinde yan y an a g ö r ü 
lür. Тек gayesi yazılarında o k u y u c u la rına m utlaka bir şey öğretm ekti. Ç e v re s ini, halkını ve onların adet ve g e le n e k lerini gäyet iyi bildiğinden y a z ıla rın d a
her zaman bunlardan istifade etm ey i ih mal etmedi. Y azılarının dili
sade v e
m ahallidir. B unlardaki dekor, in s a n la r
ve hadiseler, nihayet ortam ve a tm o sfe r
bu günün ve yarının nesillerine g eçm iş
günleri gayet güzel bir şekilde y a n s ıtm aktadır.
Ahmed Rasim ’in ilk y a z ısı
Tercüm an-ı hakikat’te çıkan F ran sızca
bir m anzum enin tercümesi olan Y o lç u ’dur. Ceride-i havadis’te Şafak, G ülşen,
Sebat, H am iyet, Güneş m ecm u aların d a
yazı ve şiirleri yayımlandı. S e rv e t-i f ü n u n ’da, M usavver m alüm at’ta, «M alüm at-ı usbuiyye» başlığı altında ve y in e
aynı derginin kadınlarla ilgili k ısm ın d a
Leyla Feride imzasıyla yazılar ve şiirle r
yazdı.
B unun yanında
Envar-ı zekä, M aarif,
R esim li gazete, Hazine-i fünun, M ekteb ,
M ecm ua-i Ebüzziya, Pul, M usavver fe n
ve edeb, İrtika, Türk yurdu, Y eni m e c mua, M illi m ecmua, Resim li ay, adlı
dergi ve Basiret, Saadet, Sabah Ikd a m ,
Tasvir-i efkär, Yeni gün ve C u m h u riyet sonra İleri, Vakit, Akşam , C u m h u riyet gazetelerinde yazdı. Ahmed R asim
m üsikiyle de uğraştı. Rom antik şahsiyeti, bestelerinde de kendini belli eder. U şşak, segah ve rast m akam larında b estelediği şarkılar m eşhurdur. B estelerinin
hem en hepsinin güfteleri kendisine a ittir.
Toplam olarak yüzkırka yaklaşan eserlerinden belli başlıları; Hikäye ve ro m an 
lar : İlk sevgili (1891), Bir sefilenin evra k-ı m etrukesi (1893), M eşak-ı hayat
(1892), A fife (1894), Sevda-yı Serm edi
(1897), G am -ı hicran
(1898),
Ü lfet
(1900), Hamamçı Ülfet (Ülfet’in 2. kısmı, 1922), K itäbe-i дат (Musavver m ulü m at’ta yayım landı daha sonra 3 cilt
halinde toplandı), Şehir m ektupları*
(İstanbulun çeşitli yerleri ve toplum h ayatı keskin çizgiler halinde sergilenir. 4
cilt halinde yayımlandı, 1912-13). H atıralar : Gecelerim (1896), Falaka* (1927),
Fuhş-ı atik (1924), Muharrir, şair, edib
(1926), Ramazan sohbetleri (1967). Gözlem ve incelem eler: Makalät ve m usahebät (1907), M enakıb-ı İslam
(19071908), Eşkal-i zam an* (1918), Cidd ü
m izah (1920), Gülüp ağladıklarım (1926),
M uharrir bu ya* (1927). T a rih le r: K ü 
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ŞEHİR M EKTUPLARI'n d a n /A h m ed Rasim

Y eni C am i’den Köprüye
Vay, efendim vay! Yeni Cami’den Köprüye onluğu toka edinceye ka
dar insanda ne kafa kalıyor, ne beyin. Bu satıcılarla ne yapacağız?
Herifler kulak beläsı, baş ağrısı, avazı çıktığı kadar bağırıyor:
— Haydi biş, haydi biş!
I
Bahçelerde balkabak
Getirdim tabak tabak
inanmazsan ye de bak,
On paraya bir bardak.
—
—
—
—
—
—
—

Buyurun gözüm!
Buuuuz!
Buuz! Otuz iki dişine güvenen...
Buz deryası...
Ikdam, Sabah, Malümat...
Efendi Efendi! Bir kuruş daha...
Destur!..

Ahmed Rasim
Bir karikatürü

Bu sesler birbiri ardınca aksediyor. Kıyamet velvelesi... Araba, tramvay,
hamal, beygir, küfe, sepet, demet, bohça, omuzbaşı, bastonucu, şemsiye
kenarı, bütün bu görünür kaza oralarda dönüp dolaşıyor.
Yolda yürümeği bilmek de hüner! Alik alik yürüyenlere kızmak müm
kün mü? Ya birine çarpar, ya birinin ayağına basar, sürçer, düşer, birikmiş sulara dalar, ortalığı zifoslar, hele elinde şemsiye veya baston
varsa... Iş dehşetlenir. Ellerini arkaya çevirir, onu da kuyruk gibi
sallar.
Bir kere Eminönünü düşünün, kalabalığı gözönüne alın ve arabaçıla
rın kırbaçlarını hatırlayın. İnsan mutlaka dehşet içinde kalır. Ya o
mühacir arabaları! Allah esirgesin.
işin en rezalet olan ciheti bizim sokak köpeklerinin yaya kaldırımlarına serilmeleridir. Ben, uyku sersemliğindcn, hart! diye kapacağından korktuğum için bir kavis çevirerek geçerim! Şehrimizde her yerin
bir şöhreti vardır. Meselä Beyazıd’ın tozu, Unkapam’nın çamuru, Eminönü’nün lokantaları. Efendim, bu üç yerden geçebilirseniz geçin.
Rüzgär püf! dedi mi Unkapanı çamuru kabarır, sabah oldu mu Eminönü lokantacıları dizilirler: Gözünüz gözüne ilişmesin,
maazallah!
Kaç bin, buyrun! Herifler bereket versin gözlerine kestiremiyorlar.
Yoksa insanı yaka paça tutup içeriye sokacaklar! Zannederim ki artık
bu arsızlığa nihayet verilmek zamanı geldi.

çük tarih-i İslam (1890), K üçük tarih-i
Osmanı (1890), Osmanlı tarihi (1891),
Resimli ve haritalı Osmanlı tarihi (4. C.
1910, 1912, seçmeler (1968), İki hatıra üç
şahsiyet (1916), İstibdattan h a kim iyet-i
m illiyeye (2 cilt 1926). Monografi : İlk
büyük m uharrirlerden Şinasi (1927). Gezi yazıları: Romanya m ektupları (1916).
Falaka (1969), Eşkal-i zam an (1969),
M urarrir bu ya (1969) ve Resim li ve haritalı
Osmanlı
tarihi’nden
seçmeler
M illi ktp., Dergäh arşivi

(1968) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
yeniden yayım lanm ıştır. (—» K.)
AHMED Refi Kiläri. Tezkireci (İstanbul
?-1749). Şair Носа Neş’et Ef.nin babası.
E nderun’da yetişti. III. Ahmed ve I. M ahm ud’a müsahib oldu. E s e ri: Enderunlu
şairler, hattatlar ve m usiki sanatkärları
tczkiresi* (Yazılış: 1718). (—» K.)
AHMED Refik,
Refik.

bk.
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Ahmed Riza

AHMED Resmi Efendi. Sefäretnäm e yaza
rı, tarihçi (R esm o/G irit 1700-lstanbul
1783). İstanbul’a gelerek öğrenim gördü
(1733). Viyana Elçiliği (1757), Berlin Elçiliği (1771), Sadaret K ethüdalığı yaptı.
B aşm urahhas olarak K aynarca antlaşm asım imzaladı (1774). Daha sonra çeşitli
devlet hizm etlerinde bulundu.
E s e rle ri: Nemçe sefäretnämesi (A vusturyada gördükleri ile A vrupa hakkındaki
düşüncelerini a n latır), Purusya sefäret
nämesi (İstanbul-Eferlin yolculuğu sıra 
sında gördüklerini, çeşitli yönleri ile B er
lin ve Potsdam ’ı, Kayzer Friedrich ile olan görüşm elerini anlatm aktadır). Bu sefäretnäm eler birkaç baskısı olan Vasif
Tarihi’ne alındıkları gibi, ayrı ayrı risaleler halinde de basılm ıştır (1887). H üläsatü’l-itibar (Sadrazam K ethüdası ola
rak katıldığı 1769-1774 Osmanlı - Rus
savaşlarm daki olayların tahlil ve te n k id i),
H adikatü’r-rüesä (K anuni devrinden itibaren R eisülküttaplık yapm ış altm ışaltı
şahsın hal tercüm esi, bu eser daha sonra
Süleym an Faik tarafm dan yazılan
bir
zeyl ile beraber basıldı: S efin etü ’r-rü esä, 1862). H am iletü’l-küberä (otuzdokuz
kızlarağasm ın hal tercümesi, basılm adı),
Sefäretnäm eleri
Almanca ve Lehçe’ye,
Hüläsatü’l-itibar’ı Almancaya çevrilen
Ahmed Resmi Ef.’nin ayrıca, Coğrafyayı cedid ,Tarih-i Muradı (Arapça, basılm ıştır), Tercüm e-i pend-i A tta r gibi eserleri vardır. (—> K.)
AHMED Reşid (H. Nazım),
met Reşit.

bk. REY, A h

AHMED Reşid (Şeyhülisläm). Vefeyät y a 
zarı (İstanbul 1757-1834). O rdu kadısı
Sıtkı Ef.’nin oğlu. Tahsilini bitirdikten
sonra m üderrislik ve m ollalık yaptı. Anadolu ve Rumeli Kazaskeri oldu. Şeyhülisläm lığa yükseldi (1822/23). Eseri
T u h fe-i m ergube (1832), A yvansaraylı
Hafiz H üseyin ♦’in H adikatü’l-C eväm i’sinin özeti ve bazı eklem elerden m eyda
na gelm iştir. E serinin başına Peygam berin ashabından İstanbul’da gömülü olan
larla, başka yerde ölmüş olan dört mezhep ve yedi k ıräat im am ının ünlü veli, älim ve şeyhlerin adlarını, ölüm tarih lerini, göm üldükləri yerleri eklem iştir.
(Yazmalar : Millet Ktp, Emiri, tarih, Nu.
928, yazarın el yazısı ile; Süleym aniye
Ktp. Es’ad Ef. Nu. 2411). (—> K.)
AHMED Riza. F ikir ve siyaset adam ı (İs
tanbul 1859-1930). İngiliz Ali Bey’in oğ
lu. G alatasaray Sultanisi’nden sonra ziraat tahsili için F ransa’ya gönderildi

(1884). Üç yıl sonra tahsilini ta m a m la yıp yu rd a döndü. Bursa M ülki İd ad isi
m üdürlüğüne tay in olundu. İttih ad ve T e rakki C em iyeti’ne girdi. 1889’da izin a la rak F ran sa’ya g itti ve Jön Türk h a re k e tine faal olarak katıldı. Yirm i sene A v ru p a’da kald ık tan
sonra yurda d ö ndü
(1908). Bu süre içinde, y u rt dışında çıkan Jön T ürk gazetelerinin en ü n lü lerin den M eşveret’i* yayımladı. Y urt d ışın daki İttih a t ve Terakkicileri etrafın d a
topladı, bir çoğunun M eşveret’te yazm a
sını sağladı. A uguste ,Comte’un pozitivizmini benim sedi. Yurda dönüşünden so n 
ra çeşitli idari görevlerde bulundu, m eclislerde görev aldı. Meclis-i M ebusan re isliği yaptı.
Eserleri : Padişah ve şehzadeler, A sker,
Kadın
(Vazife ve m esuliyet serisinde
yayım lanm ış risaleler, 1895-1905), T ole
rance M usulm ane (Paris 1897, daha ö n ce bir Fransız mecmuasında yayım lanm ıştır), La faillite morale de la politique
occidentale on Orient (Paris 1922, 1918
den sonra te k ra r gittiği Fransa’da m em leket m eseleleri üzerine görüşleri). Bu
eserler dışında M eşveret’teki yazıları
önem lidir, fakat toplanıp basılm am ıştır.
Ayrıca, layihaları, raporları da v ardır.
(-> K.)
AHMED Rifat. Şair ve yazar (İstanbul
1844-1891). V ezir Käni Paşa’nm oğlu.
Tercüme odasına m em ur oldu. Petersburg
sefareti başkätipliği (1864), D är-ı Ş ü rayı A skeri üyeliği yaptı. Paris, Londra ve
M ısır’da bulundu. İngilizler tarafm dan
M ısır’dan çıkarılm ası üzerine İstanbul’a
geldi. Konya ve Bursa’da Reji Nazırlığı
yaptı (1884). M anzüm ve m ensur eserlerinin bir kısm ı Barika-i edep adıyla
B ursa’da basıldı (1891). Paradiye Fodere ’nin b ir eserini H ukuk adıyla tercüm e
etti (1873). (—» K.)
AHMED Rifat Efendi. Tarih yazarı
(İs
tanbul 7-1876). Asıl mesleği m aliyecilikdir. M aliye’de çeşitli görevlerde b u 
lundu. Tarihçiler arasında Rüsum at M uhasebecisi veya Topal sıfatlarıyla ta n ı
nır. Eserleri: D evhatü’l-M eşäyih (Şeyhülislam ların hal tercüm elerini ihtiva eder.
Aslen M üstakim zäde Süleyman Sadettin
Ef.’nin olan bu eseri, Ahmet Rifat Ef.
diğer zeyilleri ile birlikte biraraya toplam ıştır. Baskısı : İstanbul, tarihsiz),
D evhätü’n - nükebä (Nakibü’l-eşräfların
hal tercüm elerini ihtiva eder, 1866), Ver.dü’l-hadaik
(H adikatü’l-vüzerä’nın son
zeyli olan bu eser, 24 sadrazamın hal
tercüm esini verir 1866), Ravzatü’l-azi-
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ziyye (İslam ve Osmanlı tarih in d e yer
alan çeşitli kim selerin özet hal tercü
m elerini veren bir eserdir. Baskısı : İs
tanbul, tarihsiz), M ir’ätü’l - m akäsid fi
def’i’l - nefäsid (M ensubu bulunduğu
Bektaşi tarik atin d en bahseden b ir eser
dir, 1857). (—> K.)
AHMED Rifat Efendi (Yağlıkçızäde). Älim,
yazar (İstanbul 7-1894). Aslen Ispartalı olan ailesi Şaban Çl.zäde veya Yağlıkçızäde nam ıyla tanınm ıştır. Ahmed
Rifat, m aliyeden yetişti. B ahriye m uhasebeciliği, İdare-i Bahriye reisliği, Girit D efterdarlığı ve M uhasebat-ı Ätika
m uhasebeciliği yaptı. Özellikle ta rih ve
ahläka d air eserleri ile tanındı.
Eserleri. T arihe ait olanlar: N akd ü ’t-te värih (K ätip Çl.’nin Takvim ü’t-te v ä rih ’i
tarzında, Ädem peygam berden 1878 e
k ad ar geçen hadiseleri konu edinen ta
rih kitabı, 1878), L ügat-ı tarihiyye ve
coğrafiyye (tarih ve coğrafya dışındaki
ilim ler hakkında da bilgi bulunan 7 ciltlik geniş b ir sözlük, 1888/89). A hläk kita p la r ı: T asvir-i ahläk (1896), Bergüzar
(K ınalızäde’n in A hläk-ı aläi* adlı k ita
bından özetlenerek hazırlanm ıştır. H anya, 1874; İstanbul 1875. Diğer baskılarda
eserin ism i Bergüzar-ı ahläk’tır: İstanbul
1897 ve 1900). Tasvir-i ah läk’m
Lätin
harfleriyle basımı da yapılm ıştır. (—>K.)
AHMED Rindi, bk. GÜNEREN Ahmed.
AHMED Sabih Efendi. Şair, yazar
(İs
tanbul 7-1783). Tokadlı Şeyh Em in Ef.
ye intisab etti. Usta bir şair olarak bilinen Ahm ed Sabih, Türkçe, Arapça ve
Farsça şiirler yazmıştır. M üretteb bir di
vanı vardır. Örfı divanını şerh etm iştir.
(-> K.)
AHMED Saib Efendi. Älim, şair
(İstan
bul 7-1887). Çeşitli devlet m em uriyetlerinden bulundu. M anzum tercüm eleri
ve şiirleri vardır. E s e rle ri: Tercüm e-i
Gülistan, Divançe (İki eser de basılm ıştır), T ercüm e-i nän ü helva (basılm am ıştır). (—> K.)
AHMED Salahi, bk. SALAHl Bey.
AHMED Samim. Gazeteci (P irzerin 1884İstanbul 1910). İlk tahsilini F atih ’te yaptı
G alatasaray Sultanisi’ni ve R obert
K olej’i bitirdi.
Reji idaresinde çalıştı.
1908 den sonra basım hayatına girdi. İ t
tihad ve T erakki Fırkasına m uhalif ola
rak k u rulan A hrar Fırkasının yayım la
dığı Osmanlı * gazetesinde yazarlık yap-
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tı. Kendi çıkardığı Hiläl, Cidäl, 1’tiläf, ve
Sedä-yı m illet * gazetelerinde başyazar
olarak çalıştı. İttih at ve Terakki aleyhine sert ve ateşli yazıları ile tanındı. Div an -ı H arbi Örfi (Sıkıyönetim m ahkemesi) ye dair bazı belgeler yayınladı. Bu
tutum unun neticesi, Em inönü’nde pusuya
düşürülerek öldürüldü. (—» K.)
AHMED Sarban. M utasavvıf şair ( 715457). M elämiye Bayramiye tarikatı ileri gelenlerinden. Kanuni Süleym an’ın Irak seferine Särbanbaşı (devecibaşı) olarak katıldığm dan bu adla anılır. Seferden dönüşte P ir Ali’ye intisab etti ve
H ayrabolu’ya yerleşti. Şiirlerinde A h 
m ed ve A hm edi m ahläslarını kullandı.
Divanı (Y azm ası: Ü sküdar Selimağa
ktp.) ve m üridlerine gönderdiği m ektupları vardır. A hm ed Bey * (Dükakinzäde)
ile Ahmed S ärban’m aynı şahıslar olma
sı üzerinde de durulm aktadır. Kaygusuz
mahläsıyla Ahmed S ärban’a isnad edilen hece vezni şiirlerin m üridlerinden birine aid olma ihtim ali kuvvetlidir. (—»
K.)
AHMED Suzi Efendi. M utasavvıf şair (Si—
vas 7-1830). Şeyh Şemseddin Sivasi’nin
torunu. Medrese ilim lerıni dedesinden,
tasavvuf bahislerini
Şeyh Abdülmecid
Ef.den öğrendi.
Äşık tarzında yazdığı
şiirlerinde Süzi mahlasını kullandı. Es e rle ri: K aside-i Bürde tercümesi, Sülüknäm e, Divan (basılm ıştır). (—>K.)
AHMED Şakir Paşa. Şair, idareci (T rab
zon ?-Gelibolu 1818). Enderunda yetiş
ti. Çeşitli m em uriyetlerde bulunduktan
sonra vezir rütbesi ile Mora valisi oldu.
Şiirlerinde Şakir m ahlasını kullanm ıştır. Dini m ahiyette manzum bir risalesi
basılmış olup, Esm ä-i hüsna, Peyğem be
rim izin soyu hakkında bilgilerin verildiği
ve bazı surelerin nazmen açıklandığı bir
eserdir. (—» K.)
AHMED Şanıizäde. Divan şairi (Üsküdar
?-D iyarbakır 1738). Medrese tahsili gör
dü. Üsküdar m ahkem esinde kätiplik ve
çeşitli m edreselerde m üderrislik yaptı.
D iyarbakır Mollası oldu. Şiirlerinden örneklere Ram iz ve Salim tezkirelerinde
rastlanıyor. (—» K.)
AHMED Şemseddin Efendi. Ahmediyye ta rikatı kurucusu (M arm ara/A khisar 7Manisa 1504). Alaaddin Uşşaki’den ders
gördü. Daha sonra irşad için M anisa’ya
gönderildi. Yiğitbaşı läkabıyla tanındı.
Eserleri : Risaletü’l-tevhid, K eşfü ’l - es-
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rar, A ’m älü’t-talibirı, M anzüm e-i cam iü’lesrar.
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Ahmed Şuayb

AHMED Şuayb. Yazar
(İstanbul 18761910). O rta öğrenim ini F atih Rüştiyesi ve
Vefa İdadisi’nde yaptı. Daha sonra M ekteb-i H ukuk’u bitirdi. Aym okulda m uallim m üavini oldu. İdare h u ku ku dersleri okuttu. C em iyet-i Rüsumiye üyeliğinde bulundu. M aarif Meclisi üyeliği, Tedrisat-ı İptidaiye M üdürlügü, İstanbul
M aarif M üdürlügü, son olarak Divan-ı
M uhasebat M üddeium um iliği görevlerinde çalıştı. B ütün resmi görevleri sırasın
da M ekteb-i H u k u k ’taki derslerini b ırak madı. Genç yaşta İstanbul’da vefat etti.
E debiyat-ı cedide topluluğunun fikri ve
ilmi çalışm alarındaki temsilcisi Ahmed
Şuayb olm uştur. Batı düşünce ve edebiyat dünyasından bazı ünlü kişilerin hayat ve eserlerini tanıtan incelemeleri,
devrinde sahasının ilk ciddi çalışmaları
sayılm ıştır. Eserleri; Hayat ve kitaplar
(Batılı yazar ve fikir adam larından sekizinin hayat ve eserleri üzerine incelem eler 1901), E sm är-ı m atbuat (Çeşitli m akale ve araştırm alardan m eydana gelm iştir), U lüm -ı iktisadiye ve içtim aiye
mecmuası
(Riza Tevfik Bölükbaşı ve
Mehmed Cavit ile birlikte, 3 cilt, 24 sa
yı 1908-1910); H u k u k -ı u m u m iye-i düvel
(D evletler hukuku, 1912). (—>K.)
AHMED Tabi,

Ahmed Vefik Paşa

bk. TABİ Ahmed (Derviş).

AHMED Tahir Efendi. Älim, şair ( ?İstanbul 1802). Şeyh Hanif İbrahim Efendi’nin oğlu. S efin etü ’l-kasäid ve definetü ’l-feväid adlı seçme yazılardan derlenrr.iş b ir m ecm uası vardır. K eşfü’z-zü nün *’a zeyl m ahiyetinde Ä sar-ı nev isimli eseri L atince’ye tercüm e edilerek
Leipzg’de basılm ıştır. (—» K.)
AHMED Talibi
(İrşadı Baba). M utasavvıf şair ( 7-1883). Hulusi Baba’nın m ü
ridi. K endisini b ir m üddet Uşşaki ola
rak halka tanıtm ıştır. Şiirleri edebi açı
dan kıym et ifade
etm em ekle beraber,
özellikle nefeslerinde görülen sofilik eğilim leri bakım ından B ektaşiliğin b elirh teläkkileri dışında addedilir. Basılm a
mış bir divanı vardır. (—» K.)
AHMED Vefa Bey.
Şair (Мекке 1868İstanbul 1901). Trabzonlu şair Mehmed
Behçet E fendi’n in ikinci oğlu. İstanbul’a
gelerek kardeşi İsmail Safa ile D arüşşafaka’ya kaydoldu. Mezun olunca R üsumat Dairesine m em ur oldu. Daha sonra
şuurunu kaybetti. K aldırıldığı hastanede vefat etti. Hassas bir şair olan A h

med Vefa’nın şiirleri çeşitli m ecm ualarda yayım lanm ıştır. Bu şiirler Eşär-ı V e 
in. ism iyle k itap haline getirildi (1911).
K ardeşi İsm ail Safa ile birlikte F ran sızcadan V eham etli sevdalar isimli b ir r o 
m an tercüm esi basılmıştır. (—> K.)
AHMED 1П, bk. NECİB
AHMED Vefik Paşa. Yazar, devlet adam ı
(İstanbul 1823-2 Nisan 1891). H ariciye
m em urlarından Ruhiddin Efendi’nin oğ
lu. İlk bilgilerini
yabançı dil bilen,
aile çevresi içinde edindi. Daha so n 
ra M ühendishane-i Berri (Kara m ü h en dishanesi)’nin
ilk bölümüne kaydoldu.
Babası’nın Reşit Paşa ile beraber P a ris’e
gitmesi üzerine tahsilini Saint-Louis L isesinde tam am ladı. İstanbul’a dönünce
Häcegänlık rütbesi ile Tercüme O dası’na
girdi.
Elçilik katibi olarak Londra’da
(1840), iki yıl sonra Sırbistan’da,
İzm ir’de, M emleketeyn (Efläk - Buğdan)
de bulundu. Devletçe çıkarılan Sälnam e *’nin
yayınım
düzenledi
(1847),
Tercüm e Odası mümeyyizi oldu (1848).
M acaristan m ültecileri olayını çözmek için görevlendirildi (1849), aynı yıl M ütercim -i evvel oldu. Encümen-i Däniş ü yeliği (1851), Tahran Büyükelçiliği, M eclis-i V älä-yı Ahkäm -ı Adliye üyeliği
(1855), Deävi Nazırlığı (1857) görevlerinde bulundu.
Reşit Paşa’nın sad razamlığı sırasında çeşitli m em urluklara
getirildi, o sadaretten çekilince b u lunduğu m evkiden uzaklaştırıldı. (1860) da
Paris elçisi,
(1861) de Evkaf N azın,
(1862) de D ivan-ı Muhasebat’a başkan
oldu.
Bir yandan Darülfünun’da h ik m et-i ta rih okuttu. (1863) de MecUs-i
Välä üyesi, aynı yıl Anadolu sağ kol
m üfettişi oldu. Bursa halkının şikäyetleri üzerine bu görevden uzaklaştırıldı
(1864, bk. Cevdet Paşa, M äruzat). F uat
ve Äli paşaların sadrazam lıkları sırasın
da açıkta kaldı.
Bu m üddet zarfında ilmi ve edebi çalış
m alarını sürdürdü. Äli Paşa’nın ölümü
üzerine Sadrazam olan Mahmud Nedim
Paşa zam anında Rüsumat Emini (1871),
Sadaret M üsteşarı (1872), M aarif N azın
ve Ş ü ra-yı Devlet üyeliği görevlerinde
bulundu. Petersburg Akademisine üye
seçildi (1875). «Paşa» lık rütbesi verilerek M ebusan Meclisi reisliğine getirildi
(1878). İkinci defa Maarif Nazın, sonra
Edirne valisi ve Äyan Meclisi üyesi, 4
Şubat 1878 de Dahiliye N azın ve Başvekil oldu. Sadrazam yerine Başvekil denmesi için israr etm iştir. İki ay sonra bu
görevden uzaklaştırıldı. Bursa valiliğine
N. A. Banoğlu arşivi
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atandı (1879). İkinci defa getirildiği Başvekillik görevi üç gün sürdü (1882). Bu
tarih ten sonraki senelerde ilmi ve edebi
çalışm alar ile uğraştı.
Ahmet Vefik Paşa’nın bu kadar çok görevde, kısa sürelerle kalması, iki görev
arasında bazan uzun süren fasılalar bu
lunması daha ziyade mizacıyla ilgilidir.
Reşid Paşa çevresine m ensup oluşu ve
Äli ve Fuad Paşa’larla anlaşam ayışı da
bu meselede rol oynam ıştır. Batıyı iyi
bilen, dürüst, zeki ve kendine has garip
şahsiyetiyle müstesna bir insan olarak
tanınır.
Tiyatro tü rü n ü n yeni başladığı devrede
M oliere’in eserlerini tercüm e ve
adapte yoluyla dilimize aktarm ası, tiy atromuz bakım ından önem lidir. Moliere
tercüm eleri, ve Bursa’da kurduğu
ti
yatro dolayısıyla ortaya çıkan şikayetler
onun Bursa valiliğinden azil sebepleridir. Osmanlı örfüne uyğun eserleri adapte eden, uym ayanları ise çevirm ekle
yetinen Vefik Paşa’da A. H. T anpınar
«bir nevi kom ik icat kabiliyeti» görür.
Vefik Paşa’nın önemli ikinci cephesi de
ta rih ve dil sahasındaki çalışm alarıdır.
Ziya Gökalp dil ve tarih sahasındaki eserleri dolayısıyla
Vefik Paşa’yı
ilk
T ürkçülerden sayar.
Eserleri. İlm i eserleri : Sdlnäme (184647, 1848-49, basılan ilk eseri. K itapta
A hm et Vefik Paşa’nın ismi yoktur. Ancak çeşitli kaynaklar adı geçen salnam elerin Paşa ile ilgili olduğunu doğrulam aktadır. F. A. Tansel. Belleten. A nkara
1964. TTK. XXVIII. nu. 109), M üntehabat-ı durub-ı emsäl (1852, Türkçe atasözleri’nin alfabetik olarak sıralandığı, halk
deyim lerine de yer veren bir eser), H ikm e t-i tarih (1863, D arülfünun’da o k u ttu ğu ta rih felsefesi derslerinin özeti. Tasv ir-i efkär gazetesinin 70-76 sayılarında
düzenli olarak, 83. sayıya kadar aralıklı olarak yayım landı),
Şecere-i T ürki
(1864, Ebul Gazi Bahadır H an’ın eseri
nin Çağatay lehçesinden A nadolu lehçesine tercüm esi. Tasvir-i efkär gazetesi’nin 131-172. sayılarında yayım lan
dı), F ezleke-i tarih-i Osmanı (1869,
Rüştiye m ektepleri için hazırlanm ış ders
kitabı), Lehçe-i Osmanı (1. bölüm 1876,
iki bölüm ü birden 1888-89). M oliere’den
adapte oyunlar (nesir) : Tabib-i aşk,
Zoraki tabib, Azarya, Zor nikahı, M eraki, Pırpırı kibar, Dekbazlık; Tercüm e
oyunlar; (m anzum ) : Savruk, Kocalar
m ektebi, Kadınlar m ektebi, Tartüf, A şk-ı
m usavver, Adamcıl, O kum uş kadınlar,
M illi K tp., N. A . Banoğlu arşivi

Ernani (H ernani, V. Hugo’dan), (nesir) :
İnfiäl-i aşk, Dudukuşları, Don Civani,
Yorgaki Dandihi; Aslan avcıları yahut
hak yerini bulur (L. Thiboust - E. Lehm ann’dan). Roman tercüm eleri : Telem ak (1881, Fenelon’dan; daha önce Yu
suf Kamil Paşa tarafından çok ağır bir
inşa ile yapılan tercüm eye göre sade
ve canlıdır), Gil bias Santillani’nin sergüzeşti (Le Sage’dan), H ikaye-i hikem iye-i M ikromega (1871, V oltaire’den).
Ayrıca, Ali Ş ir Neväi’nin M uhbudü’l ku lub adlı eserini yayımladı, Gülistan ile
Vasiläki
Ef.’nin Lucius’dan
çevirdiği
D alkavuknäm e’nin yayımlanmasına y a r
dım etti. Tercüme oyunları K anaat
K ütüphanesi tarafından külliyat olarak
basılm ıştır (1933). (—»K.)
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AHMED Verdi Çelebi. Musikişinas,
şair
(D iyarbakır 7-1717). III. Ahmed devrinin ünlü bestekärlarından. D iyarbakır’da kuyum cular kähyalığı yaptı. Şair olarak da bilinir. (—» K.)
AHMED Yahya. Divan şairi
(İstanbul
1675-1698). Debbağzäde Mehmed Ef.’nin
oğlu. Benli Ef.’den ders gördü. İstanbul’un çeşitli m edreselerinde m üderrislik
yaptı. Genç yaşında vefat etti. H ayatı
hakkında kısa bilgi ve şiirlerinden örnekler Salim tezkiresi’n dedir. Ahmed
Yahya’nm şiirleri devrinde ilgi görm üştür. (-> K .)

a.

AHM
AHMED Yesevi. M utasavvıf, şair (Sayram /D oğu Türkistan, V. a. ortaları ? Yesi 1166-67). H ayatı hakkinda yeterli
ve kesin bilgilere sahip değiliz. Mevcut
bilgiler de m enkıbelerle
karışm ış du
rum dadır. Bu sebeple tarihi şahsiyetini
m enkıbevi şahsiyetinden ayırm ak
oldukça zordur. Rivayete göre babası Şeyh
İbrahim , Hz. Ali evlädm dan bir zattır.
Şeyh İbrah im ’in
halifelerinden
Müsä
Şeyh’in kızı Ayşe H atun ile olan evliliğinden, önce kızı Gevher Şehnaz, sonra
oğlu Ahmed (Yesevi) dünyaya geldi.
Önce annesini kaybeden Ahmed, daha
sonra yedi yaşında iken babasını kaybetti. Yine rivayete göre küçük yaşta
Hızır (AS.) ın deläletine ve birçok te cellilere m azhar oldu. Hz. Peygam ber’in
işareti ile S ayram ’a gelen Şeyh Arslan
Baba’dan feyz alarak olgunlaştı, şöhreti

DİVAN-I HİKM ET’ten / A hm ed Y esevi
Ol Kadirim kudret
Hurrem bolup yir
Garip bendeng bu
Mahrem bolup yir

birlen nazar kildi
astıga kirdim mene
dünyadan güzer kildi
astıga kirdim mene

Zakir bolup, şakir bolup Hakm taptım
Şeyda bolup, ıüsva bolup candım öttim
Andm songra vahdet meydin katre tattım
Hemdem bolup yir astıga kirdim mene
Altmış üçge yaşm yetti bir künce yok
Va diriga Hak’m tapmay könglüm sınuk
Yir üstide, sultan-men tip, boldum ulııg
Pür gam bolup yir astıga kirdim mene
Başım tofrak, cismim tofrak, özim tofrak
Köydüm yandım, olamadım hergiz apak
Hak vaslıga yitermin tip, ruhum müştak
Zemzem bolup yir astıga kirdim mene
Bugünkü dille:
1) Benim Allahım Kudret ile bir baktı/Mesut olup yer altına girdim
işte/Garip kulun bu dünyadan geçti gitti/Sırdaş olup yer altına gir
dim işte.
2) Zikrederek, şükrederek Hak’kı buldum/Çılgm olup kmanarak can
dan geçtim/Ondan sonra «teklik» içkisinden bir damla tattım./Peygamber’e yoldaş olup yer altına girdim işte.
3) Yaşım altmış üçe yetti, bir gün yaşamamış gibiyim/Ah gidi ah!
Allah’a varmaya gönlük kirik/ Yer yüzünde «Sultan’ım» deyip ululanırken/Gamla dolup yer altına girdim işte.
4) Başım toprak, cismim toprak, özüm toprak/Yandım yakıldım da
yine tertemiz olamadım./Allah’a kavuşacağım diyen ruhum özlem içinde./Zemzem olup yer altına girdim işte.

yavaş yavaş T ü rk ülkelerine yayıldı. B ir
başka m enkıbe de, Ahmed’in küçük y a ş ta
ablası ile Yesi şehrine gittiğini ve b u ra d a
A rslan Baba ile karşılaştığını anlatır. İlk
tahsil senelerini Yesi’de geçiren A hm ed,
deha sonra tahsilini tam am lam ak
için
B u h ara’ya gitti. Orada Şeyh Y usuf-i H e m edänı’ye intisab etti. B uhara şehri M.
XII. asırda K arahanlıların hakim iyeti a l
tında bulunuyordu. B uhara m edreseleri
İslam alem inin, bilhassa T ürkistan’ın d ö rt
bir tarafın d an gelen talebelerle dolu idi.
Ahm ed böyle bir ortam da devrin z ah iri
ve batini ilim lerini öğrenerek y etişti.
Носа A bdullah Berki, Носа H asan-i E n deki, ve Носа A bdulhalik-i G ucduvani
ile birlikte Y üsuf Hem edäni’nin halifeliğine seçildi. Şeyhinin ölüm ünden so n ra
bir m üddet m üritlerin irşadı ile o u ğ raştı. B uhara’dan tek rar Yesi’ye döndü. V efatm a kadar etrafında toplanan m ü ritle rini irşad ile meşgul oldu. M üritlerinin
çoğunluğu İsläm iyete yeni girm iş T ü rk m en gençlerinden oluşmaktaydı. G eleneğe göre altm ışüç yaşma girdiktan so n ra
tekkesinin bir tarafına üç arşın d e rin liğinde bir çilehäne yaptırarak, oraya
çekildi. Vefatına kadar orada kaldı. A h 
med Yesevi’nin kabri Yesi şehrindedir.
T im urlenk (1336 - 1405) Yesi’ye gelince
kabrinin üzerine cämi ve türbeden m ey 
dana gelen büyük bir im aret yaptırm ıştır.
Ahmed Yesevi bilhassa Sir der у a ve Taşkent çevresinde, bozkırlarda yaşayan göçebe T ürkler arasında yayılan tarik atı ile
İslam im anının yerleşip genişlemesini
sağlayan bir din ve tasavvuf yayıcısıdır.
M üslüman Arap ordularının savaş yolu
ile yapm aya çalıştıkları bu işi, Yesevi,
tasavvuf yolu ile gerçekleştirdi. T arikatının yayılm a sahası Acem k ü ltü rü nün hüküm sürdüğü bir bölge olmasına
rağmen, eski H int ve İran inançlarını İslam iyet esasları ile uzlaştırm aya çalışan
serbest düşünceli Acem m utasavvıflarının tesirinde kalmadı. Şeriat ve tarik at' k aynaştırarak dinin em irlerine karşı
olan kayıtsızlığın tarikat adabı ile u yuşm ayacağını anlatm aya çalıştı. Bu se
beple çoğu defa bir İslam sofisi olarak
değil, m edreseli bir hoca gibi davrandı.
Şiirlerinde äyet ve hadislerden, İsläm’ın
esaslarından, günahlardan, sevaplardan,
cennetten, cehennem den sade bir söyleyişle bahsetti. Bu sebeple şiirleri öğreticı m ahiyette kaldı. Bu manzumelere
H ikm et adı verilm iştir. Şiirleri kısa za
m anda büyük bir yaygınlık kazandı. Onun gibi şiir söylemek Ortaasya sofileri

arasında gelenek halini aldı. Daha sonra
bu yolda şiir söyleyen derviş ve şeyhlerin şiirleri eserlerine imza koym am aları
yüzünden Ahmed Yeseviye atfedildi.
Bu H ikm etlerin biraraya toplanm asın
dan m eydana gelen eseri; D ivan-ı h ik
m et * A hm et Yesevi’nin tek ve önemli
eseridir. Bu kitabın XII., XIII., XIV. asırlarda yazılm ış eski nüshaları yoktur.
Et yazması kopyeleri yakın tarih lerd e istinsah edilm iştir. Ayrıca Taşkent, K a
zan ve İstan b u l’da
basılmış nüshaları
vardır. (—> K.)
AHMEDI. Divan şairi (1334 ?-? 1413).
XIV. asır Osmanlı şairlerinin ünlü lerin - Diğer taraftan, tezkirelerde de bu h u den olup, K atib Çİ., ism ini Taceddin İb susta k ay ıtlar m evcuttur. Ahm edi’nin
rahim b. H ızır şeklinde kaydetm ektedir. Osm anlı sarayına intisäbı da bilinm ekŞairin ismi, İskendernäm e nüshaların- tedir. Osmanlı şehzadelerinden Em ir Suldan bazılarm da Taceddin b. İbrahim o- ta n ’a teveccühü hem kaynaklardan,
larak kaydedilm ekte ise de, tetkiklerde hem de D ivan’m daki kasidelerden, İs
bunun yanlışlığı belirtilm ektedir.
A hkendernäm e, Tervihü’l-erväh ve Cemşid
medi’nin hay atı ve eserleri
hakkinda
ü Hurşıd isim li eserlerinden anlaşılm akbelli-başlı kaynak İbn A rabşäh’ın U kütadır. Em ir Süleym an’m H. 814/M. 1411
dü’n-nasiha isimli eseridir.
Takiyüd - de vefatı üzerine yazdığı m ersiyenin son
Din’in Tabakätü’l-H anefiyye’si ve
M. m isralarında Ahmedi, Çelebi M ehmed’e
T ähir’in Osmanlı m üellijleri’ndeki bilgi- dua etm ekte, ona sığmmak istem ektedir.
leri buradan aktarılm ış gibi görünm ek- Diğer taraftan, Süleym an’ın em ri üze
tedir. Şairin asıl adının İbrahim olduğu, rine H. 806/M. 1403’de tam am ladığı Tersonra Taceddin adını aldığı, şairliğe baş- vih ü ’l-ervah’ı, m ukaddim esine bazı iläladıktan sonra Ahmedi m ahläsını almış veler yaptıktan sonra, Çelebi M ehmed’e
bulunduğu tahm ini doğru gibi görün- takdim etm iştir. Ekseri kaynaklar şai
m ektedir.
rin H. 815/M. 1413’te Am asya’da öldüğüA hm edi’nin doğduğu yer ve zam an h ak - nü bildirm ektedir; bu sırada Divan k äkm da kesin b ir kayıt yoktur. K atiyetle tipliği yapm akta olduğundan da bahsedil
söylenebilecek husus, şairin A nadolu’lu m ektedir. İ. H akkı Uzunçarşılı, A hm edi’
olduğudur. L atifi tezkire’sinde ve Ä li'- nin K ütahya’da öldüğünü, m ahallı rivänin K ü n h ü ’l-ahbär’mda Sıvas’lı olduğu yetlere istinäden bildirm ektedir.
kaydedilm ekte, Aşık Çelebi ve Hasan Ahmedi edebi şahsiyeti ile XIV. asra
Çelebi tezkireleri ile Taşköprizäde’nin hükm etm iş şairlerdendir. Mevzua h ak i
Şa ka yık’m da G erm iyan’lı olduğu b elirtil- m iyeti ve m uhtelif nazım şekilleri içinmekte, Osmanlı m üellifleri'nde A m asya’- de hünerle kalem oynatışı ile, tesirin 
lı olduğundan bahsedilm ektedir. Doğum de kaldığı şairlerden farklı bir y a
tarihi de,
k ati sürette
belirtilm em iş, zış tarzına sahibolm uştur. Bununla be1334’te doğmuş olması ihtim äli üzerinde
raber, eserlerinde Gülşehri, Yunus ve
durulm uştur. Bazı eserlerinde yaşının Äşık Paşa’n ın tesiri hissedilm ektedir.
ilerlediğinden şikäyet eden şairin Taş- Kendisi, Nizami, Kemäl Hocendi, Selköprizäde 1412’de vefat etm iş olduğunu män Sävecinin tesirinde kaldığm ı da bizyazm aktadır.
zat söylem ektedir. Ahm edi’nin de XV.
şairlerinden birçokları üzerinde
Ahmedi, ilk tahsilini A nadolu’da bitirm iş, asır
sonra M ısır’a gitmiş, Şeyh E km elüddin’- tesiri görülür.
den istifade etmiş, Hacı Paşa ve Molla E se rle ri: İskendernäm e *
(En m eşhur
F cnäri’nin sohbetlerinden faydalanm ıştır. eseri, Em ir Süleym an’a sunulm uştur. İŞairin M ısır’dan Anadolu’ya döndükten
ran m esnevileri tarzında kalem e a lın 
sonraki durum u hakkinda ayrıntılı bilgi mış olan eserde m uhteva yönünden F iryoktur. K aynakların ekserisinde
onun devsi ve Nizami’den faydalanıldığı fa rk K ütahya’da yerleştiği ve Germ iyan bey- edilir. K itabın sonunda bulunan Däsılerinin hizm etine girmiş olduğu kaydetän-ı tevärih-i m ü lü k-i Ä l-i Osman, ilk
dilir.
Ş airin Süleyman Ş ah’a intisäbı Osmanlı vekäyinäm elerinden
sayılması
ona takdim ettiği şiirlerinden anlaşılır.
ve sonraki eserlere "kaynaklık etmesi
M. F. K ö p r ü lü : Türk edebiyatında ilk m utasavvıflar

Ahmed Yesevi Türbesi
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bakım ından önem lidir), Divan (Ahmedinin en önemli eseri, Terci-i bend, kaside ve gazeller ihtiva etm ekte olan eserde çok güzel tevhid ve n a’tler m evcuttu r), Cemşid ü Hurşid (Selman Säveci’nin eserinden mülhem olarak yazılm ıştır. Beşbin beyit tutarındaki bu m esnevide arada, gazel, kıta ve didaktik p a r
çalar da bulunm aktadır), T ervihü’l-erväh (mesnevi, dörtbin beyit civarındaki esere tibbi kanunlardan bahsedeceğini söyleyerek giren şair, zevk ve safəya ait konuları işler), H ayretü’l-ukalä
(kaside), K aside-i sarsari şerhi
(İbn
A rabşah’ta M ecdi’nin Şakäyık tercüm esi nde, K eşfü’z-zünün’da bahsedilen eser), M irkätü’l-edeb (Farsça, lügate dair
risale), M izänü’l-edeb ve M iyärü’l-edeb
(M irkätü’l-ed eb ’e bağlı risaleler). İyi
bir h a tta t olduğu, İslami ilim lere väkıf
bulunduğu da bilinen A hm edi’nin bazı
şiirlerine de nazire m ecm üalarında rastlanır. (—» K.)
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AHMEDI. M utasavvıf şair (Işkodra ?1737). Işkodra m edreselerinde tahsilden
sonra m üderris oldu. Bir m üddet m üftülük de yapan A hm edi’nin şiirleri tasavvufi m ahiyetedir. (—» K.)
Alımcdi tiryak. (Di. ed.). Tiryak, zehirli
hayvanların ısırm alarından m eydana gelen zehirlenm eyi önleyen bir panzehirdir. İçinde afyon bulunur. Afyon,
(F.
tiryak) Divan edebiyatında keyif verici

GAZEL
Yüzün mukabili bir gül çemende bulma mı
Dişün müşäbihi bir dür Adende bulma mı
Lebün letäfeti dutgıl goncede bulma
Tenüm taräveti hergiz semende bulma mı
Kaşun seväduna anber bulınsa deryäda
Saçun kohusuna näfe Huten’de bulma mı
Cihan senün nefsünden hayat buldı aceb
Bu yümnile nefes iy can Yemen’de bulma mı
Gönül ki ide perişan saçun heväsı anı
Dahi karar ile sabr ana tende bulma mı
Beläya damdürür zülfünün kemendi senün
Dolaşmamış gönül işbu kemende bulma mı
Eğerçi teşne durur mürg-i can lebüne aceb
Bir Ahmedi bigi tüti bu kande bulma mı
Ahmedi

u n surlar arasında çokça kullanılan
b ir
tabirdir. A ncak A hm edi tiryak,
k e y if
verici afyon çeşitlerinden biri değildir.
Hz. M uham m ed’in dünya zehrini yok e den lütuf ve feyzine (panzehir) v erilen
mecäzi bir addır.
Ahmedin Kuzuları. Hikayeler (Samim K ocagöz, 1958). K itapta köy ve köylü m eselelerini konu edinen beş hikäye y er
a lm a k ta d ır:
A hm edin kuzuları, U m ut
düyası, İnce iş, Sokulacak yer, Çalilı köy.
Ahmediye (Tar.). Halvetiye tarik atı şubelerinden. A h m ed Şem seddin * İbn İsa
el-M arm aravi (Yiğitbaşı) (Öl. 1504) ta rafından kurulm uştur. Sinaniye, U şşakiye, Ramazaniye, Cerrahiye, Mısriye,
B uhuriye gibi kolları vardır. H alvetiye
şubeleri arasında orta yol sayılır. (Bk.
H alvetiye).
Ahmediye, Ahmediyye. Hz. M uham m ed’
in hayatından bahseden manzura nasihat
ki taplarına um um iyetle verilen ad. H alk
arasında yaygın bu tür kitaplar içinde
dfcrt tanesi özellikle ün kazanm ıştır. 1.
Bayram iye tarik atın a mensub Mahmud
ibn Mehmed (XIV. a.) in M ahmudiye
olarak da tanınan eseri, 2. Yazıcızäde
Mehmed Ef. (XV. a.), nin M uham m ediy°. *’si, 3. Ünlü Mesnevi şarihi H am dullah Ham di (XV. a.) nin Yazıcızäde’nin kine nazire olan Ahmediyesi ve 4. Diyarbakırlı Ahmed Mürşidi
(1689-1761)
tarafından yazılm ış olan Ahm ediye.
Yanlışlıkla Ahm ed Bican’a isnad edilen
bu eser, en yaygın olanıdır ve bir m änada asıl A hm ediye budur.
Ahmed M ürşidi’ye ait olan bu kitap di
ni ve tarih i (Peygam berim iz hakkm da)
bilgi verm ekle birlikte, ideal, mümini
ve hayat tarzının ne şekilde olması gerektiğini sade bir şekilde anlatması yüzünden aynı zamanda bir pendnäme*
dir. K aside-i K u r’an-ı Kerim , Kaside-i
zem m -i dünya, Kaside-i mahşer
gibi
m üstakil şiirler de halka hitab etme ve
telkin bakım ından önemlidir. H ätim eden, kitabın 1746 da kaleme alındığı anlaşılm aktadır. F äilätün/fäilätün/fäilün ve
m efä ilü n /m efä ilü n /feü lü n kalıpları kullanılmış, XV. a. Türkçesine bağlı kalınm ıştır. A hm ediye’de vezin bakımından
aksam alar dikkati çeker.
Eski harflerle ilk defa Sahaf İbrahim
M atbaasında (İstanbul 1887, taşbaskısı)
basılmış, bu ve daha sonraki baskılarda,
rahatça okum a kolaylığı sağlamak için harekeli hu ru fat kullanılm ıştır. Ahmediye,
Latin harfleriyle de iki defa basılmıştır.

AHMEDİYE’den: N aat/A hm ed M ürşidi
Sana kurban ola canım Muhammed
İki cihanda sultanım Muhammed
Seni görmezden evvel şevk-i aşkın
Bana kar etti cananım Muhammed
Hayälin gönlüme nakş oldu çıkmaz
Cemalin oldu seyramm Muhammed
Yakar aşkın odu cismimle carı
İriş imdada sultanım Muhammed
Olursam ger yolunda pare pare
Fedä olsun sana canım Muhammed
Visälin teşnesiyim eylerim äh
İşit ki zar u giryanım Muhammed
Nolaydı erebilsem häk-i paye
Geçirsem anda devränım Muhammed
Diler Ahmed gani ümmet fakiri
Göre mahşerde sultanım Muhammed
M F. G ürtunca tarafından hazırlanan
basım eserin ruhuna daha uyğundur
(5973). (—> K.)
AHMET Arif. Şair (D iyarbakır 1925- ).
Dil ve T arih Coğrafya Fakültesi Felsefe
Bölümü’ne de vam etti. Ö ğrenim ini y a 
rım b ırak arak gazetecilik yaptı. Ş iirlerini 1948-1951 yıllarından itibaren y a
yımlamaya başladı. O yıllarda yaygın olan O rhan V eli-O ktay Rifat - Melih Cevdet şiirinin dışında kaldı. Eserleri N a
zım H ikm et şiirinin doğrultusunda gelişti. Daha çok k ir keşimi ile ilgili konulara, tabiata yöneldi. Doğu A nadolu halk
türkülerinden kaynaklanan, ağıt çeşnisinde, uzun fa k a t teferru attan arınm ış
yalçın bir şiiri vardır. Halk deyim lerinden, argodan yararlanır. Zaman zam an
keskinleşen, kısa vurucu, hem en kendini
veren sem bollerle süslü, külhanbeyi söyleyişi, tek k itabı Hasretinden prangalar
eskittim (1968), ile yaygınlık kazanarak
etkili olm uştur. (—» K.)
AHMET Naim, bk. ÇILADIR Ahm et N a
im.
Ahräriye (T ar.). Nakşibendi tarik atın ın
şubelerinden. K urucusu Häce U beydullah
b. M ahmud b. Şehäbüddin A hrär el Hüseyni et-T aşkendi’dir (öl. 835/1490).
(Bk., N akşibendiyye tar.).
Ahreb, alıralı (A .). Çok harap, perişan, y ıkık.

★ A rü z t. M efäilün cüzünün m im ve nun
harflerin in hazfinden (kaldırılm asından)
sonra kalan fä ilü cüzünün yerine konulan m e fü lü cüzüne ve bu cüz ile başlayan
rü b äı * vezinlerinden her birine ahreb
denir.
Oniki adet ahreb vezni v a r d ır :
M e fü lü / m ef ä ilü /m ef äilü/ feül
M e f ü lü /m efä ilü /m efä ilü /fei l
M e f ü lü /m e fä ilü / m efäilü/fä’
M e fü lü /m e fä ilü /m e fä ilü /fa ’
M e f ü lü /m e fä ilü n /m e f ü lü / feül
M e f ü lü /m e fä ilü n /m e fü lü /fe il
M e f ü lü /m e fä ilü n /m efä ilü /feü l
M e fü lü /m e fä ilü n /m e f äilü/feil
M e f ü lü /m e fä ilü n /m e f ü lü n /fä ’
M e f ü lü /m e fä ilü n /m e f ü lü n /f a’
M e f ü lü /m efä ilü n /m efä ilü n /fä ’
M e fü lü /m e fä ilü n /m e fä ilü n /fa ’
Ahrem (A.). Eksik.
★ A rü z t. M efäilün cüzündeki elif hazfedildikten (kaldırıldıktan) ve fe sakin du
rum a getirildikten sonra kalan m e filü n
cüzüne veya m efäilün
cüzünün m im ’i
hazfedildikten sonra kalan fäilün cüzü
nün yerine konulan m ef’ülün cüzüne ve
bununla başlayan rübai vezinlerine v eri
len ad. Oniki a d e ttir :
M ef’ü lü n /m e f’ü lü /m e f äilü/ feül
M ef’ü lü n /m e f’ü lü /m e f äilü/feil
M e f ü lü n /m e f’ü lü /m efä ilü /fä ’
M ef’ü lü n /m e fü lü /m e f ä ilü /f a’
M ef’ü lü n / m ef’ü lü n /m e fü lü / feül
M ef’ü lü n /m e f’ü lü n /m e f’ü lü /fe il
M ef’ü lü n /fä ilü n /m efä ilü / feül
M e f ü lü n /fä ilü n /m e f äilü/feil
M e f ü lü n /m e f ’ü lü n / m ef ’ü lü n /fä ’
M ef’ü lü n /m e f ’ü lü n /m e f ’ü lü n /fa ’
M ef’ü lü n / fäilü n /m efä ilü n /fä ’
M ef’ü lü n /fä ilü n /m e f ä ilü n /f a’
Ahtcri-i kebir. A rapçadan Türkçeye sözlük
(A hterı M ustafa Ef., y azılışı: 1546, yaz
ması: M illet Ktp. Nu. 612). Sihah-ı Cevheri, D üsturü’l lüga, Tekm ile, M ecmelü’llüga ve M ukaddim etü’l-edeb gibi daha
önce yazılan Arapça sözlük k itaplarından
faydalanılarak
hazırlanm ıştır.
Yaklaşık olarak 40.000 kelm eyi ihtiva eden sözlük, düzenlemiş bakım ından dik
kati çeker. Arapça kelimeler, üçlü veya
dörtlü kökleri dikkate alınm adan alfabetik sıralam a yapıldığından faydalanılması kolaydır.
Eser, tarifler ve tercüm eler bakım ından
aynı çağda hazırlanm ış olan Abdullah
Kesteli *’nin sözlüğünü andırır. Özelliklerinden biri de, yazıldığı bölge (AfyonK ütahya) nin dil özelliklerini yansıtm a-
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sıdır. Bu da A hteri-i k eb ir’i şive araştırm aları bakım ından önemli kılm aktadır.
A hteri lügati’nin çeşitli tarihlerde yapıl
mış b ask ılan vardır
(İstanbul,
1826,
1840, 1875. A yrıca Misir, Kirim, İran ve
H indistan’da da basıldı). Vasat (orta) ve
sagir (küçük) ölçüde kısaltılm ış nüshaları da m evcuttur.
AHTERİ Mustafa. Älim, dilçi (Afyon ?K ütahya 1561 veya 1578). Asıl adı Muslihiddin M ustafa. Агар edebiyatı, siyer,
fıkıh ve lügat sahalarında çalıştı. Eserleri : Camiü’l-lisan (fıkıh meseleleri ile
ilgili), Camiü’l-mesäil, H äm ilü’l-m ühädarat (kadınlara dair), Tarih (Peygäm b erler tarihi, dört halife, Hz. Muhammed,
ve mezhep im am larını kapsar), A h teri-i
kebir* (A rapça-Türkçe sözlük). (—>K.)

Mecnün ähülarla

Älıü (F.). Ceylän, geyik, karaca, m aral,
gazäl, cinsinden hayvanlara verilen isim.
Mecazi anlam da; güzel, zarif kız, kadın;
parlak güzel göz olarak kullam lır. Daha
çok çöl, step gibi yerlerde yaşar. Ü rkektir. Avcılar äh ü ’yu kem entle canlı ola
rak avlarlar.
★ Di. Ed. Divan edebiyatında sevgili,
gözlerinin güzelliği, ürkekliği ve kokusu
dolayısı ile äh ü ’ya benzetilm iştir. Tenha
yerlerde b ulunan ähü’n u n gözleri süzgün
ve tesirlidir. H aram iler ve yol kesiciler
de böyle tenha yerlerde bulu n u rlar (bu
sebepten göz Divan edebiyatında h a ra 
mı olarak k ullam lır). Bu gözler aynı za
m anda kendinden emin, fütursuz bakm aktadırlar :
H ey hey rıe sihr var senün ähü gözlerinde kim
Bin şir gelse bir bakışmdan zebun gider
Ahm et Paşa
(Senin o ähü bakışlı gözlerinde nasıl bir
sihir v ar ki, bin tane arslan - äşık - gel
se hepsini perişan eder).
K okusundan ö tü rü ähü, sevgilinin saçı
ile ilgili, benzetm elere konu olur.
Ä hü’n un göbeğinden zam an zam an bir
sıvı akar. Bu sıvıdan misk denilen koku ü retilir. Şiirlerde, äh ü ’nun m isk üretm esi, sevgilinin saçındaki kokuya re kabet olarak gösterilir. Ähü, bu kokuyu
sevgiliyi kıskandığından, ya da ona äşık
olduğu için - içi kan ağladığından - ü retm ektedir. Çin, Hıta, H uten, Tatar ü lkeleride ahü’nun en çok bulunduğu ü lkeler olm aları iti barı ile, ähü ile beraber
kullam lır. A yrıca ähünun yaşadığı bölgeler genellikle çöl olduğu için, M ec-

nun - çöl - ähü m ünasebeti de sık sık
görülür.
Ä hü’nun diğer önemli bir yanı da a v lanm asıdır. Eski bir inanışa göre p e rile r
zam an zam an ähü şekline girerler v e
avcıları peşlerine takarlar. Peri a v la n a m adığı için, gönül de sevgiliyi ele geçiremez.
Ähü,
ähü-yı harem, ähü-yı dünbäle,
äh ü -yı sim in, ähü-yı şir-efgen, ä h ü -y ı
Çin, v.b. gibi terkipler içinde görülür.
ÄHÜ Ali. Äşık
(D iyarbakır XVII. a.).
Karaoğlu ünvanı ile tanm ır. Çocukluğu
D iyarbakır’da geçti. Daha sonra Ista n b u l’a geldi. Yaşlılığında Baba Ä h ü diye
anıldı.
Bestekär olan ve çok güzel saz çalıp tü r 
kü söyleyen Ä hü bu özelliklerinden do
layı IV. M urad’ın takdirini kazanarak
hanendeleri arasında yer alm ıştır.
Şiirlerinde dinı-tasavvufi kü ltü rü n h ä kim olduğu görülür. R ahat söyleyişi, vezin ve käfiyeye häkim iyeti ile hayäl ve
kavram açıklığı dikkati çeker. H am m er’e
göre Ä hü’nun tertib edilmiş bir şarkı
mecmuası vardır. (—» K.)
AHUNDZÄDE Mirza Fethali. Azeri yazar
ve fik ir adam ı (Şeki (Nuha) A zerbay
can 1812-1878). Tahsiline Gence’de başla
dı. Rus - İran savaşı yüzünden tahsilini
yarıda bıraktı (1826). Şair Mirza Şefi’nin teşviki ile Rus dili ve edebiyatı öğrendi. Tifliste Rus idaresinde tercüm an
olarak çalıştı (1834). Bu sırada sürgün
Rus ihtilalcileri ile tanıştı. Puşkin’in ölüm ü üzerine yazdığı m ersiye
(1837),
Rus edebiyatçılarının dikkatini çekti.
1850 den itibaren yazdığı eserlerle Azerbaycan’da tiyatro türünün kurucusu ol
du. A ltı oyun yazdıktan sonra, tiyatrodan vazgeçti. Arap alfabesini islah ederek halkı ilerletm ek görüşünü benimsedi. Bu görüşü daha geniş çerçevede savunm ak için İstanbul’a geldi, düşüncelerini Osmanlı İlim Cem iyeti’ne açıkladı. Cemiyet, projesini uyğun bulmadı.
F akat Ahundzäde, bu fikir üzerine çalış
m aya de vam etti.
Rus idaresinin takibine uğrayan ırkdaşlarına m evkiinin verdiği güç oranında
yardım ettiği için, maaşının önemli bir
kısm ı kesildi. Ağır bir hastalıktan sonra
10 M art 1878’de öldü.
Eserleri. O yunlar : H ikäyet-i Molla İb
rahim Halil-i kim yäger (1853 R, 1859
T.), H ikäyet-i mösyö Jourdan ve Derviş
M usta’li-şah cädüger-i m eşhur (1853 R.,
1859 T.), H ikäyet-i hırs-ı kalder basan
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(1853 R., 1859 T.), Sergüzeşt-i vezir-i
han-ı Lenkoran (1853 R., 1859 T., ista n 
bul 1932), Sergüzeşt-i m ecd-i hasis veya
Hacı Kara (1853 R., 1859 T.), M uraffa
vekillerinin hikäyeti (?). O yunlar, önce
Rusça o larak yazılmış ve bir çok Rus
şehrinde
oynanm ıştır.
A zerbaycan’da
tem sili (1873) Milli tiyatronun ku ru lm asıyla m üm kün oldu. Bir çoğu yaban
çı dillere çevrildi.
Aldanış yıldızları (1857, Azerbaycan edebiyatında ilk m ensur hikäye). (—> K.)
AHUNDZÄDE Süleyman.
Azeri
yazarı
(1875-1939). Pedagoji tahsil etti. H ayatı
B akü’de öğretm enlikle geçti. T iyatro eserlerinde Fethali Ahundzäde *’n in tesiri görülür. Eserleri. O y u n la r: Tam ah
kar, Şah Sanem ve Gülperi (kadın hakları ile ilgili), A şk ve intikam , Çerh-i
felek, Laçın yuvası (kom ünizm i benim semiş bir Azeri gencin, kom ünist kuvvetlere m ukavem et eden bir m evkii ele
geçirmek üzere zorlaması konu edinilm iştir. 1921-22 yıllarında B akü’da oynanışı sırasında ilgi görmüş, özellikle kom ünistlere karşı direnişi tem sil eden Em in A rslan Ağa tipi halkça da benim senm iştir). A. Süleym an’ın oyunlarından
başka hikäyeleri de vardır. H ikäyelerinde sözlü H alk edebiyatı geleneğine yaklaşması dikkati çeker. (—» K.)
Ahyär
(Tas. t.). H ayr’ın çoğulu. Tasavvufta ahyär bir topluluğa verilen isim 
dir ki, sayılarının yedi, üçyüz veya üçyüz elli altı olduğu rivayet edilir. Bu
kim seler gayb ricälindendir (Bk. A b
dal). Ayrıca bu kelime «tarik-i ahyär»
olarak da kullanılm ıştır. Bu yola sülük
eden kim seler, farz ve sünnetleri yerine
getirirler. Çok namaz kılm ak, çok oruç
tutm ak, çok K u r’an okum ak gibi şe r’i
am ellere bağlılık bu yolun gereklerindendir. Bu yolda H akka ulaşm ak için
çok zaman ister, zühd erbabının yolu
dur.
Ahz ii Sirkat, bk. Intihal.
Äidiyet, bk. İyelik.
Äidiyet eki, bk. İyelik eki.
Aile. «Aileye, yani kadınlara, çocuklara
ve ev işlerine m üteallik m ebhas-ı m ü tenevviayı havi mecmua», haftalık (İs
tanbul, 17 Cemaziyelahir 1297/1880 - ?).
Sahibi: M ihran, M uharriri (yazarı) :
Şemseddin Sami.
Birinci sayıda; ifade-i meram, aile, ev idaresi, sıhhat, iğ ne ve makas, çocuklara hikäye, oyun.

H. T. Us, Ktp., Dergäh arşivi

AKA

mesail (problem lər), lügaz
(bilmece)
başlıklı yazılar yer alıyor. Diğer sayılar
da da bu m uhteva korunm uştur. H. T.
Us Ktp. de ilk üç sayısı m evcuttur.
Aile. Aile ve edebiyat dergisi, mevsimlik
(İstanbul Nisan 1947-Kasım 1952).
Yapı Kredi Bankası tarafından yayım 
landı. Sahibi ve yazı işlerini idare eden:
Vedat Nedim Tör. Edebiyat dışında sağlık, çocuk, aile meseleleri ile ilgili ya
zıların da yer aldığı dergide şu im zala
ra raslanıyor :
Sait Faik Abasıyanık, Halide Edip Adıvar, N urullah Ataç, Falih Rıfkı Atay,
Yahya Kemal Beyatlı, Fazil Hüsnü Dağlarca, Ahmed Muhib Dranas, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Abdülhak Şinasi
Hisar,
O ktay Rifat Horozcu, A tilla İlhan, Orhan
Veli Kanık, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik H alit Karay, Ahmed Hamdi
Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı.
Ak fopraklar. Roman
(Emine
Işınsu,
1971). Dağımk, göçebe T ürk boylarının
y u rt tutm ak, T ürk töresini korum ak, Isläm i inançta birleşmek üzere gösterdik
ləri çaba ve ulaştıkları zafer konu edinilm iştir. Tutsak Türk beylerinin k u rta rılm ası için girişilen hareket büyüyerek,
Bizans engelini aşmaya, M alazgirt Savaşı’na varır. Bayındır Bey’le karısı Selcen ve çocukları çevresinde gelişen eser,
Alp A slan’a, Tuğrul ve Çağrı Beylere de
başarıları, önderükleri,
T ürkün yenilmez kişiliğini taşım aları bakım ından yer
verm iştir. Ak topraklar, Türk tarihinin
belirli ve önemli bir dönemini, keskin
çizgilerle, kişileri destan kahram anlarına
yaklaştıran şiirli bir anlatışla ortaya serer. Dede K orkut hikäyelerinin dil ve
üslubuna benzetilerek yazılan eser, M a
lazgirt zaferi’nin 900. yıldönüm ü m ünasebetiyle kalem e almmıştır.
AKA Gündüz. Gazeteci,
romancı, şair
(K aterin/S elanik 1886 - A nkara 1958).
Asıl adı Enis A vni. Serez ve Selanik’te
ilk öğrenim ini yaptıktan sonra E ğrikapı’daki Sırp Rüştiyesine devam etti. D a
ha sonra G alatasaray, Edirne ve Kuleli
Askeri idadilerinde okudu. H arbiye’nin
ikinci sınıfında hastalanarak tahsilini
yarım bıraktı. Parise gitti, hukuk
ve
güzel sanatlar öğrenimine başladı. Ancak, bu öğrenim ini de yarım bırakarak
Istanbul’a döndü. Hariciye güm rüğünde
çalıştı. Sürgün olarak Selänik’e gönderildi. 31 M art Vakası üzerine (1908) İstan b u l’a gelen Hareket O rdusu’na gönüllü olarak katıldı. Gazeteciliğe başla-
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Aile mecmuası
(1. Sayı 1880)

AKA
di. S ert ve ateşli yazıları, heyecanli n u tu k ları ile dik k at çekti. M ütarekeden
sonra işğal kuvvetlerince tutu k lan arak
M alta’ya göndərildi (1919). Dönüşündə
yine yazarlığa devam etti. Ercüm ent Ekrem (Talu) ile birlikte m izahi A la y *
dergisini çıkardı (1920). A nkara m illetvekilliği yaptı (1932-1946).
Aka Gündüz, ilk defa Selänik’te yayım 
lanan Çocuk bahçesi ve Gerıç kalem ler *
dergilerinde çıkan yazılarıyla tanındı. Ali
Canib (Y öntem ), Ömər Seyfəddin, Refik H alit (K aray) gibi yazarlarla gelişen M illi edebiyat * akım ı içinde yer al
dı. Sade dil görüşüne bağlı, sıcak bir uslüpla kalem e aldığı popüler rom anları
halk arasında geniş ilgi gördü.
Eserleri : H ikäye, roman, mizah, fıkra,
şiir ve oyun türlerinde yetm işe yakın eseri vardır. Başlıcaları, ro m a n la r: D ikm en yıld ızı* (1928, film e alındı), Odun
korkusu (1928), T ank-tango (1928), İk i
süngü arasında (1929, film e alındı), Üvey ana (1933), A şk m tem izi (1937), Zekeriya sofrası (1935), M ezar kazıcılar
(1939), Y ayla kızı (1940), B ir şoförün
gizli defteri (1943, filme alındı), Eğer
aşk (1946);
h ik ä y e le r:
T ü rk
kalbi
(1913), Kurbağacık (1919), B u toprağm
kızları*
(1927), H ayattan
hikäyeler
(1928), Sarı zeyb ek
(1936); o y u n lar:
M uhterem katil (1914), K ö y m uallim i
(1932), Y arım Osman (1933), Mavi y ıldırım (1934); ş iir le r : Bozgun (1913);
diğer eserleri;
Ebu lıatırät Said Paşa
Hazretlerine açık m ektu p (1916), Gazi
M uhtar Paşa H azretlerine açık m ektu p
(1916), Candamarlarımıza
dair ikinci
te tk ik (1925). Bazı eserleri uzun bir
aradan sonra yeniden
yayım lanm ıştır
(1974-75). (-> K .)
Akademi (Lat.). Öğretici ve kültürel a m açları olan b ir kurum , özel a n la m d a :
MÖ. IV - MS. VI. asırlar arasında E flätu n ’u n görüşlərini (Eski, O rta ve Yeni
Akademi olarak) sürdüren kurum .
★ Ans. A kadem i adı bir Y unan k a h ra m anı olan Akademos (veya A kadem us)
tan ve gene aynı adı taşıyan A tina’n ın
bir bölgesinden alınm ıştır. Akadem os’ta
ilkin Sokrat sonradan öğrencisi Eflatun,
sonra felsefecilerden K senokrates, K ra n tor (Eski A kadem i), Arkesilaos, K arn eades (O rta A kadem i), Sakkas, Plotinus,
Porfirius (Yeni Akademi) eskiçağı şekillendiren kendine özgü ve düzenli b ir
akadem ik öğretim i sürdürdülər. A tina
Akademisi 529 da Im parator Jüstinyen
tarafından kapatıldı. Bu ilk A kadem i’den

esinlenen ve sürekli, hüm anist bir ö ğ re tim yapan benzer kültür kurum ları B a tı’da özellikle Rönesans çağında ö n em
kazanm aya başladı. 1442’de (veya 1459’da) Floransa’da Cosimo (Kozimo)
de
Medici, ilkin Istanbul’lu Plethon so n ra
dan Trabzon’lu Bessarion tarafından y ö netilen, E flatun’un felsefesiyle b irlik te
D ante’yi ve İtalyan dilini inceleyen «E f
latun Akadem isi» (veya Floransa A k a 
dem isi) ni kurdu. 1582’de, gene F lo ran 
sa’da kurulan, Crusca (K ruska) A k a d e 
m isi İtalyan dilinin ilk sözlüğüne başladı.
B unları A ziz Luka (1593), Lincei (1603),
Cimento (1657), Arcadia (1691) gibi k u ru m lar izledi. F ransa’da K ardinal R iche
lieu (Rişölyö) 1635’te 40 üyesi olan A c a 
dem ie Française (Fransız Akademisi) ni;
Colbert Academ ie des Sciences (İlim ler
Akademisi, 1666) ni kurdular. Bir kısm ı
K ardinal M azarin bir kısmı da C olbert
tarafından k u rulan «Academie des B ea ux-A rts» (Güzel Sanatlar Akademisi) ise 1795’te tek bir kurum haline g ətiril
di. İngiltere «Royal Society» ye 1662’de
kavuştu, P ru sy a’da ve Rusya’da İlim ler
A kadem ileri kuruldu. Zamanla çeşitli
konuları kapsayan Akademiler çeşitli ü lkelerde yayıldı (A.B.D. M illetlerarası İ lim ler Akademisi, 1863; Papalık İlim ler
Akademisi, 1936; S.S.C.B. İlim ler A ka
demisi gibi).
Ülkemizde akadem ik sayılabilecek
ilk
ku ru m 1851’de Reşit Paşa’nın kurduğu
«Encüm en-i Daniş *» oldu. Bunu, b u 
günkü «Devlet Güzel Sanatlar A ka d e
misi» olan, 1882’de Hamdi Bey tarafın dan k u ru lan «Sanayi-i Nefise M ektebi»
izledi. (—» K.)
Akademik. 1. Akademiye ait, uyğun öğretim şekli; 2. E flatun’un felsefesi, A ka
demisi ile ilgili; 3. Bir sonuca varm ayan
davranış, anlatım veya tartışm a; 4. A kadem ik biçim: Herkesçe kabul edilmiş
kläsik hale gelmiş, kalıplaşmış, yeni ol
m ayan şekil ve üslüp. Akademik davra
nış: İddiali davranış.
AKALIN, Hamdi Gökalp. Şair ve yazar.
(XX. a.). H ayatı hakkında geniş bilgi
bulunm ayan şair, öğretmen olarak çalış
mış, gazetelerde edebı yazılar yayımlam ıştır. Bir aralık Hamdi Gökalp sonraları Ham di Gökalp Akalın imzası ile
yayım ladığı şiir kitapları Gurbet akşamları (1927), R uh u m (1930), Güz yaprakları (1934),
S e n d e r geçtikçe
(1945),
D uyduğum gibi (1951),
Bir zamanlar
(1967). (—» K.)
Milli Ktp.

AKB
AKALIN L. Sami. Yazar (İstanbul 1924- )
Dil ve T arih Coğrafya F akültesi’ni
bitirdi. Çeşitli liselerde edebiyat öğretm enliği yaptı. Yazarlığa şiirle başladı,
şiir tercüm eleri ve incelem eleri ile ta 
nındı.
E serleri : Halit Ziya Uşaklıgil
(1953),
M ehm et R a u f (1953), E rzurum bilmeceleri (incelem e, 1954), Japon şiiri (tarih
ve antoloji, 1962), Çin şiiri (tarih ve antoloji, 1964), Edebiyat terim leri sözlüğü
(1966), Dede K orkut kitabı’n ın folklor
bakım ından değerlendirilmesi
(doktora
tezinden bölüm lər, 1969), T ürk manileri
(incelem e, derleme 1972), İnsan türü
(uzun şiir, 1974).
AKALIN, Mustafa. Şair ve yazar Afyonk arah isar 1920- ). H ukuk tahsilinden
sonra A fyonkarahisar’da avukatlık ve
bir devre milletvekilliği yaptı.
Çeşitli
gazete ve dergilerde şiir ve yazıları ya
yım landı. Eserleri : Bahar ve izim , A lev
alev. (—> K.)
AKANSU, Kenan.Şair (İstanbul 1923- ).
İstanbul Üniversitesi Edebiyat F ak ü ltesi C oğrafya Bölümünün son sım fından
Y a nık
ayrılm a, m em ur. Şiir kitapları:
tü rk ü (1959), Çocuk bahçesi (1961), Ço
cuk dünyası
(çocuk şiirleri antolojisi,
1963). Z e y tin gözlüm (1965), B u ru k ya
şantı (1968).
AKARSU, Günay. Tiyatro tenkidcisi (İs
tanbul 1933- ). A nkara A tatü rk Lisesı'ni, İstanbul Teknik Ü niversitesi Elektirik B ölüm ü’nü bitirdi (1962). T ürkiye
Milli G ençlik Teşkilätının Basın Yayın
Kolu başkanı olarak G ençlik dergisini
yönetti (1961-63). Bir süre m ezun ol
duğu fakültede asistanlık yaptı. Bazı ansiklopedilerin hazırlanışında görev aldı.
(H ayat ansiklopedisi, Ansiklopedik söz
lük, Ü lkü okul ansiklopedisi).
Y elken
(1958-59), Ataç, Varlik, Forum, Son havadis, M illiyet, Demokrat İzm ir gibi d ergi ve gazetelerde tiyatro tenk itleri yaz
dı İzlem Y ayınevi'm kurdu (1962). Oyun (1963, 29 sayı), Tiyatro 70 (1970)
dergilerini çıkardı.
AKAY, thsan. Yazar. (İstanbul, 1918- ).
Siyasal B ilgiler Fakültesi mezunu. B üyükelçiliklerde
çeşitli görevler yaptı.
1941 yılından beri deneme, tenkid
ve
inceleme tü rlerin d e yazılar yazm aktadır.
E se rle ri: D ostoyevski (biyoğrafi, 1959),
A tatürkçülüğün ilkeleri (1964). G ündüz
sefası
(Joseph
Kessel’den
tercüm e,
1955).

Akbaba. Siyasi mizah gazetesi, haftalık
(İstanbul, 7 Känunuevvel
1338/1922).
K u ru c u la rı: Y usuf Ziya (Ortaç) * Orhan Seyfi (Orhon) *; Sahibi: Yusuf Zi
ya (O rtaç). Zamanının başlıca mizah
yazarları ve karikatüristlerini kodrosuna alan Akbaba dergisi, mizah alanında
en uzun ömürlü, hatta bazı dönemlerde
tek mizah dergisi olarak belirdi. Harf
inkıläbına (1928) kadar okuyucu sayı
sında belli bir gelişme görülen dergi, ye
ni harflerin kabulüyle büyük bir oku
yucu kaybına uğradı ve bu sarsıntıdan
ötürü 208. sayıdan itibaren kapandı. 1933
de tek rar yayım lanm aya başlayan dergi,
1950 de yayım ına bir defa daha ara ver
di. Yusuf Ziya Ortaç’m vefatıyla (11
M art 1967) yayım ı oğlu Ergin O rtaç tarafından devam ettirildi.
Geniş bir okuyucu kitlesine hitab eden
Akbaba, mizah yazarları ve k arikatüristler için de bir okul hüviyetinde görülm üştür. Cum huriyet dönəminin hem en hem en bütün mizah yazarları ve
karikatüristleri Akbaba’da yazı ve karik a tü r yayım lam ışlardır. Yusuf Ziya O rtaç’ın ölümüyle ve gelişen piyasa şartları karşısında Akbaba eski fonksiyonunu
kaybetti.
AKBAL, Oktay. Hikäyeci, yazar (İstan
bul 1923- ). Küçük yaşta babasını kay
betti. Annesi tarafından yetiştirildi. O rtaöğrenim ini çeşitli Fransız okullarında
vo İstikläl Lisesi’nde tam am ladı (1942).
Bir kaç yıl H ukuk ve Edebiyat fakültelerine devam etti. Təhsilini tam am layamadı. Servet-i fünün/U yanış dergisinde
sekreterlik (1943-44), Milli Eğitim Bakənlığı Tercüm e Bürosu’nda m em urluk
(1947 - 51), Vatan* gazetesinde kitap
tenkitçiliği (1951-56) yaptı. 1957 yılında
ana tarafından büyük babası olan Ebubekir Hazım Tepeyran’ın vefatı üzerine
kalan mirasla varlıklı bir hayata kavuş
tu. Vatan, C um huriyet*
(1969) Barış
(1972), gibi gazetelerde fıkra yazarlığı
yaptı.
İlk hikäyeleri ve şiirleri A teş, Çocuk
duyğusu, Servet-i fünun
dergileri ile,
Ikdam ve Y eni Sabah gazetelerinde çıktı (1937-41). Daha sonra B ü yü k Doğu*,
Y en ilik, Gün, Yirm inci asır,
Varlik *,
T ürk dili*, Sanat ve edebiyat dergile
rinde yazdı (1941-57). Son yıllarda d a
ha çok Varlik ve Türk dili dergilerin
de görüldü.
İlk hikäye kitabı Önce ekm ekler bozuldu (1946) sanat ve edebiyat çevrelerinde
ilgi ile karşılandı. İkinci Dünya Savaşı’-
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nm savaşa k atılan m illetlere yüklediği
sıkıntılar, b ü tü n dünya yazarlarının ü zerine eğildiği b ir ortak konu olmuş ve
bilhassa savaş sonrası bu konu etrafın da değerli eserler verilm işti. Batıda egzistansiyalist ve hüm anist felsefi tem ellere dayalı yeni düşünceler yaygınlık
kazanm aktaydı. T ürk yazarlarının, T ürkiye’nin savaşa katılm am asına rağm en
öteden beri süregelen b ir alışkanlıkla bu
duyğu ve düşünceleri benimsediği, B atıdakilere benzer eserler ürettiği söylenebilir. M utluluğa daha çok epikürist bir
tutum la kavuşm ak isteyen yazarlar a r
zularına çekilen sosyo-ekonomik engellerle um utsuzluğa düşmeye, çevrelerindeki m eseleleri bu um utsuzluk açısından
görmeye başlarlar. Açık seçik olarak Sait

İNSAN BİR ORMANDIR’dan/O /ctay A kbal
Kestaneler ceplerimdeydi. Beş kuruşa hepsi. Glorya pastanesine gideceğim. Kocaman kocaman pastalar bekliyor beni. Sinemalarda en ye
ni filimler. Tek başıma girmeye korktuğum yerler. Bir iki saatlik bir
başka dünyadır sinema. Hafif yağmur yağmış. Galatasaray dönemecinde Fatih-Harbiye tramvayı gıcırtıyla döndü. Karakolun önündeyim.
Yalmzlığımın içindeyim. Beşinci sinif öğrencisi, incecik, solğun bir çocuk. Golf pantolonlu. Babamın yazıhanesine gitmedim bugün. Muhallebici Hacı Recep’te tavuklar, tatlılar beklesin dursun. İki simit kırkar
paralık. Bir de içi çukulatalı yumuşacık pasta-kestanelerin birkaçı cebimde. Dönüşte yerim onları. Daha bir saat var derse. İşte haftanın
filimleri: Buster Crabe Arslan Adam Martha Eggerth’in Kongre Eğleniyor’u, Tom Miks, Tim Mac Coy... Bırakmalı okulu. Ön sırada
bir yer. Korkusuzca. Olmaz. Olamaz. Neden? Babam kızar, annem
darılır. Niye yalnız değilim bu dünyada. Sorumsuz. Hesapsız. Kimse
olmasın bana karışan. Bir gün büyüyeceğim. Ortaokul başlayacak önümdeki yıl. llkokul öğrenciliğinden kurtulacağım. Hep sinemalara gideceğim, okulu asıp. Babam nerden bilecek. Bilse de ne çıkar? Glorya’da bir коса pasta. Sonra karşı kaldırımdan dönüş, öğle saatinde
boş olur sokaklar. Dükkänlar kapalı çoğunlukla. Yarın onu göreceğim. Bize gelecek. Pazar sabahı erkenden. Babam börek pişirecek. Arkadaki boş selämlık odalarında oyun var. Коса dolaplar eski sedirler, benim ülkem. Kat kat kiraladığım apartman! Orta katı ona veriyorum. Başkasını sokmuyorum. O apartman dolapta yalnız ikimiz
yaşayacağız. Sonra sedirde yuvarlanacağız. O da oyun gereği. Başka
bir кап коса bize konuk gelecek. Kahve pişirecek o. Sonra yatacağız
yan yana. Anneler babalar gibi. Yarın olsa, bir yarın olsa, bir... Ya
rın oldu, öbür gün daha sonra. Haftalar, aylar. Bir yıl, on yıl, otuz
yıl daha. Durup baktım Galatasaray Lisesi önünde, sola sağa. Gitmiş
o eski ben’ler. Hepsi gitmiş 1934 de ne varsa. Ben de gitmiş yok ol
muşum. Vitrindeki yansımamı seyrettim. Kirli bir pardüsü, şapkasız,
hafif içkili bir orta yaşlı. 1934’deki çocuk bugün öldü elbet. Her gün
ölürüz biz. Her uyku bir ölümdür. Yeniden doğuştur her sabah. Bilmezlikten geliriz bunu. Her yeni günle değiştiğimiz... Her şeyi duyarız,
anlarız istersek, işimize gelmez. Yaşam boyu binlerce kez öldüğümüzü
bilmeyiz. Hiç ölmeyeceğiz! Çevirip herhangi birini sorsam böyle der:
Niye öleyim ben? Çok uzak bir adadır ölüm. Gemimiz oraya varmaz!..

Faik *’te, bulanık olarak O ktay A kb a V da izlenen bu tavır; yazarları çocukluk
hatıraları ile hayällere, küçük adam ın a bartılm ış dram ını anlatm aya sevkeder.
Bu çerçeve içinde eser veren y azarlar
daha sonraki yıllarda başka
açılardan
başka konulara yöneldikleri halde O k 
tay Akbal hep bu daire içinde sıkışıp
kalm ıştır.
Ferdiyetçilikten bir tü rlü kurtulam ayan
yazar gittikçe rüyä älemine sürüklenm iş,
çocukluk hatıraları ile süslü bir dü n y ayı b ü tü n eserlerinin ana malzemesi y ap m ıştır. Bu dünya içinde görünen ve h em en hem en b ü tün özelliklerini yazarın
biyografisinden alan kahram anlar, yenik
düşm ekten, önü tıkanmış olm aktan a ldıkları m arazi bir hüzün zevki ile görünüp kaybolurlar. Hikäyeleri tekil birinci
ve üçüncü şahısların iç monoloğları ile
gelişir. Kısa ve devrik cümlelerle y ü rü yen şiirli bir anlatım ı vardır.
Eserleri. Hikäye kitapları: Önce e k m e k ler bozuldu* (1946), A şksız insanlar
(1949), Bizans definesi (1953), B ulutun
rengi (1954), Berber aynası* (1958, S a
it Faik Hikäye
Arm ağanını
kazandı
1959), Y alnızlık bana yasak (1967), Don
durm alı sinema
(1967), Tarzan öldü
(1969), İstinye suları (1973). Romanları:
Garipler sokağı (1950), Suçum uz insan
olm ak* (1957, TDK rom an ödülünü k azandı 1958) İnsan bir ormandır (1975).
Deneme ve günlük notlar biçiminde ya
zılmış kitapları; Şair dostlarım * (1964),
Dost kitaplar
(1967, tanıtm a yazılan),
Günlerde * (1965), K onum uz edebiyat
(1968), Yazm ak yaşamak (1972), Anılarda görm ek
(1973), Y eryüzü korkusu
(1974), Ölüm süz oyun (1974). Tercüme
kitapları: Gizli oturum (J.P. Sartre’den
piyes, 1950), Veba
(Albert Camus’dan
roman, 1955).
AKBIYIK Ahmed Şemseddin.
Mutasavvıf
(XV. a.). Hacı Bayram Veli’nin tarikatına bağlı olan A kbıyık’m hayatı hakkında etraflı bilgi yoktur. Asıl adı Yadigär-ı Şem sı’ye göre A hm ed Şemseddin
İbn-i Hacı, Bursalı Tahir’e göre A kbıyık
Abdullah Sultan’dir. II. M urad ile Kosova savaşm a katıldı. İstanbul’un fethi
sırasında F atih’in yanında bulundu. Da
ha sonra Bursaya gitti. Bir mescit ve bir
ev yaptırdı. II. Bayezid’in padişah olduğu
1481 yılından sonra vefat etti. Şair ol
duğuna dair hiçbir kayda raslanmamasına
rağm en 1436 tarih li bir nazire mecmuasında A k b ıy ık imzalı bir şiir bulunmuştur. (-> K .)

Akça. Eskiden kullanılan küçük paralar
dan, güm üş sikke, pul.
★ Di. ed. D ivan edebiyatında aşığın gözyaşları rengi ve değerinden dolayı akçaya benzetilir. Paranın her kapıyı açtığı düşüncesi dolayısıyle äşık sevgiliden
karşılık görm ek için zam an zaman gözyaşı döker. Fakat gözyaşı her zaman
gcçer akçe değildir :
Harc eylem e ki habbeye değmez gözüm
yaşı
Şim di güzeller avlanır oldı nüküd ile
Necati
A kça aslan ağzındadır sözünden hareketle felek aslana, yuvarlaklığı m ünasebeti ile güneş de akçaya benzetilir.
AKÇAM, Dursun. Hikäyeci, yazar (Ölçel/
A rdahan 1930- ). Cilavuz Köy E nstitüsü’nü b itird i (1950). Altı yıl köy öğretmenliği y ap tık tan sonra, A nkara
Gazi
Eğitim E nstitüsü edebiyat bölüm ünü bi
tirdi, T ürkçe öğretm eni oldu. K ırıkkale
ve A n kara’da öğretm enlik yaptı.
TÖS
(Türkiye Ö ğretm enler Sendikası) yöneticiliğinde bulundu. M illiyet gazetesinin
röportaj yarışm asında A nalarım ız
adlı
yazısıyla birincilik arm ağanını kazandı
(1962). K ö y enstitülü yazarlar *’ın yıllar
önce oluşturdukları K öy edebiyatı * ortam ına katıldı. H atıra röportaj, inceleme tü rlerin d en hikäyeye geçti. Yakından tanıdığını söylediği köy həyatından
kurguya dayanan sun’i örnekler verdi.
Eserleri. H ik ä y e le r: Maral (1964), Ölü
ekm eği* (1969), Taş çorbası (1970), K ö yden indim şehire (1973); gözlemler, n o t
lar: Analar ve çocuklar (1964), Doğu’nun
çilesi (1966); rom an :Kanlıdere’nin ku rtları (1975).

sanatında benzeyen ile benzetilen arasındaki m ünasebeti anlatan kelimeye
vech-i şebeh denir. Vech-i şebeh *, benzeyenle benzetilen arasında çağrışım yap
m alıdır. Çağrışım yapan kelime iyi seçilmişse, benzetm e en uyğun, en güzel
ile yapılmışsa buna ahsen-i vech-i şebeh
denir.
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Zamane sirrini ko gonca gibi serbeste
Çemen safasına gül gibi dilküşa olalım
Şeyhı
Zamane sirri ile gonca arasında serbeste
(kapalı, gizli), çemen safası ile gül a ra 
sında dilküşa (gönlü açık) benzetme yö
nü, yani vech-i şebehtir. Benzetmede kelim eler iyi seçilmiş ve güzel bir benzet
me yapılm ıştır. Öyle ise, ahsen-i vech-i
şebeh, demek daha doğru olur.
Ahsenü’I-kasas (A.).
rin en güzeli.
K ur’an -ı K erim ’de
Züleyhä * hikäyesi
resinde, hikäye ile
nü’l-kasası/ deyimi

Kıssaların, hikäyeleanlatılan Y u su f ile
kastedilir. Yusuf süilgili olarak «Ahsekullanılm aktadır.

Ahsenii'l - kısas, bk. Ahsenü’l-kasas.

AKÇURA Yusuf. Yazar, tarihçi, siyaset adamı (Sim bir/K azan 1876-Istanbul 1935).
Küçük yaşta babasını kaybetti, annesi ile
beraber istanbula geldi (1883). İlk tahsilinden sonra Kocam ustafapaşa Rüştiyesine girdi. H arbiye’ye kaydoldu. A vrupa’da bulunan genç Türklerle ilişkisi bulunduğu için kurm ay sınıfına ayrıldıktan bir
m üddet sonra tevkif edilerek Trablusgarb’a sürüldü. Oradan arkadaşı Ahmed
Ferid ve Zühtü ile Paris’e kaçtı. Sivasal
Bilgiler m ektebine girdi. A lbert Sorel ve
AKÇIN, Faik. H alkıyatçı (Sandıklı 1889- Emile Boutm ey’den ders gördü. Şürayı
? ). İlk ve o rta tahsilini Rodos ve Gi- üm m et * ve M eşveret * gazetelerine m arit’te yaptı. İzm ir Sultanisi’ni bitirdi. İs kaleler yazdı. Pariste tahsilini tam am latanbul H ukuk Fakültesi’ne girdi. Birinci dıktan sonra K azan’a gitti. O radan K aDünya Savaşı
sırasında askere alındı. hire’de yayım lanm akta olan T ürk gazeteÇeşitli yabançı diller öğrenen Akçm, A- sine Üç tarzı siyaset isimli m eşhur m anadolu’nun m uhtelif il ve ilçelerinde öğ kalesini gönderdi (1904). Kazan’daki
retm enlik, m aarif m üdürlüğü yaptı. İz M edrese-i M uham m ediye’de tarih, coğmir Özel D evrim Lisesi’ni kurdu (1938). rafya ve Türk edebiyatı dersleri verdi.
Aynı m eslekten em ekliye ayrıldı (1958). Rusya m üslüm anları ittifa kı isimli siya
H alkıyat üzerine m uhtelif m akaleleri ve si harekete katıldı. Gaspıralı İsmail *
incelemeleri vardır. B unlardan bazıları : Bey’in çıkardığı Tercüman * gazetesinde
Ä şık A hm ed, Y urd u n çeşitli yerlerinde yazıları yayım landı. 1908 de İstanbul’a
bulmacalar bilmeceler, Kafasız M ehmed geldi. Necip A sım , * Veled Çelebi * gibi
Türkçülerle tanıştı. Türk Derneği’nin kuağa’nın masalı, Keloğlan masalı, M üsiki’rucuları arasında yer aldı (1908). Daha
nin doğuşu ve eski T ürkler’de m usiki.
sonra T ürk Ocağı *’na dönüşen derneğin
H > K .)
yayım organı T ü rk yurdu *’nun uzun süAhsen-i vech-i şebeh (Ahsen : En güzel;
re başında bulundu. Türkçülük fikriyavech-i şebeh : Benzetme yönü). Teşbih
tının yayılm asına çalışırken, esir m übaM illiyet arşivi

Dursun Akçam

AKÇ
delesini tem in için H iläliahm er (Kızılay)
tem silcisi olarak Rusya’ya gitti. Milli Mücadele’ye katıldı. Daha sonra İstanbul ve
A nkara H ukuk F akültelerinde ta rih ok u ttu . TBMM’de İstanbul ve Kars millet
vekili olarak bulundu. Türk T arih K urum u reisliği yaptı (1932-1935).
Y irm inci asrın başlarında düşünce dün
yam ızda çarpışan fikri cereyanlardan
Türkçülüğii benimsemiş, üniversitedeki
çalışm aları, konferansları, yazıları ve si
yasi harek etlerd e aldığı faal roller ile
Türkçülüğün yayılm asına çalışmıştır. Osmanlıcılığı a rtık sonu gelmeyecek kısır
b ir dava olarak görmüş, İslam birliği gö
rüşü (İttih ad -ı İslam) nü, A vrupalı Hıristiy an devletlerin şiddetli m ukavem etiyle karşılaşacağı gerekçesi ile gerçekleşmesi zor b ir hayäl olarak vasıflandırm ıştır. Esas benim senm esi gereken gö
rüş, T ürk birliğini sağlayacak olan T ürkçülüktür. Bu görüş A vrupa hıristiyan
devletlerinince de, Rusya’nın aleyhine ol
duğundan, desteklenecektir.
E s e rle ri: Şürayı Ü m m ette çıkan m akalelerim (1910), Üç tarzı siyaset (1911),
Osmanlı saltanatı m üessesatınm tarihine
dair bir tecrübe (Paris Siyasal Bilgiler
M ektebi’nde yaptığı trav ail), Siyaset ve
iktisa t (1924),
Türk Cermen ve İsläv
halkları arasındakı tarihi münasebetler.
(-> K.)
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I. Fikret Akdora

Akd ü hall (Di.ed.). (A k d : bağlamak;
hall: çözmek, gevşetm ek). M ensür bir
sözü ölçülü, käfiyeli (m anzum ) olarak
ifade etm eye akd, bunun tersini yapm a
ya da hall denir.
AKDAĞ, Mehmet Zeki. Şair
(Erm enek
1929- ). Öğrenim ini ilkokuldan sonra
askeri okullarda tam am ladı. Ayrıca O r
du Yabançı D iller Okulu’nu bitirdi. Görevi icabı y u rd u n çeşitli yerlerini dolaştı. Em ekliye ayrılarak İstanbul’a yerleşti. Ş iirleri 1944 yılındanberi Çinar altı,
T ü rk yurdu, O rkun, T ü rk sanatı, Y eni
ufuklar, Doğu, Çağrı,
T ü rk edebiyatı,
Hisar gibi dergilerde yayım landı. E serle
ri. K ırkikin d i (1967), Dar saat (1973).

ra Gazi Eğitim Enstitüsünde okudu. M ü zik bölüm ünden mezun oldu. B ir m ü d d e t
öğretm enlik yaptıktan sonra, DTCF İ n giliz Dili ve Edebiyatı bölüm üne g ir d i.
Bu bölüm den mezun olduktan sonra ç e 
şitli okullarda İngilizce öğretm eni o la 
rak çalıştı. A m erika’ya giderek m a s te r
yaptı. İstanbul Yüksek İslam E n s titü s ü
İngilizce öğretm enidir (1976).
Eserleri : T ü rkiye’deki çözüntünün n e denleri (1969), Eğitim im izde İm am H a tip O kullarTm n yeri ve K öy E n sti tüleri (A. M. Daryal ile beraber, 1971),
T ürkçe’de yeni gelişmeler (1973), Ç ağı
m ızda nüfusun önemi ve T ü rkiye’n in
nüfusu (1974). Yazarın ayrıca İngilizceden yaptığı bazı masal tercüm eleri d e
kitap haline getirilm iştir.

DERGÄH

AKDORA, İskender Fikret. Şair (İstan b u l
1914- ). A nkara H ukuk Fakültesi’n d ek i
öğrenim inden (1944) sonra çeşitli m e m urluklar yaptı. Ticaret hayatm a atıldı.
İlk şiiri M uhit dergisinde yayım lanan
(1932) şair, daha sonra Çığır, Oluş D ik m en, İstanbul dergilerinde yazdı. Y ir 
m inci asır dergisini çıkardı
(20 a ralık
1947-19 m art 1953, aralıklı 15 sayı). E s e r le r i: Hatıralar şehri (1945), R enkli
şiirler (1950), Gün sonu (1953), A ra ko n da (1954), K ubbe altı (1955), Ağda bir
şey yo k (1955), Deli dünya (1956), İ n 
sanlar arasında (1956), Kantaşı (1958),
Vega (1963), Acı gök (İlk kitabı ile b irlikte 1965), M avi k in (1970). Dünyanın
öptüğü kız (Roman 1966).
AKENGİN, Can. Şair, yazar
(Giresun
1892-1942). Ortaokulu G iresun’da, lise’yi Trabzon ve İstanbul’da okudu. Edebiyat Fakültesine girdi. Birinci Dünya Savaşı’m n başlaması üzerine öğrenimi y a
rıda kaldı, yedeksubay olarak askere alındı. A skerlik dönüşü edebiyat ve sahne çalışm aları yaptı. Eserleri : Şiirler ve
nesirler (1944). Yalnız şiirleri 1974 de
yeniden basıldı. (—> K.)

AKDAĞ, Tevfik. Şair (İzm ir 1932- ).
Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. B an
ka m üfettişliği yaptı. A nkara’da Ş im dilik
adlı b ir sanat dergisi çıkardı (6 sayı
1955). Тек k ita b ı: L äcivert kanatlı bir
ku ştu r gece (1968, şiirler).

AKENGİN, Yahya. Şair (B ayburt 1946- ).
Yavuz Selim Öğretmen Okulunu, Erzu
ru m Eğitim Enstitüsü Edebiyat bölüm ü’nü bitirdi (1967). Ferdı duyğuların
ağır bastığı şiirleri, tabiat tasvirleri ile
insan m ünasebetlerine geniş yer verir.
Şiir ve yazılarını Hisar dergisinde yayınladı. Şiir kitapları: İstesen (1969), A kşamla gelen (1973). (—» K.)

AKDENİZ, Sabri. Yazar
(L efke/K ıbrıs
1919- ). İlk ve ortaokulu K ıbrıs’ta oku
du. T ürk iy e’ye gelerek A dana E rkek Öğ
retm en O kulu’na girdi (1936). Daha son-

AKER, Halük. Şair (İstanbul 1940- )
DTCF. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü
bitirdi (1971). Devinim 60 adlı bir ede
biyat dergisi çıkardı (12 sayı 1965-66).

Dergah arşivi

Ahmed Pasa

AKI
Elek, Y ordam , Y elken, Dönem, T ü rk Dili
dergilerinde şiir ve yazıları çıktı. Şiir
kitab ı: T anrı katı (1959, Zihni B alım ve
Güven O ğuzbaş’la b irlik te). (—» K.)
AKGÜN, Nahit UIvi. Şair (Milas 1918- ).
İlk öğrenim ini Milas’ta (1927), o rta öğrenimini İzm ir İkinci E rk ek L isesi’nde
yaptı (1940). İstanbul Ü niversitesi Edebiyat F ak ü ltesi Felsefe B ölüm ü’n ü b itir
di (1948). B ir süre M.E.B. k ü tü p h anelerinde çalıştı. Ödemiş Lisesi (1956 65), İzm ir K arşıyaka E rkek Lisesi, İz
mir A ta tü rk Lisesi’nde felsefe öğretm enliği (1965), İzm ir Radyosu şiir saati konuşm acılığı yaptı. K arşıyaka Genel K ü tüphanesini kurdu.
İlk şiiri İz m ir’de yayım lanan A k ın gazetesinde çık tı (1936). İlk eserlerinde F aruk N afız-N ecip
Fazil çizgisinde hece
veznini k u lla n a n N ahit Ulvi, daha sonraki y ıllard a yeni şiire yöneldi. S ervet-i
İünun/TJyanış, Kovan, Fikirler, K aynak,
Yeditepe, Y ü c e l, V arlık * Değirmen ve
Türk dili* dergilerinde yazdı. T ürk Edebiyatçılar Birliği ve T ürk Dil K urum u
üyesi.
İnsanı toplum içinde ele alan, ancak toplumsal dengesizliklerin tedirgin
ettiği
ferdi b ü tü n b oyutları ile kapsam ayan bir
muhtevayı, d ah a çok tabiat-in san m ünasebetlerine ağ ırlık vererek sürdürür. Okunup geçilen, рек gözebatıcı olm ayan,
tek tek d u ru m lar, zam an parçaları üzerinde d u ran b ir şairdir.
E serleri: Üç gönül (1937), Leyla (1937),
Irgat (1942), Sebep (M ehmet S erp in ’le
1945), Birisi (1955), K aranlıkta bir ağaç
(1960), G erçek düş (1965), E vren tü r k ü 
sü (1966, TDK şiir ödülü), Ağaçlar u ya nınca (1971).
AKI, Niyazi. Edebiyat tetkikçisi, yazar
(C um a/K ayalar 1912- ). İstanbul E r
kek Ö ğretm en O kulu’nu bitird ik ten son
ra (1930) b ir süre ilkokullarda çalıştı.
Ankara Ü niversitesi DTCF Fransız Dili
ve Edebiyatı bölüm üne girdi. M ezun ol-'
duktan sonra (1940) çeşitli lise ve y ü k sek okullarda öğretm enlik, okutm anlık
yaptı. D oktorasını İstanbul Ü niversitesinde verdi (1956). E rzurum A tatürk Ü niversitesi T ü rk Dili ve Edebiyatı bölümü’nde öğretim görevlisi (1961), doçent
(1964), profesör (1970) oldu.
Bir ara
Cezayir A lger Üniversitesi Edebiyat ve
Beşeri İlim ler F akültesi’nde çalıştı. E r
zurum A ta tü rk Ü niversitesi’ndeki görevinden em ekli oldu (1975). Ülkü, İstan
bul, Bilgi, Ölçü, A kis, Yeditepe, Y en i edebiyat dergilerinde tercüm e, inceleme,

m akale ve kronikleri yayımlandı. Yeni
İstanbul gazetesi ve İstanbul dergisinde
(1955-56)
hikäyeleri
çıktı. Eserleri.
Y a ku p Kadri Karaosmanoğlu (İnsan eser - fikir - üslüp, 1960), X IX . Y üzyıl
T ü rk tiyatrosu tarihi (1963), Çağdaş Türk
tiyatrosuna toplu bakış (1923-1967 ara
sı, 1968), H ikaye-i ibdaı Yeniçeriyän/
Bä bereket-i pir-i Bekt& şiyan/Şeyh Ha
cı Bektaş V eli-i m üsliman (Thomas Chab e rt’in Türkçe olarak yazdığı, 1810’da
V iyana’da basılan üç perdelik dram ın
tercüm e ve tanıtm ası, 1969).
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Akıcı fonem, bk. Akıcı sesdeş
Akıcı konson, bk. Akıcı sesdeş
Akıcı sesdeş (akıcı konson, akıcı fonem,
titre k konson, titreşim li akıcı)/(D il, Fr.
consonne liquide, consonne vibrante).
Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğundaki yarı kapalı bir engele çarpması
ile oluşan sesdeş. «1» ve «r» sesdeşleri.
Tel, göl, bilek, ol, dal, kol; ser, sur, sıra,
kartal örneklerinde görüldüğü gibi. A kıcı sesdeşler, «avurt sesdeşi (1) » ve «tit
rek sesdeş (r) » olmak üzere ikiye ay rılabilir. Bk. av u rt sesdeşi, titrek sesdeş.
Akıcılık (seläset). Yazıda düşüncenin hiç
bir engele uğram adan rahatca gelişmesi,
kolayca okunması ve anlaşılmasına denilir. Yazıda akıcılık, düşüncelerin bir pla
na göre sıralanm ası, herkesin bildiği kelim elerin kullanılm ası ve cüm lelerin kısa,
düzgün ve doğru olması ile tem in edilir.
Yazıda akıcılık yeni fikir, izlenim ve olayların anlatılm asına engel değildir.
Akıcılık m uhtevadan çok yazış tarzı ile
ilgilidir. Akıcılık ile basitliği birbirine
karıştırm am ak gerekir.
Akıl, akl (A.). Düşünme kabiliyeti. Bu
kabiliyet insanın kendi davranışlarını
bilmesine, eşyanın güzellik ve çirkinliğini, iyilik ve kötülüğünü, olgunluk ve eksikliğini idrak etmesine yarar.
★ Fels. Yeni eflatunculuk’ta ve hıristiyan felsefesinde akıl, kelam (logos)’un
karşılığıdır. Bu m anada akıl manevi yaratılışla ilk illet olan A llah’tan sudür eder (çıkar). İsläm ’daki meşşai filozofları da uluhiyet (tan rılık )’i akıl ile ifade
ederler.
Aklı düşünm e kabiliyeti olarak kabul eden filozoflar akılla ilgili birtakım ilkeler kabul ederler. Bu ilkeler ayniyet (özdeşlik) ve illiyet (sebeplilik) ilkeleridir.
Akıl bunlarla açık ve keşin gerçekliklerin
idrakini sağlar.
Batı’nm m addeci-akılcı filozofları akıl ile

N. Ulvi Akgün

im an çelişmesine büyük yer verirler ve
tabiat üstü bir gerçeklik kabul etmezler.
O nlara göre akıl insanın hareketleriyle
oluşm uştur.
★ İsi. İsläm ’da im an ile akıl arasında bir
çelişme söz konusu değildir. K u r’an-ı K e
rim aklı dış gerçekliği kavrayabilen bir
kabiliyet olarak değerlendirir. im an ise
aklı aşar. Aklın hududu vardır. İm an ise
sınırsızdır, sonsuzluğu kucaklar. B unun
için akıl b ir noktaya kadar Allah’ı kabul
eder. Teslim iyet imanı gerektirir.
★ Tas. Akıl, A llah tarafından insan bedenine öz olarak verilm iş ruhani
bir
cevherdir. N efisten ayrıdır. Cisim değil
dir. Esasen id ra k ’ın gerçekleşmesini sağladığı halde, eşyanın gerçeğini kavrayamaz. Bu häli ile A llah’ı id rak etm esinin
de im kanı yoktur. Sofiler A llah’ı akıl vasıtası ile kavram aya çalışanları ten k it ederler ve (A llah’a seyr-i sülük «sezgi yo
lu» ile) ulaşılabileceğini savunurlar. Tasavvuf’un yaratılış hususundaki görüşlerine göre akıl’a üç m ertebe verilm iştir.
B unlardan birinci basam ak akl-ı maaş
(akl-ı cüz)’dır. Ancak älem -i şehädet
(görülen alem) i kavrayabilir. İkinci b a 
sam ak akl-i maaddır. İrfa n ’la terbiye edilmiş akıldır ki, älem -i şehädet’in ötesini
görebilir. Üçüncü basam ak akl-ı kü ll’dür.
Bu m ertebede ancak peygam berlerin ve
velilerin akılları bulunur. A rtık şehädet,
misal, ru h lar alemi, äyan-ı sabite * aşıl
mış vahdet’e ulaşılm ıştır. Allah bü tü n
eşyädan önce a k l-ı küll’ü yaratm ıştır. İlk
görünüş derecesi akl-ı evvel’dir. Buna
ayrıca cevher-i evvel, rüh-i izafi, när-ı
M uham m edi, ilahi aş к da denilir. A kl-ı
küll’den n efs-i küll m eydana gelmiş, bu
ikisinden dokuz kat gök doğm uştur. Bu
dokuz gök ile ak l-i küll’ün toplam ından
on akıl; u k ü l-i aşere m eydana gelmiştir. A llah akla üç m arifet verm iştir. B un
lar sırayla m arifet-i hakk, nefis ve m arife t-i ihtiyaç’tır. Bunların her birinden
başka b ir nesne vücuda getirm iştir. A l
lahı bilm ekten a kl-ı sani, nefis’ten nefs-i
küll, ihtiyaçtan cism -i küll (m ülk-i a’zam) m eydana gelm iştir. Bu kainatın aklı, ak l-ı sani, nefsi; nefs-i k ü ll’dür.
M utlak hak ik at olan A llah’a varm ak için
akıl ve aşk iki ayrı yol’dur. Birincisi
m edrese’nin (ulem änın), ikincisi ise ta rik atın (m utasavvıflarin yoludur. Divan
şairleri bu yollardan hangisinde ise’ler
aklı ona göre değerlendirirler. M utasavvıflara göre akıl gönlü aşktan ayırm ak
ister. Gönülse aklı bırakıp, aşkı gözetm eyi öğütler. Aşık olan akla uymaz.

A kla mağrür olma E flätün-ı v a k t o lsa n
dahi
Bir edib-i kam ili gördükte tıfl-ı m e k te b
ol.
N e f ’ı
Akılcılık, bk. Rasyonalizm.
Äkıle Hanım Sokağı. Roman (H alide E d ip
Adıvar, 1958). Eser de İkinci D ünya H a r bi’nden sonra Türkiye’de m eydana g e le n
sosyal değişmeler ele alınır. M ekän o la 
rak İstanbul’un bir sokağı (Ä kıle H a n ım
Sokağı) seçilmiştir. Yıl 1955. Ä kıle H a 
mm Sokağı’nda «üç dört yüzyıllık b in a
usullerinin num uneleri k arm akarışık b ir
sergi halindedir.» Karışık bir m im arı içinde konaklar, teneke kaplı ahşap e v le r,
dar yüzlü yüksek kargir binalar s ıra la n m aktadır. Bu sokak «demokrat b ir m e m leket çocuklarının oyun m eydanı»dır.
K onaklardan, gecekondulardan, a p a r tm anlardan gelen çocuklar orada to p la 
nırlar.
Zam anın gözde dansı Rock and roll ile
Strip-tease rom anın iki sem bolünü te ş k il
ederler. Çok partili hayata geçiş ile b e raber T ürkiye’de İkinci Dünya S a v a şı’ndan sonra m eydana gelen siyasi d e 
ğişmeler sosyal hayat üzerinde de te s irini gösterm ektedir. Bu değişim çeşitli ta bakalara mensup ailelerin ve şahısların
hayatına da yansımıştır. F ertlerin h a y a tında ve zihni yapılarm da sallantılı b ir
dönem yaşanm aktadır. Strip-tease ise b ir
sahne gösterisi olmaktan çıkıp «bugünün
insan topluluklarının ruhlarının dışarıy a

Äkıle Hanım Sokağı (İstanbul)
Fotoğraf: İbrahim Tabakoğlu (Dergäh)
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vurm uş b ir hayali» haline gelm iştir. Bi
rinci dans daha yüksek, kü ltü rlü tabakanın geçirdiği bocalam aların sembolü
iken, ikincisi dışardan çok m utaassıp görünen taşralıların, kültürsüzlerin remzi
olarak kullanılır. Rom anın tipleri de bu
içtim ai değişm enin göze çarpan k arak terlerini kendilerinde toplarlar. Birinci
gurup tam am en geleneğe bağlı; aklı seli
mi tem sil edenlerdir. Gelenek ile batı
k ü ltü rü n ü birleştirip, yazarın ideal kahram an olarak taktim ettiği tipler ikinci
gurup olup, yüksek tabakaya m ensupturlar (Nerm in, Serin, Gülbeyaz, Sadi, Tarık ). B atıdan yayılan m odaların tak lidiyle sarsılanlar (Ayşe ve İsmail Bey)
üçüncü gu ru p tu r. Dick ve M ary (batılılar-A m erikalılar) ise m illi k arakterleri
henüz silinm em iş olan bir ve ikinci guru b u n hayranıdırlar.
AKIMAN, Nazmi. Şair (A nkara 1929- ).
İstanbul Üniversitesi H ukuk Fakültesini,
Columbia Üniversitesi
Siyasal Bilgiler
Fakültesini bitirdi. NATO ve CENTO’da
görev aldı. Şiirleri Varlık dergisinde y a 
yım landı. Y en i Eylüller (1972) adlı bir
kitabı vardır.
AKIMSAR, Bcsinı. Hikäyeci (Çeşme 1920). İzm ir T icaret Lisesini b itirdikten
sonra ticaret ve yazı hayatına atıldı. H ikäyelerini Yarım ay, Fikirler ve kendi
çıkardığı K ovan dergilerinde yayım la
dı. M ehm et efendi tuhaf adamdır (1959)
isimli bir hikäye kitabı vardır.

zıldığı yıl M. Kemal’in huzurunda oy
nandığı gibi, C um huriyetin 50. Yılı dolayısıyla 1973 tiyatro döneminde Devlet
Tiyatrosu’nca tek rar sahnelenm iştir.
AKIN, Bedii Faik. Gazeteci
(Bandırm a
1921- ). K abataş Lisesi’ni, İstanbul Tip
Fakültesini bitirdi. Bir tü tü n şirketinde
çalıştı. 1945 den sonra gazeteciliğe başla
dı. Tasvir, Tan, Milliyet, Y eni İstanbul,
Ulus, Dünya * gibi gazetelerde fıkra yazarlığı yaptı. Falih R ıfkı A ta y ile beraber çalıştığı Dünya gazetesinin sonradan
sahibi oldu. Demokrat P arti iktidarm a
karşı sert bir m uhalefete girişti. 1954’de
tutuklandı. 1960 da Tahkikat Komisyonu
tarafından sorğuya çekildi. 1965 den sonraki yıllarda C.H.P.’nin takip ettiği siya
si çizgiye katılm adı. Dünya gazetesindeki yazarlığım sürdürdü. Son Havadis gazetesine geçti (1976). E se rle ri: E fendime söyliyeyim (fıkralar, 1953), Yabançı
(roman, 1954) Sam amcanın evinde (gezi
notları, 1954), B ir garip ada (gezi not
ları, 1954), O biçim (hapisane notları,
1958), İhtilalciler arasında bir gazeteci
(röportaj, 1967), Rusyadan (gezi notla
rı, 1968), Rüzgär eken (1969), Pablonun
gülüşü (roman, 1972).

AKINCI, Gündüz.
Öğretim üyesi, yazar
Çoruh 1914- ). İlk tahsilini A rtvin’de yaptı. İstanbul Erkek Lisesi ve Bursa Lisesi’nde okudu. Yüksek Öğretm en Okulu
Türk Dili ve Edebiyatı bölüm ü’nü b itir
di (1938). A ntalya ve Afyon liselerindeki
edebiyat öğretm enliğinden sonra, A nka
Akın, agin. K azak - Kırgız T ürkleri a ra  ra DTCF.’ne Yeni Türk Edebiyatı asissında saz şairi, destan şairi anlam ına k u ltanı olarak girdi (1944). Aynı bölümde
lanılır. Eski T ürkler tarafından da akın profesör oldu (1962). Bir süre Erzurum
kelimesinin saz şairi anlam ına kullanılA tatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fadığı sam lıyor. A kınlar şiirlerini irticalen kültesi’nde dekanlık görevinde bulundu
söylerler. Kendisi irticalen şiir söyleye(1963-64). Tekrar A nkara’daki eski gömeyen fakat başka şairlerin şiirlerini o- revine döndü. 1975 de Elazığ’da kurulan
kuyanlara «cırcı» veya «ölüm cü» denilir. Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi deElakını: Gezginci şair.
kanlığına getirildi.
Çeşitli
dergilerde tenkit, deneme, şiir tü rAkın. Manzum oyun (Faruk Nafiz Çam lerinde yazıları yayımlandı. Eserleri :
lıbel, 1932). «Üç perdelik destan» olarak
Abdülhak Hämit
Tarhan
(monografi,
takdim edilen oyun, 1930 larin resmı, tadoktora
tezi,
1954,
TDK
ödülü
kazandı
rih tezine dayandırılm ıştır. T ürklerin
1955). Erzurum lu İbrahim H akkı (biyoganavatanı olan O rtaasya’da iç deniz k u rafi, 1960), Türk romanında köye doğru
ruyunca, T ürkler göç etm ek zorunda ka(inceleme, 1961), Batıya yönelirken Şinalırlar. F. Nafiz, M.K. A tatürk’ün em riyle
si (1962).
hazırladığı belirtilen bu m anzum oyun
da, devrin yaygın tarih tezini rah at bir
AKIŞ, Ali. Äşık (Kıvşak/Yıldızeli 1929şiir diliyle sahneye getirm iştir. Ancak,
). Okuma yazmayı kendi kendine öğXX. asırdaki bir tarihi şahsiyetle ilgili
rendi. Onbeş yaşları civarında bir gece
duyğu ve düşüncelerin asırlar öncesinin
rüyasında Saçlı Derviş’i gördüğü ve bu
olaylarıyla çağrışım yapacak şekilde düolaydan sonra şiir söylemeye başladığı
zenlenmesi gereğinden doğan sınırlayıcısöyleniyor. Çiftçilikle uğraştı. Şiirlerinde
lık ve zorlama dikkati çeker. Akın, y a
daha çok dini konuları işlemiştir. (—» K.)

Dergäh arşivi, Fotoğraf: İbrahim Tabakoğlu (Dergäh)
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Akide (A.). Bağlamak, düğüm lem ek’ten.
G ünlük h ay atta doktrin, düstur m änalarına kullam lır. Dini düşünceye dayalı
düşünce sistem inde im anın bağlı olduğu
prensipler topluluğunu ifade eder. Ba
zan m ezheb kelimesi karşılığı olarak ta
kullanılm ıştır. Dinin im an ve usul yönü
n ü ele alıp işi ey en kitaplara akaıd kitapları ismi verilm iştir. M anzum -nesir
çeşitli akaid k itap lan vardır.

ÄKİF. Şair (Trabzon 1837-lstanbul 1 8 9 8 ).
Tahsilini Trabzonda yaptı. Çeşitli k ä t i p liklerde bulundu. Batum istiläsı s ı r a s ı n 
da topladığı bir taburla, harbe k a t ı l d ı .
Daha sonra da değişik sancak m u h a s e beciliklerinde çalıştı. Ş ü ra-y ı b a h r i y e
başkätibi iken vefat etti. Bazı ş i i r l e r i
Trabzon’da yayınlanan gazetelerde b a s ı l 
mış, bazı gazellerini de H asan H a m a m ı
toplam ıştır. (—» K.)

ÄKİF. Divan şairi
(Amasya ?-1759).
Asıl adı M ustafa. Babası B ayram efendi
alim ve şair b ir zat olup şiirlerinde «İydi» m ahlasını kullam rdı. Kendisi medrese tahsilinden sonra uzun m üddet m üftü lü k yaptı. Daha sonra II. Bayezıd medreselerinde ders okuttu. M ürettep divanı,
M akam atı H ariri tarzında Bedia isimli b ir eseri vardır. (—» K.)

ÄKİF. Tezkireci (XVIII. a.). 1757 d e ö len vezir Damat Коса Bekir P a ş a ’n m
oğlu. Enderunda yetişti. «K ilär-ı H a s s a » yə çırağ buyruldu (1779). E n d e ru n d a n
yetişen kendisiyle birlikte yirm iüç ş a i r
hakkında kısa bilgi ile şiirlerinden ö r nekler verdiği eseri Mir’at-ı şi’r *’i I I I .
Selim ’e sundu. (—> K.)

ÄKİF. Şair (Selänik 7-1827). Çeşitli şahısların yanında kätiplik yaptı. M evleviliğe intisab etti. Yazma divanından başka, Selänik Mevlevi tekkesi hakkında bir
tarih i vardır. (—» K.)

Äkif Bey. O yun
(Namık Kemal 1874).
Yazarın ahläk ve aile konularını k a h r a m anlık çeşnisi ile birlikte işlediği b e ş
fasıllık dram . Deniz subayı olan Ä kif B e y
savaşa gidecektir. Fakat çok sevdiği k a rısı D ilrüba’dan ayrılm ak ona zor g e lir.
Buna rağm en gider. Kätip Esat Bey D ilrü b a ’ya äşıktır. Onu ele geçirm ek iç in ,
bazı şahıslara para yedirerek Äkif B e y ’in
ölüm haberini yayar. Äkif Bey ise d ü ş 
m ana teslim olmamak için gemisini y a k mış, kendisi kurtulm uştur. Babası S ü 
leym an K aptan İstanbul’a gelir, D ilrü b a’y ı
arar. Ancak karşılaştıklarında D ilrü b a
kayınbabası ile alay eder. Bu arada K ä 
tip Esat ile düğünü olm aktadır. D ah a
sonra Äkif Bey gelir. Durumu ö ğ ren in ce sarsılır. Düğün gecesi Dilrüba’nın e v ine gizlice girer. Esat’Ia vuruşurlar, b ir birlerini öldürürler. Oğlunun öldüğünü
gören Süleym an Kaptan da D ilrüba’yı
öldürür.
Nam ık K em al’in önce rom an olarak d ü şünüp, sonradan Daniş Bey yahut Fahişe-yi naibe-yi Ä k if Bey ismi ile oyun laştırm ayı uyğun bulduğu bu eser, y a 
zarın ve Tanzim at devri Türk tiyatrosunun ahläk ve aile konularındaki islahat
çı fikirlerini yansıtır. Toplum hayatınm
tem eli olan ailenin hangi bağlarla k u rulduğuna, bu bağların hangi yollarla
çözüldüğüne işaret eden eserde Namık
Kemal, düşük kadın tipini tenkit eder.

ÄKİF. Şair
(Selänik ?-K avala 1883).
Petriç ayam A bdüllätif B ey’in oğlu. Se
länik V ilayetine bağlı bazı
kazalarda,
kaym akam lık ve Üsküp M utasavvıf m uavinliği görevlerinde bulundu. K avala’da
T ütün Aşarı
M üdürü iken vefat etti.
(-» K.)

ÄKİF (Karamüftizade). Divan şairi (Van
1812-7 ). Asıl adı Mustafa. Van m üftülüğü yaptı. İstanbul’a gelerek häcelik rü tbesi kazandı (1847). Bingazi Kaymakamı
oldu (1848). Azledilerek İstanbul’a dön
dü. M araş Kaymakamlığı yaptı (1854).
Fatin tezkiresi’nde Kara Müflüzade läka-

ÄKİF. Divan şairi
(Belgrad ?-Süleym aniye 1761). Asıl adı Mehmed. İstanb u l’da tip tahsili yaptı. Belgrad seferi
(1739) ne hekim başı olarak katıldı. Nakşibendi tarik atın a m ensuptu. Ram iz tezkiresinde h ayatı hakkında bilgi verilm esine rağm en, şiirlerinden örnek konulm am ıştır. (—> K.)
ÄKİF. Divan şairi (D iyarbakır X IX a.).
Asıl ismi A hm ed’dir. D iyarbakırlı Ali Em iri Ef. *’n in ağabeyi. Bolu sancağı tahrira t m üdürlüğünde bulundu (1876). Ali
E m irı’nin verdiği bilgiye göre m ürettep
divanı yanğında kaybolm uştur. (—» K.)
ÄKİF. Divan şairi ( ?-A ntakya 1880).
A ntakya älim lerinden Öm er Feyzi Ef.’nin
oğlu. Doğduğu şehirde kätip olarak görev yaptı, basılm am ış bir divanı vardır.
(—» K.)
ÄKİF. Şair (Şum nu ? XIX. a .- ?). Asıl adı Yusuf. Çevresindeki äyanlara kätiplik ile hayatını kazandı. Az sayıda şiiri vardır. H ayatı hakkında bilgi ve bazı
şiirleri Fatin tezkiresi’ndedir. (—» K.)

ÄKİ
bıyla ün yaptığı ve divanı olduğu k ay dedilm iştir. (—» K.)
ÄKİF (Lütfullah). Divan şairi ( ?-Izdin/
Rumeli 1786). Rumeli kadılarından. R usçuk ve Sakız da bulundu. Ş iirlerinden örnekler Silahdarzade ve Ş efka t tezkirelerindedir. (—> K.)
ÄKİF Mehmed. Divan şairi
( 7-1766).
Çeşitli devlet görevlerinde bulundu. R a
m iz tezkiresi’nde hayatı hakkında bilgi
verildiği halde, şiirlerinden örnek konulm am ıştır. (—»K .)
ÄKİF Mustafa. Divan şairi (Amasya 71759). M edrese tahsilinden sonra Am asya
Bayezid H an M edresesinde m üderrislik
yaptı. Am asya M üftülüğü görevinde b u 
lundu. D ivanı vardır. G azellerinde garip
kelim elere y er verm iştir. (—» K.)
ÄKİF Paşa. Münşi, şair ve devlet adam ı
(Yozgat 1878-lskenderiye 1845). A ntepli
Kadı M ehm ed Ef.nin oğlu. Özel öğrenim
gördü. Yozgat’ta Cebbarzäde Süleym an
Bey’in divan katipliğini yaptı. Amcası
Reisülküttab M ustafa M azhar Ef.’nin delaletiyle
D ivan-ı H üm ayun kalem ine
girdi (1814). Ämedci (1825),
Beylikçi
(1827), R eisülküttap (1832) olarak görev
yaptı. R eisüküttaplık H ariciye N ezaretine dönüştürülünce Hariciye Naziri oldu.
Ceride-i havädis gazetesinin sahibi In g iliz Gazeteci C hurchill’i, av sırasında bir
m üslüm an çocuğu yaralam ası üzerine
hapsettirm esi olayına İngiliz Sefiri’nin
karışm ası ile hastalığı bahane edilerek
azledildi (1836). Rakibi M ülkiye Naziri
Pertev Paşa’nın azli üzerine,
M ülkiye
Nazırlığına getirildi (1837). M ülkiye de
yimini, «ädäb-ı ubudiyete munäfı» ol
duğu gerekçesiyle Dahiliyeye çevirtti. Bu
görevi altı ay kadar sürdü. P ertev P aşa’nın m ensub olduğu Mason locasmdan
olan Başvekil Mehmed Rauf Paşa ta ra fından hastalığı bahane edilerek görevine son verildi. Sultan A bdülm ecid’in cülüsundan sonra (1839) Kocaeli M utasarrıflığına tayin edildi ise de hastalığı ve
halkın şikäyeti ileri sürülerek bu görevden de azledildi, Edirne’ye sürüldü
(1840). Istanbul’dan gelen bir heyet ta rafından nıahkem e edilerek iki sene sü rgüne m ahküm edildi. Sürgünden sonra
İstanbul’da oturm asına müsade edilm eyerek, Bursa veya Yozgat’ta ikäm etine
izin verildi. Äkif Paşa, Bursayı tercih e t
ti. Sultan A bdülham id’in doğum unda
Abdülmecid’e sunduğu bir tarih üzerine
İstanbul’a dönmesine izin verildi (1842).
Dergäh arşivi

1844 de Hacca gitti. Dönüşte İskenderiy e’de gemiye bineceği sırada vefat etti.
K indar, kavgacı, ikbalperest, bedbin ve
geçimsiz v.b.
sıfatlarla değerlendirilen
Äkif Paşa devrinde Batı tesirine tam a men açık bürokrat keşimin hışmına uğ
radı. Çevresinde oluşan hädiseler, sürekli azil ve sürgünler onu çeşitli tepkilere sevketm iştir.
Äkif Paşa, devrinde gelişen A vrupai edebiyat akım ının dışında kaldı. Doğu te rbiyesi görmüş, kalemde yetişm iş bu yolda
eser vermiş, bir nesir üstadıdır. Nedim’den beri devam eden «mahallileşme» akım ının içinde sayılması ise, torunu için
hece vezniyle yazdığı bir m ersiyeden ötü rü d ü r. Devrinde Divan şiirinin de ön
safında sayılmaz. Eski nesrin bütün unsurlarım taşıyan eserlerinde, sadeliğe
doğru bir eğilim hissedilir. «Şeyh M üşta k’a m ektup» adlı eseri yeni nesre en
yakın örnek olarak kabul edilir. Paşa’nın
kendi psikolojik
ortam ını ve devrinin
cem iyet ve insan hayatını yansıttığı için,
sürgün hayatında bedbin bir anında yaz
dığı A dem kasidesi * devrinde konu yönünden yenilik olarak kabul edilmiştir.
Akif P aşa’nın bu şiirde kullandığı tem alar, daha sonra Hamid, Recaizade E k rem ve Servet-i fünuncular tarafından
da işlenm iş ve böylece, Paşa bir yol açıcı olm uştur.
Äkif Paşa, eski şiirin bütün türlerine baş-
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R. Polat Akkoyunlu

AKS
vurm uş ve şekil olarak eski tarzı devam
ettirm iştir.
Eserleri: M ünşeat-ı Elhac A k if Efendi ve
divançe
(istanbul 1843, Bulak 1845),
Tabsıra (M atbaa-yı Ämire, tarihsiz, M atb aa-y ı Ebüzziyä 1883), Eser-i A k if Paşa
(1873, m uhtelif m əktubları ölüm ündən
sonra yayım lanm ıştır), M uharrerat-ı hususiye-i A k if Paşa (1883), Risaletü’l-firäsiye v e ’l siyasiye (A rapçadan ilävelerle tərcüm ə). (—» K.)

AKKOYUNLU, Riza Polat. Şair (1911 1970). İlk öğrenimini A dana’da, o rta ö ğ renim ini Adana, Konya ve B a lık e sird e
yaptı. Y eterlik im tihanı vererek o rta ö ğ retim de Türkçe dersleri öğretm eni o ld u .
Üç yıl DTCF Türkoloji bölüm üne d e v a m
etti. Çeşitli liselerde edebiyat ö ğ re tm e n liği yaptı. Aynı görevden em ekliye a y 
rıldı. E se rle ri: Bir yanğının külleri, B ir
yayda altı ok, Bende kalan m e k tııp la r,
G üneyde bahar, Güneyden geliyorum .

Akifc. İçiçe çeşitli renk halkalariyle bölü
nən kalseduan kuars cinsindən kıym etli
b ir taş.

Akläm-ı Sitte Eskilerin altı tü rlü k a bul ettikleri yazı hakkında k u lla n ılan bir tərim . Bunlar 1439 da S ultan H a 
lil nam ına telif olunan Farsça Hat r is a lesi’nde şöyle sıralan m ıştır: R ik’a, M u hakkak, Sülüs, Reyhani, Nesih, T e v k ii.

★ Di. ed. A kik halk arasındaki inanışa
görə Süheyl* yıldızm ın təsiri ile renk
alır. Bu yıldız en parlak olarak Yem en’de görülür. A kik’in bu sebeple Yemen
to praklarından çıktığına inanılır. Dolayı
sı ile akik şiirlerde Süheyl ve Yemen kelim eleri ile beraber kullanılır. Sevgilinin
dudaklarm m rengi ile aşığın gözyaşlarını tasvir edərkən kullam lan bir hayäl
unsurudur.
Akis, bk. Aks.
Akis. Siyasi, dergi, häftalık (A nkara 15
Mayıs 1954-31 A ralık 1967). Yayımlayan
M ətin Toker. A m erikan haftalık resimli
siyasi aktüalite dergisi Tim e’ı örnək al
dı. G ünlük siyasi olayları bir uslüp birliği içində ren klendirerek verən
Akis,
görüş açısı olarak C.H.P. fikriyatını təm 
sil etti. Bu yüzdən, TBMM Tahkikat Ko
m isyonu tarafından kapatıldı (29 Nisan
1960). 27 Mayıs hareketinden sonra tək 
ra r yayım lanm aya başlandı
(30 Mayıs
1960). 706. sayı ile yayımlayıcısı tarafın dan kapatıldı. Akis’de siyasi olaylar ya
nında güzel sanatlar ve edebiyatla ilgili
aktüel konulara da yer verilm iştir.
AKKAYA, Mehmet Şükrü. Yazar, dilçi (Sivas 1895- ). Kuleli A skeri Lisesi’ni bi
tirdi. H arbiye’nin son sınıfında iken I.
Dünya Savaşı’n ın başlam ası üzerinde or
duya alındı. Ç anakkale Savaşında yara
landı ve geri hizm ete geçirildi. Cum huriy etten sonra dil ve ta rih öğrenim i için
A lm anya’ya gitti (1927). Y urda döndüktən sonra yüksek okullarda Almanca öğretm enliği yaptı. TDK uzm an üyeliğine
atandı. Dil ve Tarih Coğrafya F akültesi nde doçent oldu (1935). Son görevinden em ekliye ayrıldı. E se rle ri: Siyaset
için istilah olabilecek Türkçe sözler
(1933), S ü m er dilinin Babil diline tesiri
(1937), Dil düzelm esi üzerine düşünceler
(1941). (-> K .)

ı

Akl-ı evvel, bk. Akıl.
Akl-ı kül, bk. Akıl.
AKLI. Divan şairi (İştip ? - İs ta n b u l
1687). Asıl adı Mehmed. İstanbul’da A n karav ı M ehmed Ef.’den dərs gördü. K a dılık yaptı. Yeğen Osman Paşa isy an ıy la
ilgili görülerek idam edildi. Salim , S a fa yi ve Beliğ tezkirelerinde hayatı h a k km da kısa bilgi ve şiirlerinden ö rn e k
vardır. (—>K.)
AKLI. Divan şairi
(istanbul 7-1734).
Asıl adı Mehmed. Doğduğu semte n isb e tle E yyubi A k li Ef. olarak tan ınm ıştır.
Evkaf kätipliği yaptı. B aruthäne n e z a re tinde bulundu. Älim ve şair olarak ta 
nınan Akli hakkında Salim, Safäyi ve
Ram iz tezkirelerinde kısa bilgi v ard ır.
(-> K.)
AKMOLLA Miftaheddin. Kazak şairi (18201895). Asıl adı Hub Ы Носа. B ütün
öm rünü Başkırdistan’da geçirdi. E serlə
rin in bir kısm ı Abdullah Battal (Taym as)
tarafından bastırıldı (1905). Şahabeddin
Mercani *’ye ithaf ettiği kasidesi ü n lü 
dür. (-> K .)
Akraba diller (Dil, Fr. langues parentes).
Aynı ana dilden gələn dillərə «akraba
diller» adı verilir. Başka bir deyişle «ana
dil» ile ondan türem iş olan «oğul diller» in hepsine birdən «akraba diller» denir.
Meselä, Ingilizce ile Almanca akraba dil
lərdir.
Akrep üretim çiftliği. Hikäyeler (Nevzat
Ü stün, 1968). Kitaba adını verən hikäyede bir Güneydoğu şehrimizdeki akrep
m ücadelesi ele alınmıştır.
Belediyenin
öldürülən akrepler karşılığı para ödəmə
sini fırsat bilen, yoksullar mahallesinden
Dergäh arşivi

Ali, evinde akrep üreterek belediyeye
satar. Diğer hikäyelerde (Elm alık bekçisi, A nadolu’da kentli bir kız, Nazife, Büyük kente dönüyorum, Bir küçük yağ
m u r) kasaba çevrelerinde geçen olaylara
sosyal ve psikolojik açılardan yaklaşılm aya çalışılır.
Akrostiş (F r.). Uçlama, uç misra.
■k Ed. M isralarının ilk harfleri yan yana
getirildiği zam an belli bir kelim e m ey
dana gələcək şəkildə düzenlenm iş şiir.
Di. ed. «teşvih» veya «istihraç». Aşk şiirlerinde ve daha çok Yunan ve L atin edebiyatlarında başvurulan bir tarz. Edebiyatım ızda, daha çok C um huriyetin ilk
yıllarında görülən özentili şiirlerde kullanılm ıştır.
Nasıl ağlar hazan erince yapraklar
İntizar ile bimecdl sararıp düşerken
Hayali kaplar ufku geçen yazın
A rtık sade hatırası kalacaktır,
Leyläklarda müteessir solan beyazın
Aks, akis
(A.). Çarpıp geri dönme.
★ Ed. s. B ir cümle içinde, veya ark a arkaya gelen cümlələrdə aynı anlam ı taşıyan kelim elerin yerini değiştirm eyə
denir. A k s-i tam ve aks-i nakıs olmak
üzere iki tü rlü yapılır. Birincisinde sadece kelim elerin yerləri değiştirilir: Didem yüzüne nazir, nazir yüzüne d id em /
K ıblem olalı kaşım, kaşım olalı kıblem
(Nazim). K ibärın kelämı, keläm ın kibarıdır. Başka kelim e karıştırarak veya k e
lime k atarak yapılan aks, (aks-i nakıs)
olur: Balı arılar yapar ama her arı bal
yapamaz. H er кап bayrağına rengini v e remezse de bayrağımız rengini kanım ızdan almıştır.
Aks özne ile yüklem arasında olursa çok
kuvvetli olur. Bu sanatın güzelliği an la
mın seçkinliği ile sağlanır.
AKSAL, Sabahattin Kudrct. Şair ve yazar
(istanbul 1920- ). H arbiye N ezäreti
M üm eyyizlerinden Sadettin Bey’in oğlu,
ilk öğrenim ini Beşiktaş Şark Idadisi’nde,
o kapanınca 38. llkokul’da bitirdi (1931).
Orta öğrenim ini Işık Lisesi’nde tam am 
ladı (1937). B ir yıl kadar H ukuk F ak ü ltesi’ne devam etti. Daha sonra girdiği İs
tanbul Üniversitesi Fəlsəfə bölüm ü’nden
məzun oldu (1943). istanbul’da çeşitli li
selerde felsefe öğretmenliği yaptı (194348). Bir m üddət Çalışma Bakanlığında
müfəttişlik yaptı (1949). istanbul Belediyesi’nde m üfəttişlik,
Bələdiyə K onservatuarı M üdürlüğü görevlerinde b u 
lundu, Şehir Tiyatrosu m üdürü oldu

(1961). istanbul Belediyesine bağlı k u ruluşlarda çalıştı.
Edebiyatla olan ilişkisi şiirle başladı. İlk
şiiri
Varlık * dergisinde yayım landı
(1938). Daha sonra Hamle, Oluş, İnsan,
Varlık dergilerinde şiirleri çıktı. İlk hi
käyeleri K ü llü k ve Servet-i fünun * d er
gilerinde yayım landı (1940). V akit ve
H akikat gazetelerinde fıkralar yazdı. İlk
oyunu Evin üstündeki bulut (1947), is
tanbul Şehir Tiyatrosu dram bölümündə
oynandı. Daha sonraki yıllarda şiir ça
lışm aları yanında oyun yazarlığım sü r
dürdü. Bir süre Varlık dergisinde tiy atro tenkitleri yayımladı. 1952-1957 yılları
arasında hikäye çalışmaları ön plana
geçti, bazı arm ağanlar kazandı. Ancak
1960 dan sonra bir daha hikäyeye dön
mədi. Çalışm alarını şiir ve oyun yazarlığı olanlarında yoğunlaştırdı.
Şiirlerine hakim olan karakteristik vasif
çapının şekil ve m uhteva olarak «küçük»
tutulm uş olmasıdır. Göze batm ayan duy
ğular, göze batm ayan kişiler, çevreler arasında, psikolojik espri unsuruna ağırlık
veren bir anlayışı vardır. Sait Faik çığırında görünen hikäyeleri sosyal gerçekçilerin öne geçm elerinden sonra da aynı
havasını korum uş, küçük insanların
küçük m utluluklarını anlatm ayı kendi
sanatçı yapışına daha yakın bulm uştur.
Tiyatro eserlerinde isə daha çok şehirli
aile çevresinde, insanların birbirlerine
karşı duydukları sam im iyetten uzak ta vırları işlemiş, psikolojik çözümlemelere
gitm iştir.
Eserleri. Şiir kitapları : Şarkılı kahve
(1944), Gün işığı (1953), Duru gök (1958),
Elinle (1962), B ir sabah uyanm ak (1962),
Eşik* (1970), Oyunları : Evin üstünde
ki bulut (1948, oynandı basılm adı), Şakac>: (1952), Bir odada üç ayna (1956), T ersine dönen şem siye (1958), Kahvede şen
lik va r* (1968, bu eseriyle 1965/66 ti
yatro yılının en iyi oyun yazarı seçildi),
Kıral üşümesi (1970). H ikäyeleri: Gazoz
ağacı* (1954, Sait Faik Hikäye Arm ağanı, 1955), Yaralı hayvan (1957, TDK sanat arm ağanı).
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S. Kudret Aksal

Aksan, bk. Vurgu.
AKSEKt, Ahmed Ilaıııcli. Älim, yazar (G üzelsu/A kseki 1887-Ankara 1951). Güzelsu
Nahiyəsi camii im am ı M ahmud Ef. nin
oğlu. İlk tahsilini m əm ləkətində yaptı.
Ödemiş’e giderek Arapça, Farsça ve İslämi ilim ler okudu. İstanbul’a gələrək U lüm -u Ä liye-i Diniyə Fakültəsinə girdi.
Buranın lağvı üzerine tahsilini D arü’l H iläfeti’l-Ä liyye M ədrəsəsinin yüksek

A. Hamdi Akseki

AKS
kısm ında tam am ladı. Ruus im tihanını kazanarak dersiäm oldu. Sebilü’r-reşad*
dergisinin m uhabiri olarak Bulgaristan
ve R om anya’ya gitti. Milli Mücadele yıllarında A nkara’da öğretm endi. Anadolu ’n u n çeşitli yerlerinde vaazlar vererek
m ücadeleye yardım çı oldu. Savaştan son
ra U m ür-u Ş e r’iyye ve Evkaf Vekäleti
T edrisat M üdür-i Umümiliği’ne getirildi
(1922). İstikläl m ahkem eleri tarafından
tevkif olundu ise de bir m üddet sonra
serbest bırakıldı. Diyanet İşleri M üşavere
H ey’eti azalığı, Reis m uavinliği görevlerinden sonra Diyanet işleri Reisi oldu
(1947). Aynı görevde iken vefat etti.
Eserleri: Dini dersler (1927), A hläk Dersleri, K öylüye din dersleri (1928), VelA sri suresi’n in tefsiri (1928), İslam (2.
C. 1928), İslam dini (1933), Yeni hutbelerim (1. bs. tarihsiz, 2. bs. 1966).
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Malik Aksel

AKSEL, Malik. Ressam, yazar (K aterin/
Selänik 1903- ). İlk öğrenim ini Serez’de yaptı. B alkan Savaşı sırasında İstanb u l’a geldi. Beyazıt N um une M ektebi’ne
girdi. 1921’de İstanbul M uallim M ektebi’ni b itirerek öğretm enliğe başladı. Yüksek öğrenim ini devlet tarafından gönderildiği B erlin Yüksek Resim Öğretm en
O kulu’nda tam am ladı. Gazi Eğitim Enstitü sü ve Çapa Eğitim Enstitülerinde süre n görevinden emekli oldu (1968). İs
tanbul *, Çığır, Ülkü *, Varlık *, Sanat
ve edebiyat, Hisar *, T ü rk edebiyatı *
dergilerinde deneme ve söhbet türlerinde
yazılar yazdı, Türk halk resim sanatı
üzerine m akaleler yayımladı. E se rle ri:
R esim sergisinde otuz gün (1943), İstan
bul m im arisinde kuş evleri (1959), A n a 
dolu halk resim leri (1960), Türklerde di
ni resim ler
(1967), Sanat ve folklor
(1971).
Akscsuvar (F r.). T eferruat. Esas olana eşlik eden, onunla beraber kullanılan şey.
★ Tiy. T iyatro ve sinem ada dekorlara
iläve edilen çeşitli eşya. B ir odayı dol
duran m obilyalar, b ir insanın kullandığı
baston, silah v.b. A ksesuarın oyuna uy
ğunluğu, gösterinin tesirini artırır.

ö. Asım Aksoy

Aks-i müfred. Divan edebiyatında bedi’ *
(estetik) deyim lerindendir. Bir kelim enin sonundan başına doğru okunm asıy1ч m eydana gelen ve ayrı anlam taşıyan
b ir başka kelim enin elde edilmesidir.
A y a k kelim esinin bu şekilde okunması
sonucu elde edilen kaya gibi.
Aksiyon (F r.). Edebi tü rlerd e konuyu genişleten olaylar. Genel anlam ı ile hareket karşılığı olarak da kullanılır.

AKSOY, Fahir. Ressam,
yazar (is ta n b u l
1916- ). E dirne Lisesi’ni bitird i (1 9 3 4 ).
Edirne, A nkara Milli Em läk d a ire le rin d e
m em urluk, V akit, A kşam , Tan, Ulus, V a tan gazetelerinde m uhabirlik, s e k re te rlik
yaptı. B asın-Y ayın Genel M ü d ü rlü ğ ü ’n d e
çalıştı. Seçilm iş hikayeler, Y elken , D o st
Y en i dergi, Papirus, Yeditepe, d e rg ile rin 
de sanat röportajları, resim te n k id le ri
yayım ladı. A n kara’da K öken isim li b ir
aylık k ü ltü r ve fikir dergisi çık ard ı (11
sayı, m art 1974-ocak 1975).
AKSOY, Ömer Asını. Yazar, dilçi (G a z iantep 1898- ). ilk ve orta ö ğ ren im in i
G aziantep’de tam am ladı. Bir m üddet p o s
ta ve telgraf m em urluğu ile ö ğ retm en lik
yaptı. G aziantep savunm asına k a tıld ı
(1920-21). D aha sonra H ukuk F ak ültesini
b itirerek savcılık, avukatlık, ö ğ retm en lik
görevlerinde bulundu. H alkevleri b a şkanlığı yaptı. 1935 - 50 arası G azian tep
m illetvekili idi. 1941 yılından beri T D K ’
da çalışm aktadır. Bugün aynı k u ru m u n
genel yazm anıdır.
Öm er Asım Aksoy 1933 yılından b e ri
sürdürdüğü çalışm alarını dil ve fo lk lo r
alanlarında yoğunlaştırdı. 1950 den b e ri
T ü rk dili dergisinde dil özleşmesi y o lu n 
da m akaleler yayımladı.
Eserleri: Gaziantep dilinin te tk ik i (1933),
Gaziantep ağzında sintak araştırm aları
(1936) H alkevi konuşmaları (1938), D eyim ler, ta k ım sözler,
m eşhur
sözler
(1940) , Gaziantep ağzından atasözleri
(1941) , T anıkları ile tar ama sözlüğü (D.
D ilçin’le, 4 C. 1943-1957), Gaziantep ağzı
(3 C.
1945/46), Söz derleme dergisi
(1952-57), Atasözleri ve deyim ler (1965),
Atasözleri sözlüğü (1971), Dil üzerinde
düşünceler düzeltm eler (1962-64), Ö zleştirm e durdurulam az (1969), Gelişen ve
özleşen dilim iz (1968/70).
AKSU, Osman Sulhi. Şair (İstanbul).
K adırga İlkokulu’nda (1935), Arapgir O rtaokulu’nda
(1939), Polis K oleji’nde
(1944) okudu. istanbul Üniversitesi İk tisat, G azetecilik ve Edebiyat Fakültesi
Coğrafya bölüm den devam etti. Çeşitli
liselerde öğretm enlik, İstanbul Em niyet
M üdürlüğü’nde kisim şefliği yaptı. E ser
leri : K aldırım taşları
(1955), Demet
(1960).
AKSÜT, Ali Kemali. Yazar idareci (Yanya 1885-? ). İlk öğrenimini Selänik’te
yaptı (1896). Yanya İdadisi’nden sonra
M ekteb-i M ülkiye’yi bitirdi (1908). Çe
şitli viläyetlerde valilik yaptı. Tarihi ve
içtim aı ilim lere ait eserlerinden bazıları:

Dergdh arşivi

AKT
Erzincan tarihi, Koçi B ey risalesi, A v rupa’n m siyasi tarihi, M ehm ed A li A yn i
ve eserleri, Sultan A ziz’in seyahatleri.
A yrıca çeşitli konularda çok sayıda tercüm eleri vardır.
Akşam. Siyasi gazete, günlük (istanbul
1918). K u ru cu lan : K asım Şinasi (Dersan), N ecm ettin (Sadak) *, Falih R ıfkı
(A ta y) *, ve A li Naci (Karacan) * İlk
yazı işleri m ü d ü rü : M uam m er Senihi.
K üçük boy ve tek yaprak olarak çıktı.
M illi Mücadeleyi destekledi. B ir ara
Fransızca baskısı
yayım landı
(1924).
1926’da Ali Naci (K aracan) ve Falih Rıfkı (A tay), A kşam ’dan ayrıldılar. Daha
sonraki yıllarda
H üseyin Cahit (Y al
çın), Vala N urettin *, N azım H ikm et *
(O rhan Selim ism iyle), C em alettin (B il
d ik ), M. R agıp
(Esatlı), R efik Halit
(K aray) *, Seläm i İzzet (Sedes) *, B urhan F elek*, A bidin (Daver) * gibi ü n 
lü isim ler kadrosunda yer aldı. 1927-50
arasında yazı işleri m üdürlüğünü Enis
T ahsin Til yaptı. 9 H aziran 1957 den itib aren sabahları çıkmaya başladı. 1927 de
başlatılan harf inkılabı*’m destekledi.
Gazeteyi yönetenler C.H.P. taraftarı idiler. 1965 yılına kadar bir iki kere sahip
değiştirm esine rağmen, gazete bu tu tu 
m unu değiştirm edi. Bu dönemde tira jı
22.000 civarındaydı.
1965 den itib aren
bünyesinde barındırdığı T.I.P. m illetve
kili Çetin A lta n * ve A nkaradan yazı gönderen llham i Soysal gibi yazarlarla sol
görüşleri savunm aya başladı. Bir ara ti
ra jı 160.000 civarına yaklaştı. Bu dönem de
gazetenin sahibi arm atör, iş adam ı M alik
Yolaç idi. 1970 den sonra bir kadro b u n alımı ile karşılaşan gazete iki kere el değiştirdi. 1971 de sahibi T ü rk -lş adına
Seyfi D em irsoy’du. Dem irsoy’da A kşam ’ı
bir yıl sonra B asın-Iş Sendikası’na devretti. Ancak gazetenin tesir sahası ve
tirajı genişlemedi. Sahibi Rıdvan Sey
han; yazı işleri m üdürü Erol Aktı (Ocak
1976). Akşam kadrosunda, ismi geçen y a 
zar ve gazetecilerden başka 1952-72 a ra 
sı H ıfzı Topuz, Oğuz A kka n , Doğan Can,
llhan Turalı, Doğan Özgüden, Vecihi fi
nal, Ş evket Rado, M ekki Sait Esen, H ik 
m et Fcridun Es, Adnan Tahir gibi gazeteciler yer aldı.
Akşam yıldızı, bk. K ervankıran
AKŞEMSEDDİN. M utasavvıf, alim, şair
(Amasya 1390-Göynük 1458). İkinci h a life Ebubekir soyundandır. A bbasilerin
son zam anlarında yaşayan A va rifü ’l maa
rif yazarı Şihabüddin
S ühreverdi’nin
Dergdh arşivi

A nadolu’ya gelen oğullarından M uham med bin H am za’nm oğlu. K lasik m edrese tahsili gördü. Hacı B ayram -ı V eli’ye
intisab etti. Vefatıyla halifesi oldu (1429).
Şeyhi Hacı B ayram ’ın
F atih ’in babası
Sultan M urad’la m ünasebetlerinde y a
nında bulunduğundan, tah tm varisi Sul
tan M ehm ed’le ilgi kurdu. Hocası ola
rak, onu İstanbul’un fethine hazırladı.
Hacı B ayram ’ın vefatından sonra A nka
radan Göynük’e geldi ve tarikatını b u ra
dan yaym aya başladı.
T arikatını kendinden sonra G öynük’te
oğlu Fazlullah, K ayseri’de İbrahim Tennuri, İskilib’de A ttaroğlu
M uslihiddin,
A nkara civarında Ham zatü’ş Şamı devam
ettirm işlerdir.
M utasavvıfane şiirler de yazan Akşem seddin’in
e s e rle ri: Risaletü’n-nüriye,
D ef-i matain (yazılışı, 1452), Risale-i
Zikrullah, Risale-i şerh-i ahval-i Hacı
B ayram -ı Veli, Telhis-ü d ef-i matain, Maka m at-ı evliya. (Bu eserlerden D ef-i
matain, R isle-i zikrullah ve Risale-i
ahval-i Hacı Bayram Veli dışındakiler.
«Fatih’in hocası Akşemseddin» adlı k i
tabın içinde basılm ıştır, 1972). Kendisine
nisbet edilen kitab : N asihatnam e-i A k 
şemseddin.
Akşemseddin devrinde m eşhur bir tabip
olarak da bilinir. Tıpla ilgili fikirlerini
bır k itap ta toplam am ıştır. Ona nisbet edilen M addetü’l hayat
veya M aidetü’l
hayat risalesi Akşemseddine ait değildir.
(-> K.)
AKTAN, Ferilıa. Şair (İstanbul 1924- ).
K andilli Kız Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden m ezun oldu. M uhtelif bankalarda çalıştı.
Eserleri: K u ytu (1971), işıltı (1972), Y a rın sabah (1973), Dağbaşı (1975).
Aktarma, bk. İktibas
AKTAŞ, Hüsnü. Oyun yazarı (B urdur
1951- ). O rta öğrenimini A ntalya Lisesi nde tam am ladı. Ankara Üniversitesi
DTCF Almanca bölüm üne devam etti, ay
rıldı. Daha sonra İlahiyat Fakültesi’nden
mezun oldu. Şeytanın düzeni (1975) isimli bir oyunu vardır.

AKTAY, Salih Zeki. Şair (Şarkikaraağaç/
Isparta 1896-lstanbul 22 M art 1971). K araağaç R üştiye’si (1908), Konya İdadisi’ndeki öğrenim inden sonra A fyonkarahisar Ticaret Lisesi’nde m üdürlük, İstanbul
liselerinde edebiyat öğretm enliği yaptı.
İstanbul kütüphanelerinde yabançı dillerde yazılmış eserlerin tasnif kom isyon
larında çalıştı.
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S. Zeki Aktay

Genç yaşta şiir yazmaya başlayan Salih
Zeki, T ürk yu rd u *, Y en i mecm ua * Içti.hat * gibi dergilerde şiirlerini yayımladı.
Son şiirleri G ündüz dergisinde çıktı
(1937/38).
Tanzim attan sonra eski m edeniyet siste
m inin dayandığı inanç, değer ve m üesseselerin sarsılm ası üzerine, aydınlarım ız
dayanak olarak kendi dışımızda bir takım k aynaklara başvurm uşlardır. XX.
asrın başında edebiy atım ızda Yakub
K adri (K araosm anoğlu) ve Yahya Kemal
(B eyatlı)’nın da katılm ış olduğu kısa süreli b ir yunanperestlik hareketi görülür.
Bu hareket T ürk k ü ltü rü n ü eski Y unan’a
bağlam ak düşüncesi ile Y unan m itolojisinden kaynaklanan bazı eserlerin yazıl
m asına sebep oldu. Salih Zeki A ktay şiir—
lerinde bu tu tu m u uzun süre devam ettird i ve sonunda kaybedilm iş bir dava
nın havarisi olarak kaldı. Hallac-г M an
sur (1944) isim li oyunu ile İslam m istisizmine dönm ek istedi. Ne eski Y unanın
ru h u n u ne İslam m istisizm inin derinliğini kavrayabildi. K aynağından uzaklaşan b ir düşüncenin yüzeydeki çırpım şı
ve tered d ü d ü ile, T anzim attan itibaren
görülen aydın
dram ının bir örneğini
verdi.
Eserleri. Ş iirleri : Perse fon (1930), Asya
şarkıları (1933), Pınar (1936), Rüzgar
(1939), Titan (Tevfik F ik ret için poem,
1966), baton (efsaneler, üç kitap, 1964,
1967, 1968). H ikäyeleri : M ine çiçekleri
(1944). O y u n : Hallac-ı M ansur
(beş
perdelik şiir-n esir dram , 1944). (—» K.)
Aktör (Fr.). Perde ve sahne eserlerinin
uygulanışm da rol alan erkek oyunçu.
(Bk. Tiyatro)
Aktris (F r.). Perde ve sahne eserlerinin
uygulanışm da
rol alan kadın oyunçu.
(Bk. Tiyatro)
AKTUNÇ, Hulki.
Yazar (
1949- ).
O rtaöğrenim ini askerı okullarda yaptı.
H ukuk öğrenim ini yarıda bıraktı. 1968 den
sonra sanat ve edebiyat dergilerinde hikäye ve incelem eleri yayım landı. T ü rkiye defteri * dergisinin yayım ına katıldı
(1973-75). H ikäyelerini topladığı ilk ki
ta b ı: Gidenler dönm eyenler (1976).
Aktüaliie (F r.). Yaşanan ana uyğun olan.
G ünlük hal, olay ve şartlar. Gazete ve
dergilerde, b u çerçeveye giren m uhteva.
(Bk. Gazete)

Musa Akyiğitzade

AKTÜREL, Teoman. Ş air (A laşehir 1932
- ). G alatasaray Lisesi, İstanbul Edebi
y at Fakültesi Fransız Dili ve E debiyatı

bölüm ü’nü bitirdikten sonra P aris’te i k tisat öğrenim i gördü. Y editepe, T ü rk d i l i
ve a dergilerinde TEO im zası ile y a z d ı.
Şiir ve tercüm eleri ile tanındı. E se rle ri :
D evinek (şiirler, 1960). Şarlo (P h ilip p e
Soupault’dan, 1959, TDK çeviri öd ü lü ’n ü
aldı, 1960),
Akustik (Fr.). Sese ait, işitm e ile ilg ili.
Bir ilim dalı haline gelmiş olan a k u s tik ,
m im aride sesin iyi yayılıp, iyi işitilm esi
için m im ar ve m ühendisler ta ra fın d a n
kullanılan tekniklerin bütü n ü n ü k a p sa r.
Tiyatro, konser, konferans salonu v .b .
kapalı yerlerin sesleri bozm adan y a n s ıtabilm e özelliği anlam ına da kullanılır.
AKÜN, Ömer Faruk. Ö ğretim üyesi, ed e
biyat tarihçisi (İstanbul 1926- ). K a b a taş Lisesini bitirdikten sonra (1943), İ.
Ü. Edebiyat Fakültesine devam etti. T ü rk
Dili ve Edebiyatı Bölüm ünden mezun ol
du (1947). Bir süre çeşitli devlet d a ire lerinde çalıştıktan sonra m ezun olduğu
bölüme asistan olarak alındı. «Anadolu
halk şiirinde tabiat motifleri» adlı teziyle doktor (1953), «Makber’den önce A bdülhak H äm id’in şiirlerinde ölüm temi»
ile doçent (1959) ve «Namık K em al’in
m ektupları» ile de profesör (1971) oldu.
Çeşitli dergi ve ansiklopedilerde m akaleleri yayım landı. Basılmış tek eseri: N aтгк K em al’in m ektupları (1972).
AKÜNAL, Ahnıed Kemal. Şair, yazar (İs
tanbul 1874-1942). Öğrenim ini D arüşşafak a’da yaptı. Posta idaresinde çalıştı. İlk
şiirlerini çeşitli dergilerde yayım ladıktan
sonra, S ervet-i fünun’da yazdı. Siyasi faaliyetleri yüzünden birkaç defa tu tuklandı. K açarak A tina’da İcm a-i üm m et gazetesini çıkardı. Mısır’a oradan da A vrup a’ya geçti. T ekrar M ısır’a dönerek Doğ
ru söz gazetesini kurdu. M ısır’dan K afkasya’ya geçerek faaliyetlerine burada
devam etti. Kafkasya’da İstanbul şivesini
yaym aya çalıştı. II. M eşrutiyet’in ilanı
üzerine İstanbul’a
geldiyse de tekrar
K afkasya’ya döndü. Rus hüküm eti tarafından ajan itham ıyla m ahkum edildiyse
de Hariciye Nezaretinin teşebbüsü neticesinde kurtuldu. Bundan sonra İstanb u l’da öğretm enlik yaptı. Milli Mücadeleden sonra inzivaya çekildi. Тек kitabı:
N inniler (şiirler). Bu kitabın dışında şiir
leri, gazete ve dergilerde kalmış yazı
ları vardır. (—> K.)
AKYİĞİTZADE, Musa. Fikir adamı, yazar
(Penza/K azan 1865-İstanbul 1923). Ba
bası M ehmetcan Ef. hüküm et memuru
olduğundan Rus Gimnaziası (lise) nda
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okudu. O kulda iken m illiyetçilik duyğu
ları uyanm ış T ürkiye’ye gitme çarelerin i araştırm ıştır. Tahsilini bitirince Kazan’a g itti. H üsam ettin Molla isim li ro
m anını b astırd ı (1887). K itabın u y andırdığı olum suz etki bahanesi ile İstanbul’a
geldi. M ülkiye M ektebi’ne girerek mezun
oldu (1894). Askeri okullarda Rusça ve
ik tisa t o k u ttu . Fikirlerini yaym ak için
b ir m atbaa kurdu. Çıkardığı M etin adlı
gazete sık sık kapatıldı. Daha sonra Üçkardeş gazetesini çıkardı. M üsakkafat
H eyeti üyeliği ve başkanlığı ile Hama
ve İzm ir’de bulundu. Doğu illerinde kaym akam lık yaptı. İstanbulda K atanof kü tüphanesi’ne m üdür tayin edildi (1918).
T ü rk yurdu, Türk dünyası dergilerinde
yazıları yayım lanan Musa A kyiğit’in
İlm -i servet (iktisat) üzerine görüşleri
ve m akaleleri zam anında önemli sayılm ıştır.
Eserleri. H üsam eddin Molla (Kazan, 1887.
A vrupa anlayışına göre ilk rom an denem esi olarak Kazan edebiyatında önemli
yeri vard ır. Daha sonra Z ahir Bigi, Ayaz
Ishaki, F atih Em irhan gibi yazarlar A kyigitzäde’yi örnek alm ışlar ancak, onun
Osmanlıca - Tatarca karışım ı dili yerine
T atar lehçesi ile yazm ışlardır)
İktisa t
yahut ilm -i servet (1896), A vrupa m edeniyetinin esasma bir nazar. (—» K.)

1898) G ülzar-ı äşk (1919), Bir günlük
Karaman seyahatnämesi (Konya 1904),
T uhfe-i R em zi (Farsçayı öğreten m anzum bir lügat, 1925), Bergüzar (şiir
ler, K astam onu 1911). (—» K.)

AKYÜZ, Ali Kami. Şair ve yazar (Мекке
1872/73-Ankara 1945). Hicaz m ektupçusu şair Behçet Bey’in oğlu, şair İsmail
Safa’nın kardeşi, Peyami Safa’nın am cası. D arüşşafaka’yı bitirdikten sonra
H azine-i Hassa Sicil M üdürlüğü ile mem uriyet hayatına atıldı. 1908 den sonra
H ariciyeye geçti. Daha sonra Posta Telgraf idaresi, sicil ve M em urin m üdürlüklerinde çalıştı, 1920 de emekliye ay
rıldı. Aynı yıl D arüşşafaka’ya m üdür ol
du. Ondokuz yıl aynı yerde çalıştı. B üyük Millet Meclisi altıncı dönemine İstan b u l’dan m illetvekili seçildi (1939).
V efatına kadar milletvekilliği, görevinin
yanında M aarif Encümeninde, Darüşşafəka Türk O kutm a K urulu’nda çalıştı.
Çeşitli okullarda Türkçe, Fransızca, sosyoloji, pedegoji öğretm enlikleri yapan Ali
Kami Akyüz, Servet-i fünun, İçtihat, R esimli gazete, C um huriyet gibi dergi ve
gazetelerde edebi ve kültürel yazılar yaz
dı. Yedimeşale şairlerinin toplandığı G ün
düz dergisini çıkardı (1936). Tercüm e
leri vardır.
AKYÜZ, Kenan. Üniversite öğretim üyesi,
AKYÜREK, Remzi. Şair ve yazar (K ay yazar (Yanya 1911- ). Teşvikiye N useri 1872-1944). Kayseri M evlevihänesi m une M ektebi’nde ilk, K abataş E rkek
tamam ladı.
şeyhi S üleym an A taullah Ef.nin
oğlu. Lisesi’nde orta öğrenimini
İstanbul
Yüksek
Öğretmen
Okulu
Türk
Sıbyan m ektebini ve Rüştiyeyi K ayseri’de
Dili
ve
Edebiyatı
Bölümü’nü
bitirdi.
Kars,
okudu. Göncüzäde Nuh Näci Ef.den özel
dersler aldı. 1892 de İstan b u l’a geldi. Di Sivas, Yozgat liselerinde edebiyat öğret(1934-1944). DTCF’ne
vanı m u h aseb at’ta çalıştı. M em leketine menliği yaptı
Türk
Edebiyatı
doçenti
oldu (1944). 1954
dönünce ahläk ve ulum u diniyye öğretm enliğine tay in edildi. K ütahya ve K as- yılm dan beri aynı fakültede profesör otam onu m evlevihänelerinde şeyh vekili larak görev yapıyor. Yayımlanmış eser
görevi ile bulundu. Halep M evlevihänesi- leri : T e v fik F ikret (doktora tezi, 1947),
Batı tesirinde T ü rk şiiri antolojisi * (inni teftişe gittiği zaman A ntep, Urfa, K icelem
e-antoloji, 1953), Ziya Paşa’nın A lis, Şam, K udüs gibi şehirleri dolaştı. Bi
rinci Dünya Savaşında Filistin cephesin- masya M utasarrıflığı sırasmdaki olaylar
(1964), Modern Türk edebiyatının ana
de dövüştü. Birkaç ay Şam ’da kaldı.
çizgileri
(Türkoloji dergisi, 1969).
Emeviye C am ii’nde mesnevi okuttu. H aAL-BARDAKLI Şeyh Ahmed. Älim, dilçi
lebe, sonra İstan b u l’a döndü. Ü sküdar
(D iyarbakır 1446 ?-? ) D iyarbakır’ın
m evlevihänesine şeyh oldu (1919). TekAlibardak
diye anılan eski Bardaklı m akelerin kapatılm asından sonra Ü sküdarhallesinde doğduğundan A l-B ardakhi isSelimağa K ütüphanesi Başişyarlığına ta 
miyle tanındı. Uzun H asan’ın oğlu Sul
yin edildi. On yıl kadar bu görevde k altan
Yakup ve son Akkoyunlu hüküm dadı. Daha sonra istifa etti (1937).
rı
K
asım P adişah’ın meclislerinde bu
Aruz ve hece ile yazdığı şiirler H azine-i
lundu. Beş bölüm den m eydana gelen efünun, A nkara viläyet gazetesi, A kın , E rs e r i: Cämiü’l - enväü'l - edebü’l-Färsi *
ciyes ,Mahfel, Tarih ve edebiyat gibi d er
(1502), Türkçe yazılan en eski edebiyat
gi ve gazetelerde yayım landı. Basılmış
eserlerinden b a z ıla rı: K avaid-i Färisi bilgileri kitabıdır. (—>K.)
(1898), Ayine.-i Seyyid S ır’dan

(Sıvas

ALAADDİN Ali Çelebi. Şair ve yazar (Fi-
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ALA

ALA
libe ?-B ursa 1543). K anuni S ultan Sü
leym an devrinin ünlü älim lerinden M evlänä Abdülväsi Ef.nin yardım çısı idi. Bu
sebeple kendisine A bdülväsi A lisi/V asi
Alisi de denir. Bursa ve Edirnenin bazı
m edreselerinde ders verdikten sonra
B ursa Kadısı oldu. A ynı görevde iken
vefat etti.
H üseyin B aykara’nın kum andanlarından Em ir S üheyli adına, H üseyin Vaiz
K äşifi tarafın d an kalem e alınan E nvär-ı
S ü h eyli (K elile ve Dimne tercüm esi) yi,
H üm äyünnäm e ismiyle Farsça’dan T ürkçe’ye tercüm e etti. M etne bağlı kalm ıyara k A rap ve Fars edebiyatm dan birçok
atasözü niteliğindeki m ısraın da iläve edildiği eser, m üm kün olduğu kadar yer
li! eştirilm eye çalışılm ıştır. İçinde Türk
edebiyatm dan da m isralar bulunm aktadır. Tabiat tasvirlerinden bir kısm ı Cafer Çelebi * ( ?-1516) nin, H evesnäm e’sinden alınm adır. (—> K.)
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ALAADDİN Ali Fenäri.
Alim,
şair
(B ursa
?-1497). M evläna F en ärı’nin
oğullarından Yusuf Bali Efendi’n in oğlu.
İlk derslerini babasından gördü. Tahsilini tam am lam ak için İra n ’a gitti. Her a t’da okudu. Daha sonra Sem erkand’a
giderek Ş ah ru h Mirza M edresesine m üderris oldu. Dönüşte F atih S ultan M ehm ed tarafın d an Bursa M anastır m edresesesi m üderrisliğine tay in edildi. B ur
sa K adısı oldu (1467), K azaskerliğe yükseltildi (1473). 1491 de em ekli oldu. Vefatın a kadar ilm ı çalışm alarına ve talebe yetiştirm eye devam etti. M atem atik
ve tasavvuf bilgisi k uvvetli idi. Zeyniyye tarik ati şeyhlerinden A bdullah Ef. ye
intisab etti. G am m i m ahläsı ile şiirler
yazdı. K a fiye-i ibn Hacibe şerhi ve hesap ilm ine d air (Tecnis şerhi) riseleleri
v ardır. (—» K.)
ALAADDİN Sabit, bk. SABİT

Alafranga
(1. Sayı 1910)

ALAADDİN Sünbüli. M utasavvıf şair ( ?1607-lstanbul 1680). H asan Necmeddin
Ef.nin oğlu. D evrinin ünlü m utasavvıflarındandı. M ustafa Paşa Tekkesi şeyhi oldu. Hadisci ve m üfessir olarak ün
kazanm ıştır. Ş iirleri tasavvufi m ahiyettedir. (—» K.)
ALACAKAPTAN, Ercüment. Şair, tabip
(Nazilli 1923- ). İlk öğrenim ini İzm ir’de yaptı. İstanbul Tip F akültesi’ni b itir
di (1947). D ünya tip dergisi’ni çıkardı.
A m cabey, K ahkaha, A lay
dergilerinde
m izahi şiirleri çıktı. A rüz’la yazdığı şiirlerin in yanında Tınm az, Ä şık malalasla

rı ile yazdığı koşm aları da vardır. T ib b i
eserlerinden başka, Salkım , Bir s a lk ım
daha adlı ik i şiir kitabı yayım ladı. (—>
K.)
Alacakaraıılık. Şiirler (G ültekin S ä m a n o ğ lu, 1970). Ş airin kitabın yayım t a r i h i n e
kad ar çeşitli dergilerde çıkan ş iirle rin d e n
derlenen k itap dört bölüm dür: Ş e m siy e ,
Bir yastıkta, A lacakaranlık, İlk r ü z g ä r lar. K itaba hakim olan genel k a r a k te r
1940-50 arası Türk şiirine yön v e r e n
O rhan Veli - Cahit Sıtkı havasıdır. D a h a
çok Cahit S ıtkı tarzına yakın olan ş i i r 
ler, vezne ve kafiyeye belirli b ir ö n e m
verilerek m eydana
getirilm iştir.
Ş a ir
ailesine, çocuklarına, alışkanlıklarına b a ğ 
lı, m ütevazi fakat duyğulu, h er t ü r l ü
güzelliğe karşı uyanık bir insanın ş iirin i
yazıyor. Ele aldığı konuları önem s ı r a 
sına göre aşk, tabiat ve m em leket d iy e
üç kısm a ayırm ak m üm kündür. A y rıc a
çocuk sevgisi, ve kısmen dini m eselelere
de yer veriliyor. Felsefi ve içtim aı e n d işeler görülm üyor. Günlük hayatın s ık ın tıları, neşeleri, tabiatın çıplak ve sa d e
görünüşü içinde işleniyor:
İnsanlar arınm ış kavgadan, kinden
Sebzeler, m eyveler kopm uş yerinden,
Yaşlı hanım ların filelerinden
En ta tlı işveyle, güz, el ediyor.
Alafranga. Edebi mizah gazetesi, h a fta lık
(İstanbul 30 Teşrinisani 1326/1910-2 K änunuevvel 1326). İmtiyaz sahibi ve m esul
m üdürü: H asan Necmi, Ser m u h a rriri
(Başyazarı) Ezob. Birinci sayıda A r z -ı
m aksud başlığı altında «Gazetemiz, şekli
de gösteriyor ki mizahidir. Fakat biz m izahı, şekli edebisi dahilinde kabul e ttiğ imiz için äd ab -ı umümiyeye ve ih tisa sä t-ı edebiyeye cidden riayetkänz» deniliyor. Yazı ve karikatürlerin basitliği dik k ati çeken Alafranga’m n ilk iki sayısı
Milli Ktp. ve H.T. Us Ktp. dedir.
Alageyik türküsü (Halk.). Geyik avlam am n, özellikle geyik yavrusu avlam anın
sonunun m usibetle biteceğine dair A nadoludaki yaygın inancı işleyen halk tü r
küsü. G avur dağı civarında Kızılhaç köyünden bir delikanlınm başından geçen
olaylar hikäye edilir. Geyik avına son
derece düşkün delikanlı, annesinin sıkı
tenbihine rağm en, bir bahar günü dağ
larda geyik izine düşer. Peşine düştüğü
geyik onu dibi bucağı görünmeyen bir
uçurum a çeker. Urganla sarkarken düşen
delikanlınm bir ayağı kayaya takılı kalır. K ovaladığı geyiğin, daha önce vur
duğu yavru geyiğin anası olduğunu an-
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lar. A nnesinin sözleri h atırına gelir. Civardan geçen avcılar, k ay alardan akseden b ir tü rk ü duyarlar :

Ben giderken kayabaşı kar idi
Y el vu rd u da ilkim ilkim eridi
A k bilekler taş üstünde çürüdü
S iz gidin avcılar kaldım kayada

Feryadıma ol kem et-i şimşad yetişm ez
Benzer ki anın guşuna feryad yetişm ez
Baki
Beyitte kam et-i şimşad narinlik ve güzellik sebebi ile sevgilinin yerini tu tu yor.
Aläkası bir benzetme (teşbih) olmayan
mecazlar, m ecaz-ı mürsel * dir :
Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı
hilal
M ehmed Äkif Ersoy

Urganım kayada asılı kaldı
E svabım sandıkta basılı kaldı
Sılada nişanlım küsülü kaldı
S iz gidin kardeşler kaldım kayada

Hiläl kelimesi ile bayrak kasdedilm ektedir.
Eğilmiş arza kanar m uttasıl kanar güller
Gül kelimesi ile yara kastediliyor.

Ben de g ittim bir geyiğin avına
G eyik ç e kti beni kendi dağına
T övbeler tövbesi geyik avına
S iz gidin kardeşler kaldım kayadı

K ayanın başına çadır kursunlar
Çifte davul çifte zurna vursunlar
N işanlım ı istedine versinler
S iz gidin avcılar kaldım kayada
Aläim-i semä (A.). Aläim: aläm etler, semä: gök. Gök aläm etleri. Y ağm urda gü
neş ışınlarının su dam lalarından geçerken kırılm ası ile m eydana gelen renkli
kavis. Gökkuşağı. Halk arasında, ebem
kuşağı, M eryem ana kuşağı, eleğimsağma, eleğimsağmal, eleğimsağmalı, ineğimsağma, ineğimsağmalı gibi şekilleri
ile kullanılır. A. K avs-i kuzah.
★ Ed. G örünüş itibarı ile yay’a benzediği için bu anlam ı ile sık sık k u llan ılır :
Yadım da, leydlimde, m elälim de g ülüm ser
Ezhär-ı em elden dökülen kavs-ı ku za h tır
Faik Ali
★ Halk. İnanışa göre aläim -i sem ä al
tından geçen erkekler kadın, kadınlar
erkek olur. Bu rivayet, halk hikäyelerinde ve m asallarda yer alm ıştır.
Aläka (A.), llgi.
★ Ed. s. Bir kelimeyi gerçek anlam ından
başka anlam da (mecazi anlam da) k u llanırken dayanılan sebep. Bu sebep bir
benzetme (teşbih) ise, kullanılan mecaz
istiäre * olur :
Nazar fakire kil ey padişeh-i hüsn ü
cemal
Ki devlet-i ezeli hüsn-i itibärındır
Ahmed Paşa
Beyitte fa k ir kelimesi zavallılık sebebi ile şair yerine kullanılıyor. Padişeh-i hüsn ü cemal ise kudret sebebi ile sevgilinin yerini tutm aktadır.
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ALANGU, Tahir. Edebiyat tarihçisi, ya
zar (İstanbul 1916-1973). İstanbul Nişantaşı Sultanisi’nde başladığı ilköğrenim ini A nam ur’da tam am ladı (1930). O rta öğ
renim ini İstanbul K abataş Lisesi’nde
yaptı (1930-38). Yüksek Ö ğretm en Okulu Türk Dili ve Edebiyatı bölüm ü’nü bi
tirdi (1943). Üç yıl süren askerliğinde
Denizli’nin Sarayköyü’nde, Çanakkale’de,
Ezine’de, Bayram iç’de, B ursa ve M altepe
Askeri liselerinde bulundu
(1943-46).
Yozgat Lisesi’nde (1947), K epirtepe ve
O rtaklar Köy enstitülerinde, Van Lise
si’nde (1950-52), Erzincan
Lisesi’nde
(1953-55)
edebiyat öğretm enliği yaptı.
1956 da İstanbul’a döndü. Çarşamba İm am H atip O kulu’nda, P ertevniyal ve
G alatasaray liselerinde ders verdi. A yrı
ca Gazetecilik Yüksek O kulu’nda Çağ
daş Türk edebiyatı, Boğaziçi Ü niversitesi’nde Türk folkloru okuttu.
Yazı hayatına şiirle giren T. Alangu
G ündüz (1936), Yeni Türk ve Y u rt d e r
gilerinde sürekli olarak folklor üzerine
yazdı (1941-42). Edebiyat tarihiyle ilgili
araştırm alarını
Değirmen ve Tarihten
sesler dergilerinde yayım ladı
(1943).
Günümüz edebiyatıyla ilgili, özellikle h i
käye ve rom an üstüne yazılarını İstanbul’a geldikten sonra edebiyat dergile
rinde ve günlük gazetelerde geliştirdi:
Y en ilik, Yeditepe (1957),
Dost, K im ,
V atan* (1957-63), May (1967-69). Varlık yıllığı *’nda uzun süre yıllık hikäye,
rom an değerlendirm eleri yaptı
(196069).
Tahir Alangu çalışm alarını 30 yıllık
öğretmenliği dışm da özellikle edebiyat
tarihi ve folklor (halkıyat) alanında yoğunlaştırdı. H ikäye ve rom anın ağırlık kazandığı edebiyat tarih i çalışmaları;
kı bunlar üç ciltlik C um huriyet sonrası
hikäye-rom anı içine alan ayrm tılı m o-

101

ALA
102

nografiler, Ö m er Seyfettin’i bütünüyle
konu edinen rom an biyografi. 100
ünlü
T ürk
eserini tam tıp yorum layan antolojik çalışm alardır. Alangu, gerek bu kitaplaşan eserlerinde
ve gerekse gazetelerde, dergilerde kalan
bu tü r yazılarında genel olarak eserleri
kendi çağlarına, alanlarına, k ü ltür aşam alarına göre, içinde doğdukları toplu
m un bir ü rü n ü olarak, kendi evrim yolu
üzerinde ait oldukları yere koym aya çalışarak değerlendirm iştir.
Özellikle son yıllardaki
çalışmalarıyla
yoğunlaştırdığı Türk halkıyatında usül
m eseleleri konusunda T ürkiye’de alışılmış basm akalıp görüşlere karşı çıkıp, halk ıy atın ilm i ve işe y a rar bir yola girmesi için uğraşm ıştı. G elenekleri incelem enin getirdiği alışkanlıkla eskinin
idealizasyonuna, ve bunun sonucu olarak
objektif olm ayan görüşlere saplananları
sta tik olarak niteler. Ş uurlu halk k ü ltürü çalışm alarını, aynı zam anda Batı kültü rü n ü n getirdiği aydın yabancılaşması
tehlikesine k arşı bir çare olarak ileriye
sürdü. Boğaziçi Ü niversitesi’nde verdiği folklor derslerini T ürkiye folkloru
el kitabı adıyla derlem eyi düşünmüş, fak at sağlığında gerçekleştirem em iştir.
Eserleri. İncelem e : Çalgılı kahvelerde
külharıbey edebiyatı ve nüm uneleri
(1943), K alevela Fin destanı üzerine
(1945). Anm a k ita b ı:
Sait Faik için
(1956), A taç’a saygı (1959). M onografia n to lo ji: S ervet-i Fünun Edebiyatı antolojisi (1958), C um huriyetten sonra hikäye ve rom an* (3 C. 1959-1965), 100
ünlü T ü rk eseri (2 C. 1974). Roman bi
yografi : Ülkücü bir yazarın romanı, Öm er S eyfed d in (1968). M asal: Billur
K öşk masalları (1961), Keloğlan masal
ları (1967).
T ahir Alangu ayrıca, Ömer Seyfeddin’in
külliyatını notlayıp baskıya hazırladı. Alm ancadan tercüm eler yaptı.

zire m ecm ualarında bu m ahläsla k a y ı t l ı
şiirlere rastlanıyor.
Alçalan titrem, bk. Alçalan titreşim
Alçalan titreşim.
(Alçalan titre m ) / ( D il,
Fr. ton descendant). A nlatım da d u y ğ u
ve düşünceleri belirlem e gereği,
sö z
içinde bazı sesler yüksek, bazıları ise d a 
ha alçak tonda söylenir. T onlanm ada t i t 
reşim sabit olmadığı için, b ir h ecen in t o 
nu genellikle yükselme veya alçalm a h a linde belirlenir. İşte bu alçalm a ş e k lin d e
görülen ton’a, «alçalan ton» veya « a lç a 
lan titreşim » denir.
Alçalan ton, bk. Alçalan titreşim .
Alef (A.). Yem ’den, hay van yemi, ot, s a 
m an v.b.
★ Tas. Tasavvufı edebiyatta bu k e lim e
ile insanda m evcut olan şehvet ve n e f sani istekler kastolunur.
Alegori (Lat.). Temsili teşbih, tem silı i s tiäre. Bir duyğuyu, bir düşünceyi, k a v ram ı, ya da varlığı başka b ir v a rlık ile
(hayäl, resim, heykel, v.b.) ifade e tm e k .
Güzel sanatlarda kullanılan bir a n la tım
tarzı. Başak’ın bereket, adalet’in te ra z i,
ölüm ’ün iskelet ile gösterilmesi gibi.
★ Di. ed. Divan edebiyatında alegori m e cazlar yolu ile gerçekleştirilm iştir. B u n u n
en güzel örnekleri Şeyh Galib'in H ü sn ü
A şk adlı eserinde görülür :
Ä vıhten-i Cädü Aşk rä
Cädü anı gördü bu beläda
Y e ’s eyledi hışm ını ziyade
B ir sihr ile çekti çärmiha
Н ет kildi nişäne tig u siha
Ol äteşe karşı A şk u Gayret
Salb oldu ki ala bundan ibret
N em rudluk eyleyep kem ähi
Salbeyledi sihr ile o şahı
Çün görmüş idi çeh-i am ikı
S eyretti bu yolda mancınıkı
K andil gibi o gonce-i ter
Asılm a fürügun etti ber ter

Alay. Mizah gazetesi, h aftalık (İstanbul
10 K anunusani 1336/1920-7 Nisan 1338/
1922). 13 sayı çıktı. K u ru c u la rı: Ercüm end Ekrem (Talü), Enis Avni
(Aka
G ündüz). Başlık altında «Söğseler, nefy
etseler, h atta assalar/F ariğ olma b ir dakika fikrini izhardan» ibaresi kaydedilm iştir. Milli M ücadele’de A nkara hüküm etini destekledi. İlk sayısındaki k arik a tü rle r Aka Gündüz imzasını taşıyor.

Cadının Aşk’ı asması.
Cadı onu bu beläda görünce, üm itsizlik
kızgınlığım artırd ı./B ir büyü ile onu çarm ıha gerdi. Hem de kılıç ve şişlere hedef y a p tı./lb re t olsun diye Aşk ve gay
re t bu ateşin karşısında asıldılar./Tam amen N em rud gibi o büyük insanı büyüyle astı/O taze gonce asılınca kandil gi
bi parlaklığı arttı.

ALÄYI. Divan şairi (XV. a.). Tezkirelerde hakkm da bilgi yoktur. Edirneli N azm i’n in M ecm uaünnezari’nde ve bazı na-

Alem (A.). Yeryüzü ile gökyüzünün
m eydana getirdiği bütün. Bütün yaratılm ışlar. Dünya. Kainat.

★ İsi. K u r’an -ı K erim ’e göre älem Allah
tarafın d an yaratılm ıştır. Allah Rabbü’lÄ lem in (Ä lem lerin Rabbi) dir. K u r’an’ın
ifadesiyle sem avät (gökler) ve arz (yer
yüzü) y a h u t älemler insan için y aratılm ıştır. Ä lem yahut dünyanın kendiliğinden bir değeri yoktur. O nun önemi ahire t *’e yani ebedi hayata bir hazırlık zem ini olm asından doğar.
A llah älem leri yoktan yaratm ıştır. Fakat
älem ler insanı Allah’a götürür. Yani
älem A llah ’ın tecellisidir. Çokluk gibi
görünen şeyler bir birlik arzeder. Älem
A llahın sıfatlarının gözüktüğü yerdir. Al
lah älem in h er zerresine m utlak biçimde hakim dir. M utasavvıflar älemi çeşitli safhalara ayırarak tahlil ederler. Bu
yolla um um iyetle älem, A llah’a irca edilerek V ahdet-i vücud görüşüne varılır.
★ Tas. Älem, m&siva (A llahtan başka her
şey) dir. M äsivä’ya älem denmesi, Al
lah ’a delälet hususunda bir aläm et oldu
ğundan dolayıdır. Tasavvuf’un yaratılış
ile ilgili görüşüne göre älem ’in yaratılışı beş m erhalede gerçekleşm iştir. B unlar
dan birincisi, Ä lem -i lähut’tur. Bu m ut
lak vücudun ilk mertebesi olan taayyündür. B unun üzerinde hiçbir m erhale yok
tur. A ynı anlamda, Ä le m -i ıtlak, Hazret-i gayb-i m utlak, Z ät-ı hakk, Zät-ı
baht, H a kika tü ’l-hakayık, E hadiyyet, A mä terim leri kullanılır. Bu m ertebede
Allah’ı id rä k m üm kün değildir.
İkinci
basam ak Ä le m -i ceberut’tu r. Bu ilähi olan isim ve sıfat älemidir. Buna A ’yaru-ı
säbite (sabit a y n la r: A llahın ilm i ve
y aratık ların ideal m odelleri)
de denir.
Aynı anlam da; A k l-ı evvel, älem -i vahdet, B erzäh-ı kübra, h a kika t-ı M uham m ediye, ka b iliyet-i evvel, m a ka m -ı evednä, ru h -ı azam rüh-ı izafi, rü h -ı k ü l
li, ta a yyü n -ı evvel, tecelli-i evvel, Vahd et-i h a kiki, zıll-ı evvel gibi terim ler
kullanılır. Bu m ertebede ilim, älim ve
m a’lüm b ird ir. Üçüncü basamak; Ä lem -i
m eleküt’tur. Bu ru hlar älem i’dir. Aynı
anlamda; älem -i emr, älem -i gayb, älem -i
hayäl, älem -i tafdil, berzah-i suğra, Sidretü’l-m ünteha, taayyün-i säni gibi te 
rim ler kullanılır. R uhlar älemi varoluş
bakım ından cisimler älem inden önce gelir. Cisimler, älem -i misal’de m eydana gelir. Gayb ve şehädet arasında olan bir
m ertebe sayılan bu äleme älem -i berzah’da
denilir.
Ruhlar veya fik irlər
maddi bir vücuda girm eden önce älem -i
berzah’ta bulunurlar. Dördüncü basam ak
älem-i anäsır’dır. Bu, su, ateş, hava ve
topraktan oluşan maddi älem dir. Aynı
anlamda, älem -i m ülk, älem -i halk,

ALE
älem -i şehädet gibi terim ler kullanılır.
Beşinci m erhale, älem -i insan-ı kämiVdir. Son basam ak olduğu için b ü tün älem lerin sirrini kendinde toplam ıştır.
İnsan älem in özetidir. G örünüşte älem-i
asgar, batında älem-i ekber sayılır. Ä lem -i batın, görünen älem in ziddidir. Bu
älemin varlıkları m ücerret ruhlardır.
Ä lem -i zähir ise, görünen älem, madde
älemi, m ülk älem i’dir. Bu älemi teşkil
eden varlıkların ortak vasfı bir m ekända bulunm alarıdır. Üç buud (uzunluk,
genişlik, dərinlik) la vasıflandırılırlar.
Gözle görülür, elle tu tu lu r varlıklardır.
Bu bakım dan bu äleme älem -i kesif de
denir. Ayrıca tasavvufda sembolik ola
rak kullanılan onsekiz bin älem terim i de
yer alır. A llah’ın tecellisi ile m eydana
gelen akl-ı küll, ile nefs-i küll’den dokuz
felek m eydana gelmiştir. B unların dönmesi dört u n su ru oluşturur. Dört unsur,
dokuz göğün birleşm esinden üç çocuk
vücut bulm uştur; (varlık: h ay v an /b itki/cansız). B unların hepsi onsekiz eder.
B unların her biri A rapların son sayısı olan b in ’le ifade edilince onsekiz bin eder.
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Älem. Fikir gazetesi, haftalık (İstanbul,
24 K anunsäni 1324/1908-21 Mayıs 1325/
1909). Yayımlayan: Yakovalızäde Arif.
H er sayının sonunda Fransızca bir bölü
m ün de yer aldığı gazete resim hdir. 12
sayı yayım landı.
Älem. «Özü sözü doğru, siyasi, akşam ları neşrolunur Osmanlı gazetesi». Yayına
başlangıç tarih i ve kapanışı bilinmiyor.
İstanbul’da yayım lanan bu akşam gazetesi’nin Mesul m üdürü Baha Tevfik’tir.
Başyazılar da Baha Tevfik’e aittir. H.T.
Us. Ktp. nde 28 Kanunuevvel 1912 ta rih lı nüshası vardır.
Alemdağın’da var bir yılan. H ikäyeler (Sait
Faik A basıyanık, 1954). Yazarın son hikäyelerinden oluşan bu eserde şekil ve
m uhteva açısından öne çıkan iki önemli
özellik dikkati çeker. Olayların, d urum 
ların, toplum ve kişi m eselelerinin iç içe,
karm aşık bir biçimde verilm esine rag 
men kahram anların, dolayısı ile yazarın
büyük bir yalnızlık duyğusu ile dolu ol
duğu göze çarpar. İnsanlardan, çevreden
kaçış, inziva özlemi, tabiata ve hayvanlar älemine sığınış; bütün bunlardan öte
hayali, sembolik kahram anlar ile ark adaşlık, bilhassa ilk dört hikäyenin (Öyle
bir hikäye, Yalnızlığın yarattığı adam,
Alemdağında v ar bir yılan, Panconun rü yası)
göze b atan noktalarıdır. İşleyen
düzenin yasakları, insanların anlayışsız-

Älem gazetesi
(1. Sayı 1908)
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lıkları onu çok sevdiği İstanbul’dan bile
soğutm uştur. Şehri pis ve sevimsiz bu
lur. Alem dağı’nın temiz dünyasına kaçar. Panco bu yalnızlık içinde ona arkadaşlık eden, insanın insana sıcaklık ve
şefkat aktarabilm esi için gereken değer
ve davranışları sağlayan gerçeküstü bir
tip tir. Ç ağrışım lardan istifade ile şiirli
bir dil kullanan yazar bu kitabı ile kendi hikäye çizgisinde değişik bir noktaya
varır.

Alemdar
gazetesi başlık yazısı

Alemdar. «Özü sözü doğru Osmanlı ga
zetesi», günlük (İstanbul 1912- ?). Mesul m üdürü: Refi Cevad (U lunay), Müessese m üdür: Ahmed K adri. Ö rfiidare
(sıkıyönetim )
tarafından
kapatıldıkça
«Takvimli gazete» ve «Teşrih» adlarıyla
yayım landı. Cum artesi günleri edebiyat
ilävesi
(N usha-i edebiye)
yayımladı.
B aşyazılar u zun süre H üseyin Şükrü tarafm dan yazıldı. H alid F ahri (Ozansoy)
un tiy atro yazıları ve Sedad Sim avi’nin
k arik atü rleri
A lem dar’da yayımlandı.
M illi m ücadele sırasında İstanbul hüküm etini destekledi. TBMM. Ktp. de 1334/
1918-1337/1921 yıllarına ait nüshaların
tam am ı m evcuttur.
Alemdar Mustafa Paşa destanı. 1808 de Derviş Osman adlı bir äşık tarafından tertib edilen bu destanda, Yeniçeri ayaklanm aları ve A lem dar M ustafa Paşa’nın ölüm ü ile sonuçlanan olaylar hikäye edi
lir. D estanm m uhtevasından Derviş Osm an’ın Y eniçeri Ocağına m ensup olduğu
anlaşılm aktadır. Şair, hadiselerde «Fran
sız kafirinin» elinin bulunduğu ve «fitrenin başının» M oralı Seyyid Ali Efendi *
(Fransız dostluğu ile tanım r, P aris’te el
çilik yapm ıştır) olduğunu ifadeyle Nizam -ı Cedit aleyhdarı ta v ır alm aktadır.
Fransız kafiri tu ttu bu işi
A li E fendi’dir fitn en in başı
Cihäna gelm em iş bunun bir eşi
Görün gaziler der yeniçeri
(.-> K.)
ÄLEMI Dede. M utasavvıf şair (Bağdat
?-Şam 1611).
Tahsilini Bağdat ve İstan b u l’da tam am ladı. Kadı naipliği yaptı. Şam ’da M evlevı Däli Dede’ye intisab
etti. Şeyhi vefat edince onun yerini aldı.
Eserleri : M üretteb divan, Cezire-i M esneviye şerhi. (—» K.)
Älemniimä. M esnevi
(Nevizade
Atäi,
1617). B ir adı da Säkinäm e olan bu eser
1600 beyitten m eydana gelm iştir. 41 bahse ay rılan eserin içinde ayrıca 12 rübäı
vardır. İçki, m eyhane ve içki vasıtaları
ile bu m eclislerin ädäbına dair tasvirler,
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Älemnüma (Nevizade Atäi)
m edhiyeler, ayrıca
İstan b u l’u n m e sire
yerleri anlatılm aktadır. Taklide v e n a kilciliğe düşm eden, m illi ve m ah alli ö zelliklere yer veren şair tam am en o rjin a l
bir eser m eydana getirm iştir. Bazı p a r 
çaları A lm ancaya tercüm e edilen eserir.
dili sadedir. (—» K.)
Alevı. Hz. A li’ye bağlı olan ve ondan y a 
na bulunan kimse. Hz. Ali’ye bağlılığın
anlam ı zam anla değişmiş ve Alevi k e limesi çeşitli anlam larda kullanılm ıştır.
H alifelik konusunda, Hz. Osm an’ın y e rine Hz. Ali’yi tutanlara; nasıl A bbasoğulları’na Abbasi, Täliboğulları’na T a
libi denilm işse Hz. Ali’nin soyundan gelenlere de, Alioğulları yerine, A levi is
mi verilm iştir. Ayrıca, Hz. A li’nin sağlı
ğında onu en üstün sahabe ve halifeliğe
en läyık insan olarak görenlerle, Hz.
Ali’ye im am lığın Allah ve Hz. Peygam ber tarafından verildiğine inanm ış olan
lar A levi adını alm ışlardır.
Hz. A li’ye karşı duyulan aşırı sevgi ve
hayranlığın onu efsaneleştirdiği ve h atta
ona ilählık isnad edildiği de tarihçe sab ittir. Bu duyğu ve telkine kapılanlara
da A le v i deniliyor. Hz. A li’nin sağlığın
da ateşte yakılm ak suretiyle cezalandırılan bu gurup, islam tarihi boyunca, büyük A levi ayaklanm aları ve ihtilällerinin başını çekm iştir.
Alevi edebiyatı, bk. Bektaşi - Alevi edebiyatı.
Alevilik. Hz. Ali sevgisinin ve ona bağlı
lığın b ir müessese halindeki tezahürü.
Alevilik de, diğer benzeri dini ve içtimai
Dergäfı arşivi, Süleym aniye Ktp.

akım lar gibi, Anadolu T ürkleri arasında
özel b ir şekilde yoğrulm uş, çeşitli sentezlerden sonra ona ädetä karakteristik
bir tav ır kazandırılm ıştır. A nadolu’da
Alevilik, sadece B ätıniliğin bir devamı
şeklinde değil; Yesevilik, H ayderilik ve
K alenderilik gibi Türk tarik atleri ve Hurüfiliğin «dehriyye» ve «vücu d iyye» nazariyeleriyle çeşitli Türk gelenek ve gören ek lerin in karışık bir şeklidir. Alevilik
dünyası içinde «tenasüh», «hulül», «ibäha» ve «iştiräk» ilkeleriyle beraber eski
T ü rk şölenlerini andıran äyinler de v ar
dır.
A nadolu Aleviliği B alkanlara da Sarı
S a ltu k (XIII. a.)
ve O tm an Baba (öl.
1478) gibi H orasan m enşeli alp erenler
vasıtasıyla yayılm ıştır. B unlardan başka
Eskişehir, Seyitgazi yakınlarında yerleşen Baba Şücä da A levilikte büyük bir
nüfuz ve şöhret sağlayanlardandır.
İran yaylaları, Güney K afkasya ve Rum eli’ye k ad ar yaygın bir şekilde bulunan
A levilerin esas inançları, yani Alevilik
birdir. Pir Sultan, Şeyh Sam ut,
Şeyh
Çoban, A ğ u tçen, Garip Musa ve §eyh
Bircan gibi bazılarının tarih i kim likleri
bile bilinm eyen, yalnız kendilerine göre
seyyid, yani Hz. M uham m ed’in soyundan
olduklarına inanılan dedelere uym uşlar,
kendi deyim leriyle, bu ocakların isteklisi olm uşlardır.
Alevilik, B ektaşilik gibi bir tarik a t olm ayıp ädetä b ir mezheb niteliğindedir. Bu
itibarla babadan oğula geçer ve öylece
devam eder. A levilikte esas olan m üsahibliktir. Evli iki Alevi birbirinin m üsa
hibi olur ve bunlar hanım larıyla b irlik te «dede»nin önüne getirilerek A levilik
te ik ra r v erirler. Alevilikte «dede»nin
önemli bir m evkii vardır. Dede aym
zamanda ocakzädedir. Onda kutsal kayın
ağacından yapılm a bir sopa bulunur. T arik, erkän veya evliya adı verilen bu
sopa, kefen denilen yeşil bir torba için
de ve yüksek bir raf üzerinde m uhafaza
edilir. T arikden geçmek, dede tarafın dan bu sopayla kutlanm ak dem ektir.
Dede her kiş seyahata çıkar; bu görülm e
zamanıdır. A levi köylerine yapılan bu
seyahatte, Aleviliğe göre bazı içtim ai düzenlemeler yapılır. Dede, isteklileri gö
rür. Bu esnada yolsuzlar düşkün
(bir
nevi afaroz) edilir; daha önce düşkün edilmiş olanlar gerekiyorsa kaldırılır, affedilir; suçsuzlar ve m üsahibler ta rik 
den geçirilir. H er cuma akşam ı ayin-i
cem * düzenlenir.
Äyin-i cem esnasında kadınlar erkeklerin arkasında otururlar. B ütün Alevilerde

ruhgöçü inanışı vardır. İçki genel olmam akla beraber heläldir. O nlara göre dini
em irler «yezid» denilen sünnilerle «za
hir» sayılan şiılere aittir. Asıl m üslüm an
olarak kendilerini bilirler ve Bektaşilerde olduğu gibi, ahläki inanışları el, dil,
bel sağlam lığına dayanır. Yalnız Alevi
likte, B ektaşilikteki gibi,
m ücerretlik,
yani «dede»nin evlenmemesi yoktur.
Alevilikte oruç on beş gündür. Bunun
on iki günü M uharrem ayında, üç günü
de, H ızır Peygam ber adına, kiş ortasındadır. Kiş mevsimi geçip iş mevsimi gelince, artık görülme zamanı bitm iştir ve
dedeler köylerine dönerler. «Çiğdem ЫШ
dede yitti» deyimi bu uygulam adan doğm uştur.
Alfabe (Dil, Fr. alphabet). Bir dilde kullanılan harf veya işaretlerin tam am ı o
dilin aZ/abesini oluşturur. Türk alfabesi,
Arap alfabesi, Lätin alfabesi... gibi. AZfabe kelimesi, Yunan alfabesinin ilk iki
harfi olan alfa ve beta’dan meydana gel
miştir.
★ Tarih. Türklerde alfabenin tarihi M.
IV.
asra kadar indirilebilir. Ancak o
çağlardan günüm üze tatm in edici bir örnek kalm am ıştır. Alfabe öncesinde T ürkler, haberleşm ede çentikli tahtalar, oklar dam ğalar kullandılar. VII. ve VIII,
asırlarda bazı Türkçe isim ve ünvanlar
Çin hiyeroglifleri ile gösterilm iştir. H azer bölgesindeki Türk boylarının IX. asır
da o bölgede faaliyet gösteren H ıristiyan
m isyonerlerinin tesiri ile Yunan alfabesi
ile yazılı K itab-ı m ukaddes okudukları
biliniyor. Bunun dışında T ürk alfabe ta rihinde Brahm i, Mani, Tibet, Nasturi,
İbrani, Gotik, Islav, Gürcü, Erm eni alfabeleri çeşitli zam anlarda ve bölgelerde kullanılm ıştır.
Özellikle T ürkler tarafından geliştirilen
alfabeler de v ard ır (Bk. G öktürk alfa
besi, Uyğur alfabesi). T ürklerin en uzun
süre kullandıkları alfabe tsläm ı kaynaklı olanıdır (bk. Elifba). On asır kullandığımız bu alfabe, harf inkıläbı (1928)
ndan itibaren L ätin kaynaklı ve bugün
kullandığımız 29 harfli alfabe ile değiştirilm iştir.
Bu 29 harfin 8 tanesi sesli harfler (a, e,
ı, i, o, ö, u, ü), geri kalan 21’i ise sesdeş
harflerdir (b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, к, 1, m,
n, p, r, s, ş, t, v, y, z).
Alfabe dışı (Dil, Fr. analphabetique). Bir
dilin alfabesinde bulunm ayan harf veya
işaret. Türk alfabesinde bulunm ayan q,
w, x harf leri gibi.

Alfabe dışı barf, bk. Alfabe dışı
Alfabetik sınıflama (Alphabetico - Classed
catalog). K ütüphanelerde kullanılan katalog tü rlerin d en biri. Konu fişleri, sözlük
katalog (dictionary catalog) denilen katalogda görüldüğü gibi, bir sözlük ve en
siklopedi düzeninde değil; ana bölüm lere, altbölüm lere ay n ld ık tan sonra her
bölüm de alfabetik olarak sıralanır.
Alfabetik sıralam» K ütüphane
fişlerini;
basılı katalogları, indeksleri; bibliyografya, ansiklopedi, sözlük ve benzeri kitapların m addelerini; alfabenin harflerine
göre sıralayarak kolay bulunm asını sağlay an usül.
H arf esasına veya kelim e esasına göre
yapılır. H arf esasına göre yapılan sırala
m ada, b ird en fazla kelim eden oluşmuş ad
veya k avram lar bir tek kelim e gibi dikk ate alm arak, bunları m eydana getiren
harfler, kelim e aralıklarm a bakılm aksızın alfabetik sıraya konulur :
A nkara
A nkara keçisi
A nkara arm udu
A nkaralı
A nkara balı
A nkara’nın
A nkara’da
A nkara tavşanı
A nk ara’dan
A nkara’ya
Kelim e esasına göre yapılan sıralam ada,
kelim eler önce yalın
halleriyle alınır;
sonra ekleriyle devam e ttirilir :
A nkara’da
A nkara
A nkara’dan
A nkara arm udu
A nkara balı
A nkaralı
A nkara’nın
A nkara keçisi
A nkara’ya
A nkara tavşanı
M illi K ütüphane katalogları ve yayım la
rın d a kelim e esasına, M eydan - Larousse
ansiklopedik sözlüğünde harf esasına uyulm uştur.
Alfabetik şiir. Çocuklara aljabeyi öğretmek
için kullanılan bir tü r şiir. Satır başları
yukarıdan aşağıya doğru alfabe sırasına
göre düzenlenerek yazılır Türk edebiyatın d a рек rastlanılm az.
ALGAN, Kanber. Äşık (XX. a.). A rtv in ’in Şavşat ilçesine bağlı Küplüce köyündendir. Bu ilçede öğretm enlik yaptı. Äşık
edebiyatı tarzında şiirler yazdı. (—» K.)
ALI, Sabahattin Ali. Hikäyeci
(Iğridere
Güm ülcine
1907 - K ırklareli 2 Nisan
1948). Aslen O f’lu bir aileye m ensup piyade yüzbaşısı Ali S elähattin Bey ile,
H üsniye H anım ’ın oğlu. Prens Sabahaddin
ve şair Tevfik F ik ret’in yakın dostu olan
babası, çocuklanna dostlarının isim lerini
verm iştir. İlk öğrenimine İstanbul Üskü-

d ar’da F ü y uzat-ı O sm aniye M e k te b in d e
başladı. D aha sonra babasının g ö re v li o larak bulunduğu yerlerde (Ç an ak k ale, İ z 
m ir, Edrem it) öğrenim ini sü rd ü rd ü . B a lıkesir’de M uallim M ektebi’ne g ird i, İ s tan b u l’a nakletti ve b u rad a M u a llim
M ektebi’ni bitirdi (1927). B ir y ıl k a d a r
Yozgat’ta öğretm enlik yaptı. M a a rif V e käleti hesabına yabançı dil ö ğ re tm e n i o larak yetişm ek üzere A lm anya’y a g ö n derildi (1928). Bir yıl P otsdam ’da k a ld ık ta n sonra B erlin’e geçti. Ö ğ renim ini t a m am layam adan İstanbul’a döndü (1930).
A ynı yıl Gazi Eğitim E n stitüsü’n d e a ç ı
lan yabançı dil im tihanını k a z a n a rak A y 
dın O rtaokulu’na Almanca ö ğ retm en i o larak atandı. Daha sonra tay in e d ild iğ i
K onya’da, b ir mecliste okuduğu M u sta fa
K em al’i hicveden şiirinin ihbar e d ilm esi
sonucu b ir yıla hüküm giydi. K onya v e
Sinop cezaevlerinde kaldı (1932-33).
C um huriyetin onuncu yıldönüm ünde ç ıkarılan af ile geri kalan cezası b a ğ ışla n 
dı. Bir m üddet N eşriyat M üdürlüğü b ü ro
şefliğinde m em uriyet, A nkara İkinci O rtao k u lu ’nda Almanca, daha sonraki y ıllarda Musiki Muallim M ektebi’nde T ü rk çe öğretm enliği yaptı (1934-44). 1945 de.
bakanlık em rine alm arak M usiki M u a l
lim M ektebi (K onservatuar)ndeki işin e
son verildi. İstanbul’a gelerek g azeteciliğe başladı. Aziz Nesin ve Rifat Ilg az’la
beraber M arko Paşa, M alüm Paşa, M e rhum Paşa, Alibaba gazetelerinde çalıştı
(1946-47). Daha sonra Mehmet Ali A y b a r’ın çıkardığı Zirıcirli H ürriyet’te y az
dı. Bu gazetelerdeki çeşitli yazılarından
dolayı takibata uğradı. İstanbul P a şakapısı Cezaevi’nde üç ay kadar y a ttı. Bir m üddet nakliyatçılık ile uğraştı.
B ulgaristan sınırından y u rt dışına çıkm ak isterken kendisine kılavuzluk eden
şahıs tarafından öldürüldü. Ö lüm ünden
25 yıl sonra Yeni adımlar * dergisi ta ra fından adına Sabahattin A li hikäye arm ağanı* düzenlendi (1973).
Y ayın hayatına şiirle giren S abahattin
Ali, ilk eserlerini
Balıkesir’de
çıkan
Irm ak ve Çağlayan dergilerinde
ya
yım ladı (1926). Aynı yıl içinde S ervet-i
fü n u n 'da şiirleri ve küçük hikäyeleri çıktı. 1927-28 yıllarından itibaren Güneş,
S ervet-i fü n u n , Hayat, Akbaba, Meşale
gibi dergilerde imzası görülmeye başladı.
H alk şiiri kaynağından beslenen, hece
vezni ile kalem e alınmış bu ilk şiirlerini
Dağlar ve rüzgär (1934) kitabında top
ladı. Daha sonraki çalışmaları hikäye tü rü n d e yoğunlaştı. Almanya’da bulundu
ğu yıllarda Turgenyev, Gorki, Henrich

Von K leist, K nut Hamsun, E.T.A. Hof
m ann gibi yazarları okudu, onlardan oldukça etkilendi. Yurda döndükten sonra
hikäyelerini Varlık *, Resim li ay *, Atsız
m ecm ua * gibi dergilerde yayım ladı. İlk
hikäye k itab ı Değirmen (1935), yayım 
landığı günlerde oldukça ilgi topladı. Bir
ara Esirler adlı üç perdelik bir oyun denedi (V arlık, sayı 70-76 tefrika, 1936).
A ncak bu onun ilk ve son tiyatro çalış
m ası oldu. 1935-45 yılları edebı eser bakım ından en verimli yıllarıdır.
Daha
sonra siyasi m uhtevalı m izahi gazetele r çıkarm akla uğraştı. Son eseri Sırça
köşk (1947) bakanlık k a ra n ile toplatıldı.
İnce, duyğulu, sessiz, içine kapanık bir
çocuk olarak büyüyen S. Ali, fırtınalı bir
h ay at yaşadı. Çevre olarak y u rt dışında geçen seneleri dışında İstanbul, An
kara ve A nadolu’nun m uhtelif şehir ve
kasabalarında bulundu. Bu hayat çizgisi,
dünya görüşünü ve eserlerini oldukça

ALI
etkilem iştir. D uru bir dille, samimi ve
coşkun duyğuları anlatan ilk şiirleri, ro
m antik atılım larla bezenmiş ilk hikäye
leri, bütün eserlerini kapsayan bir ortak
özelliği; şahsiyetinden fışkıran kabına sığ
maz bir delişmenliği belgeler. Bu dizgin
vurulm ayan başıboş atılganlık, A lm anya’
da okuduğu yazarlar, Resim li ay m ecm uasm da tanıştığı şahıslar (Nazım Hikmet,
Sadri Ertem , Zekeriya Sertel) ve bazı
çevrelerle belli bir mecraya doğru kanalize edilerek A nadolu’da dolaştığı senelerde bir gözlemci - gerçekçi tavıra dönüşür. Ferdi ve m ücerret konulardan sıy
rılır, yaşadığı çevreyi, gördüğü m eseleleri anlatm aya başlar. Türk hikäye ta rihinin 1925-1945 yılları arasında, A nadolu’yu insan ve çevre olarak en çok işleyen S. Ali olm uştur. Bu hikäyeler b a
riz sinif çelişkilerine yaşlanan bir tem elden ziyade, bürokrasi-halk çelişkisini
esas alan bir yapıya sahiptir.
1936-1942 yılları arasında yayım lanan hi-

К A Ğ N l’dan/Sabahattin Ali
Kadın kağnısını koştu, oğlunun kurtlanmış ölüsünü parça parça ol
muş bir yorğana sardı, eski bir şilteyi kağnıya serdi, ölüyü onun üzerine yatırarak hepsini birden bağladı. Bunları yaparken ikide birde duruyor ve bir müddet ağlayıp kendi kendine söylendikten sonra tekrar
başlıyordu. Gece olduktan sonra yalnızca yola düzüldü. Candarmalar
daha evvel muhtarı, imamı, Savrukların Hüseyini birbirine bağlayarak
önlerine katmışlar ve yollanmışlardı.
Ihtiyar kadm, iki sıska ve küçük, birer eşek kadar küçük öküzün çektiği kağnının arkasında çıplak ayakları taşlara takılarak; elinde değnek, ağlamaktan kısılmış sesiyle öküzlere bağırmaya çalışarak, yürüyordu. Yaz gecelerinin parlak ay işığı altında çakalların sesini bastıran bir gıcırtı ile ağır ağır ilerleyen bir kağnı, hiç de bir ölü taşıra
benzemiyordu: öküzler sırtlarına vuran aydınlık altında canlı ve gürbüz; yamalı yorğan ve köhne kağnı fevkaläde kıymetli bir madenden
yapılmış gibi güzel ve yeni görünüyordu. Kadının gölgesi, elindeki
değnekle beraber, beyaz tasların, çalıların üzerinden atlayarak metrelerce uzanıyor, raksediyor gibi sıçrıyordu.
Halbuki altmışlık kadın, kağnıdan yayılan ağır koku ile sersemlemiş,
sendeliye sendeliye yürüyor, bazan birdenbire hızlanan öküzlerin ya
nında gitmeğe çabalıyordu. Yavaş yavaş ayakları sürüklenmeye, ağla
maktan, içine akıta akıta ağlamaktan daralan göğsü nefes alamamağa
başladı. Kağnının kenarına tutunarak biraz daha yürüdü. Ayakları birbi
rine dolaşıyordu. öküzlere «oooha» diye bağırmak istedi, sesi boğazın
dan çıkmadı; elleri kağnıdan kurtuldu, yere yuvarlandı, tozların içinde
tekrar ayağa kalkarak koştu. Karşıdan doğru yeni çıkan serin bir rüzgär
üç etekli başörtüsünü siyah bir bayrak gibi dalgalandırıyordu. Kağnıya
yetişemeden tekrar düştü, yüzü yolun beyaz ve kül gibi ince tozlarına
gömüldü.
Kağnı, taşlara çarptıkça, üzerinde bağlı ölüyü iki tarafa fırlatarak ve
yükselip alçalan uzun, yanık gıcırtılar çıkararak ve ay işığının altın
da ve gecenin sessizliği içinde arkasında hafif bir toz bulutu bırakarak, ağır ağır kendi bildiğine ilerliyordu.

Dergah arşivi, N. A. Banoğlu arşivi
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käyelerinde gözlemci - gerçekçilik, ye
rini yavaş yavaş, bürokrasiyi hedef alan
b ir tenkidi sosyal - gerçekçilik’e bırakm aktadır.
Takibata
uğrayarak
hapislerde yatm asına sebep olan bu ten k i
di tavır, daha sonraki yıllarda alegorik
m asallar ve hikäyelerle keskinleşen, acı,
hicivci bir noktaya ulaşacaktır
(Sırça
köşk 1947).
S abahattin A li’ye edebiyat tarihim iz içinde b ir yer aranm ak lazım gelirse öncelikle bu sosyal gerçekçi tav rın d an söz
etm ek gerekecektir. A nadolu’dan derlediği malzeme ile, bazan bizzat yaşadığı,
bazan şahit olduğu, bazan da dinlediği
olaylardan çıkardığı hikäyeler, kendi ba
yatından derin izler taşıyan rom an çalış
m aları, genel hatları ile sosyal-gerçekçi
planda öne çıkm aktadır. S. Ali elindeki
malzemeyi, ekseriya çevresi ile
uyum
kurm ak istem ediği için toplum dışı bırakılm ış b ir kahram anın, kendi kişiliğine çok у akın bir kahram anın aracılığı
ile hikäyeleştirir. Bu noktada yazarın hikäye ve rom an kahram anlarından bazılarm a karşı takm dığı ve esasen kendi kişiliğinin zaptedilm ez yanından gelen tarafgir tu tu m u n a işaret etm ek gerekir.
Bu ta v ır yazarın kendini, düşünce ve
sanatını, bazı kalıplar içinde şekillendirm eye çalıştığını ve fakat bunda yer yer
başarısızlığa düşerek eserlerini yapı, gö
rüş ve üslüp olarak zedelediğini
gösterm ektedir. Kläsik kuruluşlu olay hikäyesini açık ve duru bir üslüpla Ömer
Seyfeddin ve Refik H alid’in ardından sürdürerek,
sosyal-gerçekçilik
açısından
kendinden sonra gelenlere yeni ufuklar
açan S abahattin Ali, bu özellikleri ile
T ürk hikäyesinin önemli isim leri arasın 
da yer alır.
Eserleri. H ik äy eler: D eğirm en* (1935),
K ağ n ı* (1936), Ses (1937), Yeni dünya
(1943), Sırça köşk (1947). Rom anlar: K u yucaklı Y u s u f* (1937), İçim izdeki şey
tan (1940), K ü rk m antolu madonna
(1943). Şiirler: Dağlar ve rüzgär (1934),
K urbağanm serenadı (Değirmen, Dağlar
ve rüzgär, öteki şiirleri ile birlikte, 1973).
oyunlar : Esirler (Son hikäyeleri ile b ir
likte, 1966). Ayrıca M aarif V ekäleti tarafından yayım lanan bazı tercüm eleri
vardır. (—> K.)
Alın (Di. ed). Divan edebiyatında alın
(eebin), yüzün en önemli unsurlarından
b iri olarak kabul edilir. İsläm inancına göre alın üzerinde
N ur-ı
M uhammedi, ilk önce Hz. Ä dem ’de görünm üş, bu daha sonra Hz.

ÄLl

M uham m ed’e kadar devam etm iş v e o nunla son bulm uştur. Alın diğer g ü z e llik
unsurları (perçem, kaş, göz, gam ze) i l e
beraber kullanılır. B unlardan kaş, s a n k i
onun üzerine vurulm uş b ir dağ (d a m ğ a ,
yara) gibidir. Alın beyazlığı ve p a r l a k lığı sebebi ile Zöhre, nur, ay o la ra k v a sıflandırılır. Bazan da yüz ü zerin e h a f if
kavisli bir açıklık m eydana g etirdiği iç in
ta k'a benzetilir.

Ş iirlerinde Sefil A li m ahlasını kullanır.
1. Dünya Savaşı sırasında askerlikten
kaçarak b ir m ağaraya saklanan şair,
m illi m ücadeleye katıldı ve bu savaşla
ilgili destanlar söyledi. Özellikle taşlam aları ile tanınır. (—» K.)

★ Tas. Alın tasavvufi edebiyatta v a h d e t
rem zi olarak kullanılır.

ALI. Divan şairi (XV. a.). Derdnäme ad
lı eseri ile biliniyor. M esnevi tarzındaki
bu eserde yer yer gazeller de bulunm aktadır. (—» K.)

ALt. Äşık (XVII. a.). H ayatı h a k k ın d a
geniş ve keşin bilgi yoktur. S.N. E rg u n ,
M illet K tp.nde bulunan XVII. asra a it
iki şiir m ecm uasında yer alan A li m a h läslı, hece ve aruzla yazılm ış şiirlere d a y an arak XVII. a. da böyle bir şairin y a 
şadığını tahm in etm iştir. C. Ö ztelli de
B ursa’da bulduğu bir m ecm uadaki ş iir 
lere dayanarak, Ali’nin XVII. a. ın b a ş 
larında doğup, yeniçeri olarak IV. M u ra d ’ın Bağdat seferine katıldığım ve a s rın ikinci yarısında öldüğünü ileri s ü rm üştür. (—>K.)
ALI.
Äşık (XVIII. a. ?). Ş iirlerin d en
XVIII. a. da yaşadığı tahm in edilen b u
şairin hayatı
hakkında
bilgi y o k tu r.
(-> K.)
ALt. Äşık (XVIII. a. ?). 1714’de ö ld ü rülen Osmanoğlu Nasuh Paşa h ak k ın d a
yazdığı b ir destandan dolayı XVIII. a. da
yaşadığı kabul edilir. A ydın’lı olan Os
m anoğlu N asuh Paşa’yı yakm dan ta n ıyıp yakın ilgi duyduğuna bakılırsa, şai
rin Aydınlı olduğu tahm in olunabilir.
H ayatı hakkında başka m alüm at yoktur.
Osmanoğlu Nasuh Paşa d e sta n ın d a n :
Der ki A li sana hezär aferin
C ennet-i äläda uçm aktır yerin
Bin yü z yirm i altıda kesildi serin
Века çöllerinde kal Osmanoğlu.
(—> K.)
ALI. Äşık (XIX. a. Zile). Şiirlerinden
Talibi’nin çırağı olduğu anlaşılıyor. H ayatı hakkında başka bilgi yoktur. (—» K.)
ALt. Äşık (XIX. a.).
H akkında fazla
bilgi yoktur.
Yalnız 1839 da İbrahim
Paşa kum andasm daki Mısır ordusuyla
Häfız Paşa kum andasm daki Osmanlı o r
dusunun. Nizip Meydan
Muharebesini
dile getiren bir destanından dolayı şai
rin devri ve şahsı tesbit
edilebiliyor.
(-> K.)
ALI. Äşık (Ö zbek/Çankırı 1885-?). Ba
bası Hasançavuş oğullarından Ali ağa.

ALt. Äşık (Sille/K onya 1854-1915). Taşçılık ve bahçıvanlık yaptı.
Şiirlerinin
çoğu yazıya geçmemiştir.

ÄLI. Divan şairi (İstanbul XVI. a.). K onevi M ustafa Çelebi’nin
oğlu. H ayatı
hakkında kısa bilgi ve şiirinden örnek,
A h d i ve Hasan Çelebi tezkirelerindedir.
(-> K.)
ÄLI
Divan şairi (Bosna 7-1646/47).
Genç yaşında İstanbul’a geldi. Tahsilini
tam am ladıktan sonra kadılık yaptı. Safäyı, tezkiresinde devrinin şairleri içinde
önemli bir yeri olduğunu kaydeder. (—»
K.)
ÄLl. Divan şairi
(K irim ?-?
1703).
Asıl adı Ali Can Bey. K ırım lı Äli ola
rak ün kazandı. M ecm ualarda b u adla
kaydedilm iş şiirleri vardır. H akkında
sadece Beliğ tezkiresinde bilgi m evcuttur. (—>K.)
ALI. M utasavvıf şair. Yaşadığı asır bilinm iyor. Mevlid tarzında yazdığı Z em m ü’l-fenä adlı eserinden K onya’n ın B ozkır kazasında doğduğu anlaşılıyor. (—»
K.)
ALİ. M utasavvıf şair (XIII. a.). H ayatı
hakkında geniş bilgi yoktur. K ıssa-i
Y u su f* (1232) isimli hikäyesi ile ta n ınıyor. Eserinde görülen H akaniye T ü rk çesi ile Oğuz ve Kıpçak T ürkçelerine ait
lehçe özellikleri yüzünden, H arezm çevresinde yetişm iş olduğu tahm in ediliyor.
Eserin K ın m lehçesiyle yazıldığı da
ileri sürülm ektedir. Ali’nin A h m ed Y esevi *’nin hikm etleri tesirinde yazılan bu
eseri, A nadoluda XIII. - XV. asırlarda
gelişecek dini edebiyat çığırının m ü jd ecisi olarak kabul edilm ektedir. (—» K.)
Ali. Roman (O rhan Hançerlioğlu, 1955).
Yazar kitabın önsözünde rom an k a h ra manı Ali’yi, İstanbul’da Tophane sem tinin arka sokaklarından birinde ta n ıd ı
ğım belirtir. Yedi bölüm lük häyalı h ik ä yelerden oluşan rom anın her hikäyesinde,
roman kahram anı bir k arak ter çizer. Do-

landırıcı, bakkal, öğrenci, emekli, sanatçı, m irasyedi, Dem ir-Çelik T.A.Ş. ni k u r
muş tüccar, Sosyal Saadet Bakanı hüviyetleri ile karşım ıza çıkan Ali, devamlı
olarak m utluluk özlemi içindedir. Ro
m an yazarına TDK Edebiyat arm ağanı
kazandırm ıştır (1956). (—» K.)
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Äl-i abä, bk. Abä
ALI Äli.
Şair, gazeteci (İstanbul
?1856). 17 yaşına kadar kahveci olan ba
basının yanında çalıştı. Divan kalem ine
girdi. Kuşadalı İbrahim ’e intisab etti
(1845). Kısa süren m em urluktan sonra
Ceride-i havadis’te çalışmaya başladı.
Bir aşk neticesi içkiye düştü ve verem den öldü. Ziya Paşa, Şiir ve inşa m akalesinde Ali Ä li’den övgü ile bahseder.
E se rle ri: H ediyetü’l - veli fi väridat-ı
Kuşadalı (Şeyhi Kuşadalı hakkındaki bu
eseri Şam ’da iken yazm ıştır), Hançerli
Hanım (hikäye, 1851). C eride-i havadis’teki yazıları imzasız olduğundan Ali Ä li’ye ait olanlar ayrılam am aktadır. (—» K.)
ALt Äli Efendi. Tarih yazarı (Amasya
?-İstanbul XVII. a.). Am asya’lı Çorbacızäde Hacı H alil Ağa’nın oğlu. İlk ta h 
silini Amasya’da tam am ladıktan sonra
İstanbul’a geldi, Divän K alem i’ne girdi.
Sırasıyla, Tahvil K alem i’nde, Tezkirecilik’te, Amasyalı Hacı Paşa’nın Mısır Valiliği sırasında Divän K ätipliğinde ve
D ivän-ı H üm äyun Kisedarlığında bu lu n 
du. 1650 de K utbeddin-i M ekki’nin El B erku’l-Y em ani f i ’l - fe th i’l - Osmanı
adlı eserini Telhis-i B erku’l - Yem ani adıyla
kısaltarak
Türkçeye
çevirdi.
(Y azm aları: Süleym aniye Ktp. H am idiye Kit. Nu. 886 ve 921; Äşir Ef. Kit. Nu:
632). Komaniçe Seferine dair bir ta rih çesi (Y azm ası: Süleym aniye Ktp. Lala
İsmail Kit. Nu. 398) ile 1663/64 de kaleme aldığı, ulem ä ve evliyäların hal te rcüm elerini hävi T u hfetü’l - m ücahidin
adlı iki eseri daha vardır. (—>K.)
ALI (Benli). Äşık (XVII. a.). Cezayir y e
niçeri äşıklarm dan olduğu ve XVII. a.
da yaşadığı, 1664 de Fransızların Cezay ir’e hücum ları ve mağlup olarak geri
çekilm elerini anlätan bir m anzum esinden çıkarılıyor. Hece ve arüzla şiirler
yazm ıştır. (—» K.)
ÄLI Bcy (Direktor). Oyun yazarı (İstan
bul 1844-1899). K apıkethüdalarm dan Y u
suf Cemil Efendi’nin oğlu. İlk öğrenim ini özel hocalardan ders alarak tam am la
dı. Fransızca öğrendi. Bäbıäli Tercüme
Odası’na girdi. Sıhhiye Meclisi üyesi, K a-

Äli Bey
(Direktor)

ALİ
ran tin a başkätibi oldu (1873). Osmanlı- dine devrinde hem en b ü tü n s a v a ş la r a
katıldı. K ahram an ve d in d ar b ir k i m Rus savaşı (1877-78) ndan kısa bir süre
önce V arna m utasarrıflığı yaptı. Düyün-ı
se olarak
tanındı.
Hz. P e y g a m b e r’i n
Um üm iye m üfettişi olarak doğu illerini cennetle m üjdelediği on kişi ( A ş e r e - i
ve Ira k ’ı dolaştı (1885). H indistan üzeM übeşşere * )’den biridir. Hz. P e y g a m b e rinden İstan b u l’a geldi (1888). Trabzon
rin kızı Hz. Fatım a ile evlendi.
H z.
valiliğinde bulundu (1890-93). Yeniden
Peygam berin vefatından sonra ilk üç h a 
D üyün-ı Um üm iye’ye tay in edildi. Aynı life, Ebu B ekir
Öm er ve O sm an d e idarenin direktörlüğüne getirildi (1894). virlerinde m ühim görevlerde
b u lu n d u .
Ö m rünün sonuna kadar bu görevde kal- Hz. Osman’ın şehid edilm esinden s o n ra
dı. D irektor läkabı buradan gelmektedir.
halife seçildi (H. 35/M. 656) Hz. P e y 
Tanzim at devri Türk tiyatrosunun oluşgam berin zevcesi Hz. Ayşe, önde g e le n
m asında, bilhassa m izahi yöne tanıdığı
birtakım sahabilerle birlikte, Hz. O s ağırlıkla em eği geçenlerdendir. Teodor m an’ın intikam ının alınm ası g e re k tiğ in i
Kasab * tarafın d an çıkarılan D iyo jen * ileri sürerek buna karşı çıktı. T a rtışm a
gazetesinin başlıca yazarlarındandır. Di- silahlı mücadeleye kadar uzadı. C em el v a yojen’in kapatılm asından sonra
(1872)
kası denen m uharebede Hz. Ali Hz. A y şe ’Çm gıraklı tatar, Hayal dergilerinde yaz nin taraftarların ı yenilgiye uğrattı. F a k a t
dı. G edikpaşa Osmanlı Tiyatrosuna Mü- Hz. A li’nin Hz. Osman’m kanını ile ri s ü zaheret K om itesi’nde N am ık Kemal, renlerin başı durum unda olan Şam v alisi
Güllü Agop gibi zam anın tiyatro adam  M uaviye ile m ücadelesi uzun sürdü v e
ları ile b erab er görev aldı. Eserlerin atesirini günüm üzde de devam e ttire n ö zınlık sanatçıları tarafından oynanm anem li gelişm eler doğurdu. İki ta ra f a r a 
sından ileri gelen teläffuz bozuklukları- sında vukubulan Sıffın m u harebesini
m n giderilm esi için G üllü Agop’a teläf bir harp hilesi ile M uaviye k az a n a rak
fuz öğretm enliği yaptı.
H alife’nin hakem usulü ile seçilmesi k a E s e rle ri: K okona yatıyor yahut madam rarlaştırıldı. B unun üzerine bir gru p Hz.
u yku d a *
(bir perdelik komedi 1870), A li’yi suçlayarak onun ordusundan a y rıl
Tosun Ağa
(M oliere’in Georges Dan- dılar. B unlara H a n d le r dendi. H ariciler
d in ’inden adapte üç perdelik komedi hem Hz. Ali hem de M uaviye ile m ü ca
1870, Güllü Agop tiyatrosunda
Memiş deleye giriştiler. Hz. Ali b u n ların te r tiplediği bir suikast sonucunda şehid e ağa ismiyle oynandı), A y у ar Hamza
(M oliere’nin Les Fourberies de Scapin’- dildi (H. 40ĞM. 661).
inden adapte 1871), Misafiri istiskal (bir
★ Ed. Hz. A li’nin etrafında özellikle şiiperdelik kom edi 1871), Geveze berber
ler (Bk. A levilik) tarafından oluşturulan
(iki perdelik komedi, 1873), Gavo Minar
birçok m enkibe vardır. B unlar T ürk e ve şürekäsı (üç perdelik komedi, Edmont
debiyatına da geniş ölçüde malzeme te şG ondinet’ten tercüm e), L etäfet
(opera
kil etm işlerdir. Ilım lılarından aşırılarıkomik, 1897/98), Çıngırak (oyun, basıl
na, bu arada A li’ye tanrılık isnat edenm adı), E vlenm ek ister bir adam (Paul
lere kadar m uhtelif şii tem ayüller edede Kock’tan tercüm e rom an 1897), L ehb iyatta akislerini bulm uşlardır
(Bk.
çetü’l hakayık * (mizahi sözlük, bir bö
B ektaşı Alevi edebiyatı).
lüm ü T a n k gazetesinde yayım landı 1894,
ayrıca M ısır’da M atbaa-yı Osm aniye’de Dini edebiyatta yine sıhhattan m ahrum
1697, ve İstan b u l’da 1908 basılm ıştır), Se- olarak Hz. A li’ye isnat edilen savaş n u tukları, hutbeleri, çeşitli konuşm alan,
yahat jurnali (gezi notları 1897), S eyyareler
(m itolojik m uhtevalı, yaşadığı hilafetle ilgili görüşleri önemli bir yer
devre hitabeden mizahi hikäye 1897, K a- tu tar. Şiiler tarafından ortaya atılmış za
m anları belirsiz bir takım Arapça şiirhire). (—> K.)
lerin de Ali’ye ait olduğu yine bu züm Ali Bin Ebi Talib. Hz. Peygam ber’in da relerce ileri sürülm ektedir. Ali’ye atfem adı ve amcası Ebu Talib’in oğlu. Dör dilen şiir ve hutbelerin bir kısmı Nehcü’ldüncü halife (M. 598-H. 40/M. 661).
belağa ve D ivan-г Ali gibi eserlerde topİsläm ’ı ilk kabul eden dört kişiden b iri lanm ıştır. İlk İslam edebiyatçılarından
E bu’l-Esved, A li’nin talebesidir. Bu yüzdir. İlk m üslüm an genç olma vasfı da
den A li’ye İslam edebiyatında Belägat *
Ali’ye aittir. Hz. Ali çocukluğundan beri
Hz. P eygam ber’in daima yakınında bu m kurucusu nazarıyla bakılır.
lundu. Hz. Peygam ber M edine’ye hicHz. Ali Divan edebiyatında vazgeçilmez
ret ederken A li’yi yatağında bırakm ış bir unsur olarak yer alır; Divanların ba
o da m üşrikleri şaşırttı. Hz. Ali Me
şında yer alan naatlardan sonra, Der

M edh-i Ç ehär-ı Y är-ı Güzin (D ört seç
kin dostun öğülmesi) bölüm ünde ilk üç
halifeden sonra
sayılır ve m edhedilir.
Ali ile ilgili hususlara kaside ve gazellerde de rastlanır. Asıl önemli olan, A li’ye
özellikle A levi - Bektaşi edebiyat’ında
verilen yerdir.
Hz. A li’nin hikm et ve vecizeleri bütün
İslam m em leketlerinde m eşhurdur. İran
şairlerinden Reşidüddin V atvat yüz tanesini bir araya getirm iştir. A nadolu Selçuklu hüküm darı III. Gıyaseddin K eyhüsrev ’in veziri Fahrüddevle, Sivas Gökm edresenin duvarlarına bunlardan
bir
kaç tanesini kazdırm ıştır (M. 1271-1272).
İslam i edebiyatta Hz. A li’nin m uhtelif
lakapları kullanılm aktadır. B unlardan
en m eşhurları onun kahram anlığından
kinaye olan arslan m anasına gelenlerdir.
M uhtelif tam lam alarla da kullanılan bu
lakaplar Esed, Haydar-ı kerrär (düşm an
üzerine done döne saldıran arslan) ve
Şzr’dir. Öte yandan M ürteza ve Ebu Türab lakaplarına da sık sık rastlanır. M ür
teza A llah’ın rizasım kazanm ış dem ektir.
R ivayete göre Hz. Peygam ber Tebük
m uharebesine gidilirken Hz. A li’yi yerine vekil bırakm ıştı. O da «Ey A llah’ın
elçisi beni kadınlarla çocuklara m ı hali
fe bırakıyorsun» deyince, Hz. Peygam 
ber «Ey Ali razı değil m isin ki M usa’ya
göre H aru n ’un yeri ne ise senin de bana
göre yerin odur. Ancak benden sonra
peygam ber yok.» demiş, bu söz üzerine
Ali «Razı oldum , razı oldum» dem iştir.
Hadis-i M enzile diye adlandırılan bu h adısten sonra A li’ye M ürtaza denegelm iştir.
Ebu Türab toprak babası dem ektir. Hz.
Peygam ber’in toz toprak içersinde gördüğü çeşitli zam anlarda Hz. A li’ye böyle
hitab ettiği rivayet edilm iştir.
ALt Cemäli Efendi (Zeıııbilli). Alim, yazar,
Şeyhülisläm (K aram an ?-Istanbul 1526).
Asıl adı A läeddin Ali Cemäli. T ahsilini K aram an, İstanbul ve B ursa’da y ap tı. Molla H üsrev ve M evläna M uslihiddin Ef. den ders aldı. E dirne’de m ü d errislik yaptı. II. Bayezid zam anında B u r
sa ve A m asya’ya sürüldü. Sonradan affedildi ve çeşitli yerlerde
m üderrislik
yaptı. Şeyhülisläm lığa getirildi
(1503).
Yavuz Sultan Selim ’i ilmi ile itidale sevk
etmesiyle ün kazandı. K anuni devrinde
de vazifede kaldı, Rodos’un fethinde b u 
lundu. Z eyrek’te yaptırdığı m escidin avlusuna defnedildi. Ali Ef. kendisine so
rulan soruları zembille toplayıp cevabını yine zembille pencereden sa rk ıttıMillet Ktp.

ğından «Zembilli» lakäbıyla anılm ıştır.
E se rle ri: M uhtaratü’l-fetävä (fetva ki
tabı), Edebü’l-evsiye. Ayrıca, II. Bayezid
için ahläk ilm ine dair bir risale yazdığı
kaynaklarda zikredilm ektedir. (—» K.)
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ALt Cevheri Efendi (Ali Bin Bäli).
Tarih
yazarı, älim ( ? 1527/28 - Maraş 1584).
Kadı Bäli E fendi’nin oğlu. İstanbul’da
öğrenim gördükten sonra çeşitli yerlerde
m üderrislik yaptı. 1570 de İstanbul’da
Haseki M edresesinde m üderris olarak b u 
lundu. Manisa Kadılığı yaptı. Maraş K adısı iken öldü. En ünlü eseri, Şakayık-ı
N um aniye’ye zeyl olarak yazdığı el-Ikdü’l-m anzüm fi zikr-i efäzılı’r-R üm 'dur.
(Y azm aları: Bay. Dev. K tp. Veliyüddin
Ef. Nu: 2435; Süleym aniye Ktp. B ağdath Vehbi Kit. Nu: 1065; Basması: Bulak,
1882 ve 1892/93 V efeyatü’l-a ’yän’ın kenarında; ayrıca Almanca’ya da çevrilm iştir: Çev: Oskar Rescher, S tuttgart,
1934. Eser, 1560-1583 yılları arasında ölen älim ve şeyhlerin biyografilerini ve
rir). Tarihe ait diğer eseri Nadir etü’z-zeman fı tarih-i yem an adını taşır. B un
lardan başka dini ilim lere ait eserleri ve
Arapça kasideleri de vardır. (—>K.)
ALt Cevat Bey. Tarih yazarı (İstanbul
7-1913). Mesleği askerlik. İstanbul’da
Askeri okullarda hocalık yaptı. B ursa
Redif Alayı K aym akam lığında bulundu.
M eşrutiyetten sonra sürgün edildi, dönüşünde em ekliye ayrıldı. Eserlerinin çoğunu öğrenciler için yazılmış basit ve
sade kitaplar m eydana getirir.
Dikkate değer e se rle ri: M em alik-i Osm aniyenin tarih ve coğrafya lügatı
(1895-1899), M ükem m el Osmanlı tarihi
(1898), Tarihin kanlı sa h ifeleri: Şehzäde Sultan M ustaja (İstanbul, tarihsiz),
Muhtasar tsläm tarihi (1892). (—>K.)
ALt Çelcbi, bk. KINALIZADE Ali Çelebi.
Ali Çelebi
(Vasi Alisi),
DİN Ali Çelebi.

bk. ALAAD-

ALt Çelebi (Seyyid Natta’zäde). Divan şairi
( ?-Filibe 1534). Şüara tezkiresi yazarı
Äşık Çİ. nin babası. Aslen Bağdatlı, P ey 
gamber soyundan gelen bir aileye m ensuptur. Äşık Çİ., Ali Çİ. nin çeşitli ilim 
lere vakıf olduğunu, divan tertib etm ediğini ve iyi m üfredler düşürdüğünü
kaydeder. (-» K.)
ALt Efendi (Basiretçi). Gazeteci ( 7-1838İstanbul 1912). E nderun’da tahsil gördü.
Basiret gazetesini çıkardı (1869-1878 ve

Ali Çelebi,
Seyyid Natta’zäde
(Äşık çl. tezkiresi)

ALİ
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Ali Efendi
(Basiretçi)

1908). Bu yüzden Basiretçi adıyla tanın
dı. B asiret’i kısa zamanda, en tesirli ve
yüksek tira jlı gazete haline getirdi. Ayetullah Bey, M ustafa Celaleddin Paşa ve
Ali Suavi gibi şahıslar B asiret’in kadrosunda yer aldı. Ahmed M idhat Ef. Bağdat dönüşü (1870) b ir süre B asiret’de çalıştı.
Ali Ef., 1870-71 P rusya - Fransa sava
şında gazetesiyle P rusya tarafın ı tuttu.
Savaş P ru sy a’nm zaferi ile sonuçlandıkta n sonra Bism ark tarafm dan A lm anyaya davet edildi (1871). Bu gezi dönüşü,
A lm anların hediye ettiği devrinin en mo
d ern baskı m akinasını getirdi. Bu sayede
Ali Ef. gazetesine yeni bir şekil verdi,
boyunu büyüttü. K ahkaha adlı mizahi
bir dergi yayım ladı (1874).
Ali Suavi’nin karıştığı Çırağan baskını olayı üzerine, Ali Suavi’nin makalesini
bastığı için çırağan baskını m aznunlarıyla birlikte K udüs’e sürüldü (1878). Bir
kaç sene sonra gazete çıkarm am ası şartıyla İstan b u l’a dönmesine izin verildi.
Suriye ve A nadolu’nun bazı ilçelerinde
kaym akam lık yaptı. Son olarak Erdek
kaym akam iığında bulundu. II. M eşrutiy etin ilanı ile İstanbul’a dönüp Basiret’i
tek rar çıkardı. Değişen devir ve birden
boşanan yayınlar karşısında tutunam adı ve gazeteyi kısa sürede kapatm ak zo
ru n d a kaldı.
E s e rle ri: Y ıld ız’m hatası, «Devlet-i A liy ye ve R usya muharebesi, 1293» (1908),
İstanbul’da yarım asırlık vekayii m ühim m e (yarım asırlık olayları konu edinen küçük çapta bir eser, 1909).
ALt Efendi (Moralı),
fendi.

bk. SEYİD Ali E-

ALİ Efendi (Ümmiveledzade). Şair ve yazar
(1532 ?-H alep 1572). Arap edebiyatm ı
iyi bilen yazar Halep mollası iken vefat
etti. Risale-i kalem iyye, Risale-i seyfiyye, Risale-i şem iyye gibi eserleri vardır.
İran şairi A sär’ın
M ihr ü M üşteri’sini
tercüm e etm iştir. (—> K.)

Ali Emıri Ef.
(S. Ünver)

ALI Ekber Hıtai.
Seyahatnam e yazarı
(XV-XVI. a.). XVI. asrın başlarında
Çin’e yaptığı seyahati anlattığı Hıtänäme
adlı seyahatnäm esi ile tanınıyor. Farsça
olan ve 1516 da tam am lanan bu seyahatnam eyi önce Yavuz Sultan Selim’e onun
ölüm üyle de K anuni Süleym an’a takdim
etti. Ali Ekber, Çin hakanının sarayında
hizm et görenlerin m üslüm an olduğunu,
hakanın da gizlice m üslüm anlığa ilgi
gösterdiğini yazm akta, Çin toplum u ile
ilgili bilgiler verm ektedir. (Farsça üç nüs-

hası Aşir Ef. K tp. de, b ir nü sh ası d a Ayasofya K tp. dedir. III. M urad z a m a n ın 
da adı bilinm eyen biri ta ra fm d a n y a p ı
lan eksik bir tercüm esi daha so n ra basılm ıştır 1853, taşbaskısı). Paul K a h le , eser üzerinde karşılaştırm alı b ir çalışm a
yapm ıştır. (—» K.)
ALİ Emıri Efendi. Tezkireci, şair, y a z a r
(D iyarbakır
1857-İstanbul
23
O cak
1924). D iyarbakır şairlerinden S aim S e y 
yid M ehm ed Em iri Çelebi’n in to r u n la rından M ehm ed Şerif Ef.’nin oğlu.
İlk
tahsilini D iyarbakır Sülükıyye M ed resesi’nde yaptı. Çeşitli viläyetlerde
a şa r
başkätipliği, m uhasebecilik, d eftarlık m a liye m üfettişliği görevlerinde b u lu n d u .
1908 den sonra em ekliye a y rılarak İ s ta n b u l’a yerleşti.
K üçük yaştan itibaren büyiik bir k ita p
sevgisi taşıyan Ali E m iri Ef. h er g ittiğ i
yerde, k ü tüphaneleri dolaştı, d e ğ e rli
yazm a eserleri toplayarak büyük b ir k ü tüphane m eydana getirdi. K ita p la rın ı
F a tih ’te Şeyhülisläm Feyzullah Ef. n in
kurm uş olduğu
F eyziyye M edresesi’n e
bağışlayarak M illet K ütüphanesi *’n i k u r 
du. Bu k ü tüphane içinde çok k ıy m e tli
yazm a eserler bulunm aktadır. (D iv an -ı
lü gatü’t-T ü rk , Äşık Çelebi tezkiresi, O s
m anlı padişah divanları, şarkı m ecm uaları ve binlerce yazm a divan, v.b.) A ynı
zam anda değerli bir araştırıcı olan A li
Emiri, orta derecede, velüd bir şaird ir.
Yahya Kem al, bir gazelinde Ali E m iri’yi
öğer.
E s e rle ri: Leväm iü’l - ham idiyye, C evahirü’l - m ü lü k (Osmanlı Padişahları
nın şiirlerini toplayan bir eser, yalnız b i
rinci fasikülü basıldı), Y a vu z Sultan S e lim ’in Türkçe eşärı’nın tahmisi, E zhär-ı
hakikat, Osmanlı viläyat-ı şarkıyyesi
(D iyarbakır), T ezkire-i Şuarä-yı Ä m id *
(üç cilt olan bu eserin I. cildi basıldı),
Işkodra şairleri (gazetelerde tefrika e dildi), Y anya şairleri (Yazma, M illet
K tp.) Esam i-i şuarä-yı A m id (Yazma,
M illet K tp.), Diyarbekirli bazı zevatın
tcrcem e-i halleri (Yazma, Millet K tp.),
Y em en hatıratı
(yazma, Millet K tp.),
Ä m id -i sevda
(altı sayı yayımlanmış
dergi), Osmanlı tarih ve edebiyat m ecm uası* (otuziki sayı çıktı), Osmanlı şa
irleri (onaltı cilt, basılm adı), Mir’atü’l feväid (kaybolm uştur), Divan (üç adet).
(-» K.)
ALI Fakri. M utasavvıf şair
(İstanbul
1853-1929). Ü sküdar Hallac Baba dergähı şeyhi Mehmed Emin Ef. nin oğlu.
Tahsilini İstanbul’da yaptı. Babasının ö-
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lüm ü üzerine aynı tekkeye şeyh oldu
(1875). Çeşitli devlet görevlerinde bu
lundu. T ekkelerin kapatılm asına kadar
U nkapanı A hm ed B uhari Dergähı şeyhliği yaptı. Arapça, Farsça ve tasavvuf
bilgisi genişti. Şiirlerinde Fakri m ahläsıııı kullanan Ali F akri’nin devrinde yalnız
iki şiiri M ahfel mecm uasında yayım lanmıştır. E serleri : Tarikatnäm e, V ahdet-i
vücud, Sadinäm e, M uhiddinnäm e (M uhiddin A rabi hakkında), K aside-i Cemaliye (m esnevı), Şeyh B edreddin’in
V aridat’ım n şerhi. (—> K.)
ALI Fenäri, bk. ALAADDİN Ali Fenärı.
ALI Ferruh (F erruh bin Reşad ve İb n ü ’rReşad adlarını da kullandı). Yazar, şair,
devlet adam ı (İstanbul 1865-Sofya 1904).
Babası K udüs m utasarrıflığında b u lu n 
muş K ayazade Reşid Paşa. M ekteb-i
M ülkiye’yi b itirdikten sonra,
1883 de
P aris’e giderek Siyasi İlim ler F akültesi’ni bitirdi. P aris elçiliği üçüncü kätip liğinde, L ondra elçiliği birinci kätipliğinde, P etersb u rg elçiliği m üsteşarlığında
bulunduktan sonra, 1895 de W ashington
elçiliğine getirildi. 1899 da Bulgaristan
kom iseri tay in edildi.
E se rle ri: L a kla kiya t-ı edebiye (manzum,
1883), D evlet (manzum, 1884), H uşenk
(m anzum trajed i, 1885), Sayan (m an
zum, 1885), Üssü’l-esas (manzum, 1886),
Kerbelä (ilk kısm ı manzum, Paris 1887),
Teşhir-i ebatıl (Renan’a reddiye, m ensur,
1888), M isbahü’s-saläh,
V ilädet-i P eygamberi (P aris 1887). (—> K.)
ALI Feyzi.Ş air (Afyon 1854-1894).
İlk
öğrenim inden sonra V akıflarda görev al
dı. Vefatına kadar bu görevde kaldı.
Afyon dışına çıkm adığı için ünü yayğın
laşmadı. Eserlerinde Şair Ziya Paşa’nın
tesiri görülür. Ş iir ve nesirlerini B ursa’da çıkan N ilü fer dergisinde yayım ladı.
Divanı vardır. (—» K.)
ALİ Haydar Bey. Oyun yazarı (Mihalıç
1836-İstanbul 1914). Posta - Telgraf n azırlarından S agir
Ahmed B ey’in oğlu.
Öğrenimini İstan b u l’da yaptı. Devlet k alemlerinde yetişti. Bir süre elçilik katibi
olarak P aris’te kaldı (1857-61). Bäbıäli
Evrak M üdürü iken vefat etti.
Türk tiyatrosunda ilk m anzum dram
(trajedi) örneklerini veren yazar, çocuklara faydalı olm ak düşüncesi ile M ecmuä-yı iber-i intibah isimli bir dergi
yayımladı.
E serleri: Sergüzeşt-i perviz (üç perde
trajedi 1866. B ir m irasyedi olan Perviz,
devrinin kalbsiz ve fettan kadın tiple-

rinden H oşnüm a’ya äşık olur. B ütün va
rını onun uğruna harcar. Ancak Hoşnüm a'nın evi yanar, varını yoğunu yitirir,
ve u ta n a n d a n ölür). İkinci Ersas (iki
perde trajedi 1866, Sasani hüküm darı
II. Ersas’ın iki karısı, Olimpiya ve P ransim arasında sonu ölüme varan kıskançlığı ve Ersas’ın Şapur Şah’a karşı
savaşları ele alınır), R üya oyunu
(iki
perde m anzum komedi 1876. Yunan m itolojisinden ilham alınarak yazılm ıştır),
Gonca-i çin (dram basılm adı), H ekim lerin hazakatı veya tiyatro içinde tiyatro
(komedi, basılm adı), Beyan-ı hakikat
(A vrupalıların müslümanlığı anlayış ve
yorum layışlarına dair araştırm a,
2. C.
1877). (-> K .)
ALI Haydar Efendi. Yazar, şair ( ?-İstanbul 1903). B ü yük Haydar Efendi ismiyle tanındı. Kazaskerlik yaptı. Fıkıh,
edebiyat, tarih sahalarm da çalıştı. Meclis-i K ebir-i M aarif Riyaseti ile Şarkı
Rumeli C em aat-ı İslämiyesi Nazırlığı görevinde iken vefat etti. E se rle ri: M ecelle-i ahkäm -ı adliye şerhi, Usül-ü fıkıh
(H ukuk fakültesinde okuttuğu ders k i
tabı), Ayrıca b ir divan teşkil edecek k a
dar şiiri vardır. (—» K.)
ÄLI Hüseyin. Alim, şair, tarihçi ( ?İstanbul 1648). Riza tezkiresi ve Mecelletü ’n -nisab’da Adanalı, Safäyı tezkiresi
ve Bädi Efendinin Edirne tarihinde Edirneli olduğu yazılıdır. Vefat tarihi Me.celletü’n - nisab’da (1640 -4 1 ) olarak
kaydedilm iştir.
Divanı
(y azm ası: TS. EH. Nu. 1624)
dışındaki e s e rle ri: Münşeat, U külü’l cevahir, R iyazü’t-teracüm , Şehadetnäme,
U külü’l - ukül, R iyazü’r - Rahme, Tarih-i um um i
(Hz. Ademden zam anına
kadar um um i ta rih kitabı), M iftdhu’r Rahme (Hz. Musa ile Firavun arasındaki
olaylardan bahseden sekiz bab bir h a timelik eser). (—> K.)
ALI (Hüseyinzäde), bk. TURAN, Ali.
ALI Izzet, bk. ÖZKAN, Ali İzzet.
ALI Izzet Paşa. Divan şairi ( ?-Revan
1734). Damat M ehmet Paşa’nın oğlu.
Bazı yüksek
m em uriyetlerde bulundu.
Şark seferi ordu kom utanı olarak katıldığı savaşta R evan’da öldü. Şiirlerinde
felsefi bir hava görülür. İyi bir h attat
olarak da bilinen Ali İzzet P aşa’nın b a
sılmamış bir divançesi vardır. (—»K.)
ALI Kemal. Gazeteci, yazar
(İstanbul
1867-İzmit 1922). Balmumcu Esnafı K et-

ALİ
hudası Ç ankırılı Ahmed Ef.nin oğlu. Asıl
adı Ali Riza. M ülkiye M ektebinde arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı Gülşen adlı
dergiye A li K em al im zasıyla yazılar yaz
dığı için b u adla ün kazandı. Mülkiye
M ektebinin dördüncü sm ıfında iken Paris’e ve oradan da
Cenevre’ye
gitti
(1886). A vrupa’dan çeşitli gazete ve dergilere yazılar gönderdi. B abasından ka
lan m iras meselesini halletm ek ve Mül
kiye M ektebindeki im tihanlarını verm ek
için İstan b u l’a döndü (1888). İstanbul’daki siyasi faaliyetlerinden ötürü Vila
y et m aiyetine m em ur olarak
Haleb’e
sürüldü (1889). Halep İdadisinde beş yıl
dil ve edebiyat dersi verdi. H alep’ten İsta n b u l’a geldi ve P aris’e kaçtı (1894).
P a ris’ten Ikd a m * gazetesine yazılar gön
derdi.
B rüksel Sefareti ikinci kätibliğinde ve
M ısır’da bazı prenslerin çiftliklerinde
nazir olarak bulundu. M ısır’da T ü rk gazetesini çıkardı. İkinci M eşrutiyetin ila
nından birkaç gün önce İstanbul’a dön
dü. İkdam ’daki yazılarıyla İttih at ve Tera k k i Fırkasını şiddetle tenkit etti. M ütarek e sırasında Damat F erit kabinesinde
M aarif ve Dahiliye nazırlıklarında bu
lundu.
N azırlıktan ayrıldıktan sonra evvelce ya
yım ladığı P eyam gazetesini çıkarm aya
başladıysa da maddi güçlüklerden ötürü
Sabah’la birleştirip P eyam -ı sabah * gazetesinin başm uharriri ve mesul m üdürıi oldu.
İttih atçılara karşı düşmanlığı, İttihatçıların devam ı olarak gördüğü Milli Mücadeleye ve liderlerine karşı çıkmasına
sebeb oldu. M illi M ücadelenin neticelenm esinden sonra yakalanarak İzm it’e gö
tü rü ld ü ve linç edildi (18 Kasım 1922).
A nkara H üküm etine yaranm ak isteyen
N ureddin P aşa tarafından linç ettirilm e
ihtim ali kuvvetlidir.
Siyaset, edebiyat ve benzeri konularda,
kuvvetliyi ve çoğunluğu değil, inandığı
fikri savunur ve diretirdi. Dil ve edebiy a tta M uallim Naci’yi üstad tanıdı. Abdülhak H am id ve Tevfik F ik ret’i yüceltirken, H alid Ziya, Cenab Şahabeddin,
H üseyin Cahid ve Türkçülere karşı çıktı.
T ürkçülerin «Türklerin son altı asır içinde dil için harcadıkları faydalı ve verim 
li hizm eti hiçe saymalarını» şiddetle ten 
k it etti. P eyam ’ın edebi ilävesinde dil,
edebiyat ve sanat yazıları yazdı. H atıraların ı yine bu ilävede «Ömrüm» başlığı
altında yazm ıştır.
E s e rle ri: Sorbomıe Darülfünürıda edebiy a t-ı h a kikiye dersleri (İkdam ’ın Paris

M uharriri takm a adıyla, 1898), İk i h e m şire (1899), Paris m usahabeleri (3 C .
1899. Yeni bs. 2 C. 1913). M es’e le - y i
Şarkiye m edhal (M ısır 1900), Y ıld ız h a tırä t-ı elim esi (hikäye, 1910), C eva b ım ız,
(2. bs. 1911), Bir safha-yi şebab (1913),
B ir safha-yi tarih (1913), Çölde bir s e r güzeşt (1913), Fetret (m akaleler, 1913),
Rical-i ihtilal: Condorcet, S a in t-J u st,
Danton, Roberspierre (1913), İlm -i ahläk.
(ilk m ektebler için ders kitabı,
1914).
Räşid m üverrih mi, şair m i (1917), T a rih-i siyasi (1918). (—>K.)
ALt Muciz, bk. MUCİZ Ali Mirza
ÄLI Mustafa Çelebi (Bcyzäde). M utasavvıf
şair (İstanbul XVI. a.). III. M urad’ın h ü küm dar olduğu yıllarda yaşadığı b ilin iyor (1574). T arih ve m uam m alarıyla ü n
yaptı. H alvetiye tarik atın a intisab etm iş
olan Äli’n in tezkirelere ebced hesabıyla
düşürdüğü bir tarih örnek olarak a lın m ıştır. (—> K.)
ÄLI Mustafa Gelibolulu, bk. MUSTAFA Älı
ALİ Muzaffer Bey. Y azar (İstanbul
71911). Çeşitli konularda eser yazdı.
B a z ıla rı: B ir sergüzeşt, Letäif-i nädide,
Balonla seyahat, A bdülezel paşa, K ü rre-i
arzın suret-i teşekkülü. (—4 K.)
ALİ Münşi. Şair, tabip (İstanbul 7-1733).
Ailesi B ursalı’dır.
Bu sebeple B ursalı
tabip Ali M ünşi diye şöhret yapm ıştır.
M edrese ilim lerini İshak Hocası * A h 
m ed E fendi’den, hekim likle ilgili bilgileri Bursalı Ömer Şifai’den aldı. S aray
doktoru olan şair, şiirlerinde Münşi m ahlasını kullandı. Eserleri : K im ya -yı hendesi, Cerrahnäme, R isale-i cedvar. (—»
K.)
ALİ Nazima. Dilçi (İstanbul 1860-1935).
Doktor Y arbay Ahmed Servet Bey’in oğ
lu. Sıbyan M ektebinden sonra Ü sküdar’da Paşakapısı Rüştiyesine devam etti.
G alatasaray Lisesini bitirdi. Daha sonra
aynı okulda Türkçe ve Arapça öğretm eni olarak görev yaptı (1880). M ekteb-i
Edep isim li bir özel okul açtı (1885). M a
arif N ezareti T etkik-i Müellefät Komis
yonuna üye olarak atandı (1889). M ül
kiye M ektebinin m üdür yardımcılığını
ve aynı okulda Fransızca öğretmenliğini
y ü rü ttü (1892). Bu tü r idari görevlere
İstanbul D arülfünununda Fen ve İlah iyat Fakültelerinde, Kadastro M ektebin
de, İnas D arülfünunu (Kız D arülfünunu )n d a devam etti. M aarif Nezareti T elif ve Tercüm e
Dairesi üyeliği yaptı.

N işantaşı Lisesi M üdürlüğü’nden
oldu.
İrili ufaklı ikiyüze yakm k itabı
Daha ziyade M ükem m el Osmanlı
(1902) adlı eseri ile tanınır.
Yazar, M ütercim Äsım ’ın K am us
mesi ile Vefik Paşa’nın Lehçe-i
n ı’sinden faydalanm ıştır. (—> K.)

emekli
vardır.
Lügatı
tercüOsma-

Ali Nizamı Bey’in alafrangalığı ve şeyhliği.
Hikäye (A bdülhak Şinasi Hisar, 1952).
Eser iki uzun hikäyenin yanyana getirilm esiyle oluşmuş bir rom an görünüm ündedir. Ancak rom an bütünlüğüne ulaşm aktan alıkoyan bu şekle ait kusurdan
başka, k itapda m uhteva olarak da rom a
na ters düşen ihm aller vardır. Ali Ni
zami Bey, önceleri рек avrupai (alafranga) bir dekor içinde, özenti bir hayatın
adeta egzantrik başkişisi olarak tam tılır.
Daha sonra «o alafranga, o züppe, o gösteriş m eraklısı, o m üsrif, o hoppa, ‘o in
solent’ Ali Nizami Bey» peşpeşe gelen
aile m utsuzlukları ve m ali zorluklar so
nucu, en az alafrangalığı kadar acaip bir
alatu rk a hay ata (Bektaşi yoluna) intisab
eder. F ak at bu değişimin altında yatan
sebepler - ne ferdi, ne toplum sal boyutlarla - belirlenebilm iş değildir. A bdülhak
Şinasi H isar’ın, bu değişim sürecini ade
ta patolojik birtakım gerekçelere bağla
maya çalışması, Ali Nizami Bey’in insan
sıcaklığm ı kaybetm esine ve m ekanik bir
rom an kişisi haline gelmesine yolaçm aktadır. Böylece rom an, ayni ismi
taşıyan iki ayrı kahram anlı, iki uzun h i
käye d u rum una düşm ektedir.
Aslında A bdülhak Şinasi H isar’ın rom a
nında asıl ulaşm ak istediği Ali Nizami
Bey değil, onun aracılığıyla çizmek iste
diği sosyal fondur. Eserinin asıl canlı yö
nü de budur: Birinci bölüm de eski Istanbul’un «alafranga», ikinci bölümdeyse
«alaturka» hayatı Ali Nizami Bey’i çevreleyen ve sık sık onu aşarak ön pläna
çıkan sosyal fon olarak canlı renklerle
çizilmiştir.
Ne var ki, eserde «alafrangalık» ve «alaturkalık», enine boyuna irdelenm iş kavram lar olm aktan çok, şekli
durum lar,
maddi şartlar ve mizaca ilişkin un su rlar
olarak anlaşılm ış ve anlatılm ıştır. B ütün
bu sathiliklere rağmen eser, Türk to p lu 
m unun yaşadığı ikileşmeyi -fe rt planında
da olsa- verebildiği için başarılıdır.
ALt Nusret. Yazar (Y enişehir 1874-İstanbul 1912). Şair Cenab Şehabeddin’in
kardeşi. Tahsilini askerı m ekteplerde istihkäm
m ülazim i olarak
tam am ladı
(1891). Ö ğretm enlik yaptı, kaym akam Dergäh arşivi

lıktan em ekliye ayrıldı (1908). E serleri:
Sergüzeşt-i hunin (Fransızca’dan), K üçük
bir facia-i vatanperverane, M akalät-ı tarihiyye ve edebiye, Menekşe.
ALI Nutki Baba. Bektaşi şairi (İstanbul
1866-1936). Çamlıca Bektaşi tekkesi postnişini Nuri Baba’nın oğlu. Babasından
sonra aynı dergähda şeyhlik yaptı. Nefesleri vardır. (—» K.)
ALt Paşa. Äşık (A ntakya 7-1689
7).
H ayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Ele
geçen şiirlerine göre zam anında mevki
sahibi bir kimse olduğu anlaşılıyor. (—>
K.)
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ALt Reşat. Tarihçi (Lofça 1877-İstanbul
1929). İstanbul İdadisi ve Mülkiye Mekteb i’nde okudu. İstanbul liselerinde ve
D arülm uallim in (Yüksek Öğretm en Okulu) de tarih öğretmenliği yaptı (19081913).
M aarif m üsteşarlığında bulundu. Edebi
yat Fakültesinde Orta ve Yakın çağ tarihi okuttu. Yazılarını İkdam , * Saadet,
Sabah ve Tasvir gazetelerinde yayım la
dı. İdadiler ve sultanilerde okutulm ak üzere tarih kitapları hazırladı. E s e rle ri:
D reyfüs meselesi ve esbab-ı hafiyesi (İ.
H. Baban ile, 1897), Bism ark, hayat-ı hususiye ve siyasiyesi
(İ. H. Baban ile,
1909), D evlet-i Osmaniye asr-ı hazır tarihi (XX. a. Osmanlı tarihi, 1910), А н
гера ve münasebatı hariciyem iz nokta-i
nazarından tarih-i Osmani (1911), M ufassal, m usavver Fransa ihtilal-i kebiri
tarihi (2 cilt, 1913), Kapitüläsyonlar, ta
rihi, menşei, asılları (M acar İskender’le) (1914).
ALt Riza. Divan şairi (D iyarbakır 1764Y enişehir/Fener 1855). D iyarbakırda iyi
bir medrese tahsili görerek yetişti. R um eli’de Y enişehir/Fener kasabasına yerleşti. M üderrislik yaptı. Tarih düşürm e
ve nazire yolunda usta sayılm ıştır. E ser
leri : M üretteb divän-ı Riza, Nazireler
divanı. (—» K.)
ALt Riza Çelebi. Şair (Amasya ?-K ahire 1629). P ir Mehmed Efendi’nin oğlu.
K ahire Kadılığında iken vefat etti. M ü
retteb divanı ve N akdü’l-m esäil-i fi ceväbi’s-sail isimli fetva mecmuası vardır.
(—■>K.)
ALI Riza Efendi. Şair (İstanbul 7-1903).
Tahsilini M ülkiye M ektebi’nde yaptı.
Rumeli vilayet ve kazalarında m em uriyetlerde bulundu. Önce Bektaşi daha
sonra Melämı tarikatine intisab etti. Te-
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lifa tü ’r-R ıza
isimli b ir şiir mecmuası
vardır. (—>K.)
ALİ Ruhi (Darbazzäde). Şair (İstanbul ?Singapur 1890). Kayseri M utasarrıfı Dar
bazzäde Veyis Paşa’n ın oğlu. II. A bdülham id tarafın d an Jap o n ya’ya özel olarak
gönderilen E rtu ğ ru l gem isinde görevli iken, hastalanm ış, S ingapur’da tedavi edildiği hastahanede vefat etm iştir (1890).
E rtuğrul gem isi daha sonra batm ıştır. Ali
R uhi Bey’in şiirlerinde tasavvufi tem alar ağır basar. E s e rle ri: Lem aät
(şiir
mecmuası, basılm ıştır), T ezkiretü ’ş-şuara
(kaybolm uştur). (—» K.)
4

ALİ Seydi Bey. Dilçi, ta rih yazarı (Erzincan 1870-? 1933). A skeri R üştiye ve
M ülkiye M ektebinde okudu. M em urluk,
m üfettişlik, m utasarrıflık, valilik ve öğretm en lik yaptı. Osmanlı T arih Encüm enine üye seçildi. C um huriyetten sonra
Trabzon m illetvekili olarak TBMM. de
bulundu. D oksandan fazla eseri arasında
ta rih ve lügat sahasında olanlar fik ir hayatım ıza önemli k atk ılarda bulunm uştur.
E se rle ri: M esäil-i tabiiye (1899), Seci
ve kafiye lügatı (1905, aynı esere z e y l:
D efter-i galätät, 1906), M uhtasar güldeste-i bedayi (1907), Resim li kam us-ı
Osmanı (1907), Tarih-i İslam (Ali Reşad
ile, 1908), S o kü llu M ehm ed Paşa (1909),
T arih-i İslam dan birkaç yaprak (1909),
A lem dar M ustafa Paşa (1911), M usahabat-ı ahläkıyye (1913), V ezayif nazariyesi üzerine m üretteb ahläk-ı dini (1911),
M usahabet-i ahläkıyye ve m alüm at-ı
m eden iyye (1917).
ALİ Suavi. F ik ir adamı, gazeteci (istan 
bul 1839-Istanbul 1878). F akir bir kağıtçının oğlu olan Ali Suavi’nin ailesi aslen Ç ankırılıdır. Rüşdiye’yi bitirdikten
sonra S erasker K apısı’nda D ersaadet
Yoklaması K alem ine kätip olarak girdi.
Bu görevde ik i-ü ç yıl k ad ar kalan Ali
Suavi bu arad a m edreseye ve cami derslerine de devam etti. 17-18 yaşlarında
haca gitti, dönüşünde yeni k u rulan M aa
rif N ezäreti’n in açtığı im tihanı kazanarak B ursa Rüşdiyesi’ne öğretm en oldu
(1856). Bir yıl sonra İstanbuTa döndü,
1858 de gittiği Sim av’da hem rüşdiye öğretm enliği ve hem de m edrese hocalığı
görevlerinde bulundu. Daha sonra b u ra
dan da ay rılarak Sofya’ya gitti, orada
kendi ifadesine göre Ticaret M ahkemesi
Reisliği, F ilibe’de yine rüşdiye öğretm enliği ve T ah rirat M üdürlüğü görevle
rinde bulundu. Bu görevine son verilm esiyle Istan b u l’a dönen Ali Suavi, b u n 

dan sonra kendisini tam am en siyasi m ü cadeleye verdi.
1867 başında çık m a y a
başlayan M uhbir * gazetesinde y a y ım la 
dığı yazıları yüzünden K astam onu’y a s ü r 
gün edildi, ancak Yeni O sm anlıların k o ruyucusu M ustafa Fazil Paşa o n u n d a
A vrupa’ya kaçm asım tem in etti.
Ö nce
P aris’e ve daha sonra da L ondra’y a g iden Ali Suavi, burada Türkiye d ışın d a ki ilk Türkçe gazete olan M uhbir’i * y a 
yım lam aya başlam ıştır (31 Ağustos 1867),
M ustafa Fazil Paşa’nın m addi desteğiyle
yayınlanan bu gazete, onun Yeni O sm an lıla r’m ileri gelenleriyle düştüğü a n la şm azlıklardan ötürü ve Paşa’nın da m a d 
di desteğini çekmesiyle
yayınm a son
verdi (3 K asım 1868, 50. Sayı). Ali S u a 
vi m ücadelesine bundan sonra yalnız o larak devam etti. P aris’e gelerek U lum *
gazetesini çıkarm aya başladı (1869), G a
zete Fransız-A lm an savaşı
dolayısıyle
bir aralık L yon’a taşındı ve orada M u vakka ten u lü m m üşterilerine adıyle y a yınlandı. Ali Suavi’nin bu dönemde Y e
ni O sm anlılarla ayrılığı daha da d e rin leşti, 1876 ya kadar yalnız olarak P a ris’de kaldı. Abdülaziz’in tah ttan in d irilm esini ve V. M urad’ın kısa süren p adişahlığını da dışardan izleyen Ali S u avi’ye yurda dönmesi için, ancak II. A bdülham id izin verdi. Istanbul’a gelişinden sonra onun güvenini kazandı, «Has
Müşaviri» oldu, yine onun kurdurduğu
«Tercüme Heyeti»ne üye oldu. Ancak diğer üyeler Nam ık Kemal ve Ziya Bey
(P a şa )’in k arşı çıkm aları sonucu heyet
hiç toplanam adan dağıldı. Abdülham id
tarafından G alatasaray Sultänisi M üdürlüğü’ne tay in edildi. Bir yıl kadar sü
ren (13.1.1877 - 10.12.1877) bu dönemden
sonra A bdülham id’le arası açıldı ve bü
tü n resm i görevlerine son verildi. 1877
sonlarından ölüm üne kadar geçen kısa
dönem de ise ayrıntıları hälä karanlık olan b irtakım hazırlıklarda bulundu. O
sıralarda m eydana gelen Meclis’in kapatılm ası, M eşrutiyet’in fiilen sona ermesi,
1877-78 Osm anlı - Rus savaşının y a ra ttığı bozgun havası gibi durum lar da ona
harekete geçmek için gerekli dış ortam ı
hazırladı. İşte bu karışıklık döneminde
etrafına topladığı Filibe’li savaş göçmenleriyle beraber Çırağan S arayı’nı basarak
V. M urad’ı yeniden tahta çıkarmak
isterken öldürüldü (20.5.1878). Ali Sua
v i’nin hayatı gibi ölümü de karanlıklarla doludur. F ikirleri de hangi şartlar al
tında oluştuğu ve değiştiği belirsiz b irçok zıtlıkların bir karmaşasıdır. Bu bakım dan Ali Suavi, dün olduğu gibi bugün
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de b irb irin e son derece aykırı degerlendirm elerin, övm elerin ve yerm elerin konusu olm aktadır.
Ali S uavi hem en hem en bütün ilim dal
ları ile ilgilendi, bu yaygın ilgi neticesinde hepsinde de satıhda kaldı. Devrinde
Nam ık K em al ve Ziya Paşa gibi Yeni Os
m anlılar şeriata bağlılığı savunurken, Ali
Suavi laik lik taraftarı olarak onlardan
ayrıldı. Bu yönüyle T ürkiye’de laiklik
fikrinin ilk savunucusu sayılır. Bu görüşe dayalı olarak
H ilafet müessesesine
karşı çıktı, namaz surelerinin Türkçeleştirilm esi gerektiği fikrini
ileri sürdü.
Comte de G obinau’dan m ülhem Türkçü
fikirlere de sahip olan Ali Suavi, lätin
h arflerin in kabulünü ve ilim terim lerinin L atince’den olduğu gibi alınm ası gerektiğini savundu. G erek bu fikirleri,
gerekse Ingiliz asıllı bir kadınla evlenmesi yüzünden Kamil Paşaoğlu
Rifat,
Ali S uavi’yi «Protestan Suavi» olarak nitelendirir.
E serlerinin sayısı kendi ifadesine göre
127 yi bulm aktadır. Ancak bu sayıya çok
küçük risalelerini, gazetelerdeki seri ya
zılarını, m akalelerini ve eser m üsveddelerini de dahil ettiği anlaşılıyor. Basılmış
olanları ise şunlardır :
Ä li Paşa’n ın siyaseti (1909), A rabi ibare
Usulü’l-F ıkh nam risalenin tercümesi
(Londra, 1868), Devlet y ü z on altı buçuk
m ilyon Ura borçdan ku rtu lu yo r (Paris,
1875), D efter-i äm äl-i Ä li Paşa (Paris,
tarihsiz), Fransa’da Paris şehrinde misafireten m u k im el-Hac A li Suavi Efendi
tarafından yine Paris’de
Känipaşazäde
A hm et R if’at B ey’e yazılan m ektubun
sureti (P a ris ?, tarihsiz), Hive (Paris,
1873 ve istanbul, 1910), H u ku kü ’ş-şevari’
(Gazäli’den tercüm e, 1908), K am üsu’lulüm v e ’l-m aarif (Paris, 1870), M ontanegro (A Propos de L ’Herzegrovine, Pa
ris, 1876), T a kvim m ü ’t-teva rih zeyli
(Paris, 187). (-> K .)
ALt Şadi.
Şair (Sivas 1875- ?). Büyükada L im an reisliği yaptı (1900-1924).
Aynı görevden emekli oldu. Şiirleri Hazine-i fü n u n , M ektep, M alümat gibi dergilerde yayım landı. Näbi isimli bir dergi
çıkardı
(1898, oniki sayı). M. Ali ve
Mehmed S üreyya im zalarını da kullandı. E s e rle ri: Cüstücü, S irişk-i m ätem
(m ersiyeler).
İki eser de basılm ıştır.
(-* K.)
ÄLİ (Şeyh). Divan şairi (İstanbul 17841833). N akşibendi şeyhlerinden Mehmed
Ata E fendi’n in oğlu. Şeyh Galib ve Но
са Neş’et E fendi’den ders gördü. M ektü-

bi Sadr-ı Äli Hulefäsı sım fında m em uriyete başladı. Terfi ederek m ühürdarlık,
kätiplik yaptı. Häcelik rütbesi aldı. Darbhäne-i Ä m ire de başkätiplik görevinden
em ekliye ayrıldı. Değişik yerlerde kätip
lik de yapan Älı’nin şiirlerinden örnekler Fatin tezkiresi’ndedir. (—> K.)
ALİ Şeyh Nur (Mür). Divan şairi (K erkük 1807-Sivas 1882). Asıl adı Mehmed.
K ädiri tarikatını yaym ak üzere şeyhi tarafından Sıvas’a gönderildi. Sivas yöresinde Çayırağzı’nda tekke kurdu. Amasy a’da m utasarrıflık yapan Ziya Paşa (o
zaman Bey) ile tanıştı. Daha sonra da
m ektuplaştıkları elde bulunan bir m ektubundan anlaşılm aktadır.
Şiirlerinde Ä li mahläsmı kullanm ıştır.
(-> K.)
AL! Şir Neväi, bk. NEVÄİ.
&Lt Ulvi Baha. Bektaşi
1919). Balpınar Bektaşi
idi. Y unanlıların İzm ir’i
vurularak şehit olduğu
Bektaşi m akälatı (İzmir
eseri vardır. (—» K.)

şairi ( ?-İzm ir
Tekkesi B aba’sı
işgali sırasında
söylenmektedir.
1926) isim li bir

AL! Urfi Efendi. M utasavvıf şair
(Görice ?-Selanik 1888). M ısır’a ticaret için
gitti, daha sonra Selanik’e yerleşti. Seyyit M uhammed N ur’a intisab etti ve onun halifesi oldu. Evini tekke haline ge
tirdi. Şiir ve nesirde usta sayılm ıştır.
E se rle ri: Şerh-i divan-ı N iyazi-i Misri,
Tercem e-i hikem-'ı A täiyye, Tercem e-i
makasadü’l aksa, Tercem e-i insan-ı ka
mil, Şerh-i gazel-i Üftäde. (—>K.)
ALt Yazıcızäde, bk. YAZICIZÄDE Ali.
ÄLİM, bk. EMİR Älim Efendi.
ALtMCAN İbrahim.
Yazar, dilçi (U fa/
B aşkırdistan 1887-1938). İlk öğrenim ini
doğduğu köyde yaptı. Daha sonra O renbu rg ’da m edrese tahsili gördü. 1905 ih tilal teşebbüsünden az önce fikir ve hareketlerinden dolayı m edreseden uzaklaştırıldı. Dil ve edebiyat çalışm aları ile ün
kazandı. Yeş yürekler (1912) K azan ta 
tarları edebiyatının ilk rom anı olarak
kabul edilir.
Eserleri. H ik ä y e le ri: Z eki şekirtnin m ed
reseden ko vu lu vu (Zeki şakirtin m ed
reseden kovulması, 1909), Yeşler baya
tından bir levha (Gençler hayatm dan biı
levha, 1909), Tatar hatını niler kürm iy
(Tatar hatunu neler görmez, 1910), Y alçı kart (İhtiyar ırgat, 1911), K ütüçiler
(Çobanlar, 1913), Yana kişiler (Yeni ki-
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şiler, 1919), K ızıl çiçekler (1921), Ä d em ler (1923).
R om anlar:
Y eş yürekler
(Genç kalpler, 1912. Köy hayatım tasvir
eden içtim ai rom an), B iznin künler (Bi
zim günler, 1912-13 de basılm aya başla
mışsa da sansür konulm uş ve tam olarak basılm ası 1920 de m üm kün olm uştu r), K azak kızı
(K azak kabilelerinin
m addi ve m anevı durum larını ele alan
b ir eserdir. Yazılışı 1909, bs. 1924). Dil
ve edebi inceleme: Tatar sarfı (1911),
Tatar nahvi, Tatar imlası, Edebiyat kanunları. Ayrıca gazete ve dergilerde ya
yım lanm ış m akale ve hikäyeleri vardır.
(-> K.)
ALİOĞLU. Äşık (XVII. a.). A nadolu’da
İran tarafm d an körüklenen mezhep kavgalarm a katıldı. M üridi Dedemoğlu ile
birlikte b ir ayaklanm a hazırlığı içinde
oldukları farkedilince tevkif ve m ahkem e
edildi. Alioğlu’n u n Äşılc edebiyatı y a
nında Divan edebiyatm a da yabançı ol
m adığı anlaşılm aktadır. (—» K.)
Alişimin basları kare.
Ü nlü bir Rumeli
türküsü. R usçuk’ta Aliş ile Gülsüm adlı
iki gencin kötü sonla biten aşkları hikäye edilir. İki genç biribirlerine derin bir
aşkla bağlı olm alarına rağm en, Aliş’in sele gitm esi sonucu kavuşam azlar Aliş’i Tu
na boyunda aray an Gülsüm bulam aym ca
kendini T una’nm sularına bırakır.
A lişim in kaşları kare
Sen açtın sinem e yäre
Bulam adım derdim e çare
Görmedin m i civan A lişim i Типа boyun
da
Aliterasyon (F r.). Şiirde ard arda gelen
m isralar içinde birbirine benzeyen ses
(harf veya hece) lerin, b ir ahenk y aratacak biçimde tekrarlanm ası.
T ürk edebiyatm da şair ve yazarlar çok
eski çağlardan beri bu ses oyunundan
faydalanm ışlardır. Bilhassa Dede K orkut
H ikäyelerinde sık sık raslanır.
Karşı yatan karlı kara dağlar k anyıptır,
otu bitmez.
Divan şairleri de aliterasyona sık başv ururlar.
K ılm a derman kim heläkim zehri dermänındadır.
Fuzüli
Divan edebiyatı nesir yazarlarından bazıları da aliterasyonu başarılı bir biçim 
de kullanm ışlardır (Sinan Paşa). Daha
sonra gelen şairler (Tevfik Fikret, Yahya Kemäl, A hm et Haşim, O rhan Veli,
Behçet Necatigil) ve y azarlar (H alit Zi

ya, Y akup K adri) da aliterasyondan bir
ahenk vasıtası olarak faydalanm ışlardır.
ALKAN, Erdoğaıı. Şair (Samsun 1936- ).
Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. K aym akam lık yaptı. A nkara Televizyonu ve
Milli P rodüktivite M erkezinde çalıştı.
Fransızcadan şiir tercüm eleri yaptı. Eserleri: Bahar şiirleri antolojisi (1958),
G üneş tozları (şiirler, 1958), Paul Ver
laine (inceleme ve şiirlerinden seçmeler,
1961), Ekuanil çiçekleri (1964).
Alkarısı (H alk.). Halk arasm daki inanış
lara göre ekseriya lohusa kadm lara ve
kısrak atlara m usallat olan kötü ruh.
E rkeğine kaus, dişisine al denir. Gavur
al kötiilük, m üslüm an al iyilik yapar. Al
karısı çocuklara kadın kıyafetinde, anası
teyzesi veya yakm akrabalarından birisi
olarak görünür. Doğum yaparken ölen
kadınların çoğunu alkarısı öldürür. Al’ın
korktuğu ve sevmediği şeyler, erkek at,
çelik (dem ir), mavi boncuk, kırm ızı renk,
ocaklı ve yaşlı kadm lardır. Lohusa kadmı
«al»dan korum ak için, ilk lokma yedirilm ez. Geceleri yalnız bırakılmaz. Ba
şına al renk bağlanır. Başucuna çelikten
yapılm ış eşya konulur
(silah, kazma
v.b.). Y atağın altında Enam ve iğne bulundurulur. Odaya içinde yum urta ve
soğan bulunan torba asılır. Al renkte
(doru) erkek at bağlanır ve ata arpa ve
rilir. A t arpayı yerse al gelmez. A l’ın
gittiği anlaşıldığı zaman boş gitmemesi
için k ara tav u k kesilerek bacaya atılır.
Ai’ın bulunduğu yerler: Harabeler, issız
yerler, su k en arları ve anaforlardır.
Bu halk inancı edebiyatımıza da yansım ıştır. Şevket Bulut *’un (doğ. 1936) A lkarısı (1971) adlı hikäye kitabının ilk
hikäyesi aynı adı taşır ve bu inancı işler. (—> K.)
Alkış. Dua, medih, övgü.
★ Tarih. Osm anlı Padişahları ve vezirler
için çeşitli m erasim lerde alkış m ahiyetinde sözler söylenirdi. Padişah çeşitli
törenlerde ta h ta oturur veya kalkarken
«A leyke Avnullah», «Maşallah, mağrur
olma padişahım senden büyük Allah
var.» diye bağırılırdı. Alkış ädetinin Bizans’ta n O sm anlılara geçtiği iddialarına
karşılık G azneliler devrinden beri Türk
devletlerinde alkış geleneğinin bulundu
ğu sanılıyor.
★ Halk. Anonim halk edebiyatmda, in 
sanların kendileri, yakınları ve sevdikleri
için iyilikler esenlikler dileyen sözleri,
duaları ifade eden kalıplar. Sözün temel
hükm ü dilek olduğundan cümle isteği be-
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lirtecek b ir kelim e ile tam am lanır. Genel n itelik te alkışlar olduğu gibi, özel
konulu alk ışla r da vardır.
Yem ek y e rk e n : B ereketli olsun. A llah
bin b ereket versin.
Yeni doğm uş çocuklar için : Öm rü uzun,
kısm eti bol olsun.
Veda ed erk en : Kalın sağlıcakla.
Yola g id erken kom şuların dileği : Allah
kavuştursun.
Yeni evlilere : B ir yastıkta kocaym .
Ölenin a r d ın d a n : N ur içinde yatsın.
(M üslüm an olm ayanlar için : Toprağı
bol olsun)
A lkışlar duy ğ u ları daha etkili belirtir,
konuşm ayı süsler, ifadeye canlılık verirler.
Allah. K a in a tın ve bütün v arlık ların yaratıcısı ve koruyucusu olan üstün ve tek
varlık; te k m äbud. Tanrı.
B üyük İslam bilginleriyle bazı büyük
gram erciler, b u kelim enin başka b ir kökten tü rem ed iğ in i ve A llah’ın özel adı ol
duğunu söylüyorlar.
★ İslam . A llah hakkm da
İslam inancı,
kelim e-i tevhidle «Läiläheillallah» (Allah ’tan başka iläh yoktur) sade ve açık
olarak belirtilm iştir.
A llah’ın varlığına, kem äl sıfatlarıyla vasıflanmış bulunduğuna, eksiklik bildiren
sıfatlardan arındığm a, bazı sıfatları da
kendisine m aledilebileceğine inanm ak im anın ilk şartıdır.
Allah, çeşitli sıfatların sahibidir. K u r’än-ı K erim ’de Allah’m adı olduğu bildirilen güzel isim ler «Esm äü’l-H üsna» *
geçm ektedir. Bir hadisle doksan dokuz
olduğu b ild irilen bu güzel isim lerin çoğu
Allah’m sıfatların ın karşılığıdır. B unlar
arasında yalnız onun özüne ait olanları
bulunduğu gibi; yaratılm ışları, yani bü
tün kainatı ilgilendirenler de vardır.
Allah, birliğin bölünmez şekliyle kaaim dir ve tek gerçektir. Geçmişte ve gelecekte özü ve sıfatları değişmez. A llah’m
varlığı konusu, keläm ve felsefe’de hem
ilk hem de ana konudur.
İsläm iyete göre Allah’a inanm anın belirli
şartları vardır. Bu şartlar, onun sitatla
rını kabul etm ek dem ektir. Allah bu si
tatların aksiyle —var etm ek sıfatı m üstesna— nitelendirilem ez. A kaid k itap ları bunları iki grupta toplarlar: Z atı sıfatlar, Sübütı sıfatlar. Zati sıfatlar, yal
nız Allah’a inhisar eden sıfatlardır. B un
lar A llah’ta n başka hiç bir v arlıkta b u 
lunmaz. S ü b ü tı sıfatlar ise A llah’tan baş
ka varlıklarda da mevcut olan sita tla r
dır. Ancak bunların Allah dışındaki v arDergäh arşivi
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Läiläheillallah
(1. H. Altmbezer)
lıklarda tezahür edişi, A llah’taki varlığı
gibi değildir.
Zatı sıfatlar altı tanedir :
1 — Vücud : Allah
vardır ve varlığı
kendisindendir.
2 — K ıdem : A llah’m varlığı ezelıdir.
Onun varlığının öncesi yoktur.
3 — В е к а : A llah’m varlığı ebedıdir. Onun varlığının sonrası ve ötesi yoktur.
4 — V a h d a n iy y e t: Allah birdir. Onun
benzeri ve ortağı yoktur.
5 — M uhälefetü’n-lilhavädis : Allah, yaratılm ışlardan hiç birisine benzemez. O rganların, doğmanın, doğurm anın, yem enin, içmenin, giyinm enin ve uyum anın
dışındadır.
6 — K ıya m b in efsih i: Allah bü tü n za
man, mekän, cihet ve ihtiyaç m əfhum la
rının dışındadır.
Sübüti sıfatlar ise sekiz tanedir :
1 — H a y a t: Allah diridir, fakat canlılı
ğı bize benzemez; onun hayatı ezeli ve
ebedıdir.
2 — İ l i m : Allah, olmuş ve olacak her
şeyi bilir. O nun bilgisi kulların bilgisine
benzemez. İlm i sonsuzdur; unutm az, dal
ğın olmaz ve yanılmaz.
3 — S em i’ : A llah’m işitm esi vardır. Bu
işitm e kulak yoluyla olmayıp kendiliğinden ve sonsuzdur.

Allah
(Küfı istif/Emin Barın)

ALLAH

Divani-celi
çift «Ya Allah»
(Emin Barın)

4 — B a sa r: A llah h er şeyi görendir. Bu
görm e sonsuzdur ve varlığının gereğidir;
kullarınkine benzemez.
5 — trade : A llah’ın dilemesi vardır. Her
şey onun dileğine bağlıdır. Bunun bir adı
da «irade-i külliye»dir.
6 — K u d r e t: A llah güçlü ve kuvvetlidir,
H er şeye k aad ir olan A llah’m bu kudreti
sonsuzdur.
7 — K e la m : A llah’m söylemesi vardır.
F ak at onun sözünün ciheti yoktur. Bu
söyleme dil, ses ve h arf ile de değildir.
A llah’ın keläm ı kulların söylemesine ben
zemez ve sonsuzdur.
8 — T ekvin : Allah yaratıcıdır. O y aratm adıkça hiç b ir şey var olamaz. Onun
yaratm ak için «ol» demesi kafidir ve onun bu gücü de sonsuzdur.
★ Ed. A llah düşünce alem inin hem esäsı, hem m erkezidir. M ebde ve m ead bu
sistem in iki ucudur. H er şey bu yüce m efhum dan başlar, yine oraya döner.
Eski şairlərim iz bütün eserlerine A llah’ın adını anarak, A llah’ı ve Peygam ber’i
överek başlarlar. İster şeriatçı ister tarikatçı olsun bütü n inanm ış şair ve ya
zarlar;

Bir nefes tevhidden ayrılm adım A llah bir
m isram da birleşirlər, lyilik ve k ö tülük
A llah’tandır. Alın yazısını çizen, geleceği önceden tay in eden O’dur.
Bu sebeple m üm inler kainatın işleyişini,
doğum ve ölüm ü, başa gelenleri Kazd ve
kadere in an arak izah ederler. Bu inanış
te v e k kü lü doğurur. Tasavvufı düşüncede esas olan käinatta ancak bir tek v ü 
cudun bulunduğuna inanm ak ve başka
varlıkları, o vücudun m uhtelif tecellılerin d en ib aret addetm ektir. Vücud-ı M utlak aynı zam anda (K em äl-i M utlak) ve
(C em äl-i M utlak) tır.
Bir H adis-i K udsi’de :
«Ben bir gizli
hazine idim , istedim ki bilineyim ve
bilinm ek için kainatı yarattım.» denilm ektedir.
Bu
sebeple
tasavvufta kainat b ir ayna hiikm ündedir. K äin attak i v arlık lar birer gölge addedilir.
T arikatların hepsine kaynaklık etm iş olan tasavvuf
düşüncəsindəki bu Allah
kavram ı,İslam ı edebiyatm hemen bütün
eserlerine hakim bir görüştür. Bilhassa
m utasavvıf şairlerin tevhid *’lerinde, m ünäcät *’larm da
şiirin bütün m uhtevası
va h det-i vü cu t * ile ilgilidir. Allah fikri
tan zim at’dan sonraki T ürk edebiyatmda
da üzerinde en çok durulan konulardan
biridir. Yalnız bu devirde Allah’a daha
başka açılardan da bakılır ve onu tavsif
ederken yeni ifädeler kullanılır.
Almanya Almanya.
H ikäyeler
(Nevzat
Üstün, 1965). K itapta on hikäye yer alıyor. K itaba adını veren Alm anya A lm anya’da K ırşehir köylerinden birinde y a
şayan Dağ R iza’nın Almanyaya işçi olarak gidişi ve başından geçenler anlatılıyor. Diger hikäyelerde yazarın çocukluğunu geçirdiği Develi’deki hatıralardan
izler görülüyor.
Daha çok köy-kasaba
çevresinde gelişen olaylar çarpıcı hale getirilm ek için zorlanm aktadır.
Alnımidaki bıçak yarası. Roman (Burhan
A rpad, 1968). Eserin başına yazarın san atı üzerine F ahir Onger’in bir degerlendirm esi ve O rhan Veli’nin Tahattur
şiiri konulm uştur. Böylece okuyucu konuya
yakınlaştırılm ak
istenm ektedir.
Kazım, H aliç’in kuytu bir köşesinde ocakçılık yapm aktadır. Bir yaz gecesi Çiçek
P asajında arkadaşları ile içerken, yan
m asalarda otu ran bir adam karşısındaki
kadına küfretm eye başlar. Bir anda ortalık karışır ve Kazım alnından bir bıçak
yarası alır. A radan günler geçer bir gün
aynı kadınla b ir barda karşılaşırlar. K adinin ismi Z ehra’dır. Käzım’a dostluk
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gösterir, d a h a sonra bu dostluk aşka dönüşür. Z e h ra devam lı olarak d ü rü st bir
h ay ata geçm ek isterse de bunda başarılı
olamaz. D u ru m u n u K äzım ’a açıklar. Bu
n u n ü zerin e
Kazım Z ehra’yı terkeder.
A ncak h ä lä b irbirlerini sevm ektedirler.
Bir gün Z e h ra ’m n çektiği bir tel üzerine
Kazım o n u n eskiden çalıştığı b ara koşar.
O rada y in e b ir kördöğiişü vardır. Zehra
bıçaklanır, kaldırıldığı
hastanede karnında K äzım ’ın çocuğu ile ölür.
Alp. Eski Türkçede alm aktan alp veya
alıp. K ahram an, yiğit, cesur, bahadır,
pehlivan şahıs. A lplik e tm e k : Cesaret
gösterm ek.
★ Ed. Isläm iyet öncesi T ürk edebiyatında, özellikle destanlarda ideal insan
tipi olarak yüceltilir. T ürklerin hakim
oldukları coğrafyalarda ve cem iyetlerde
sıfat, ü n v a n ve özel isim olarak eski çağ
lardan b eri kullanılm ıştır. Alp tipi, atlı
göçebe m edeniyetinin ü rü n ü olup, cihangir ve akıncıdır. Altay, A bakan, Kazak,
K ırgız lehçelerinde bilhassa Oğuzlar a ra 
sında yay g ın hikäyelerde A lp veya A lıp
adlı b ir çok kahram anın adı geçer: A lp
Karaşığa, A lıp-Salay, K u zg u n -A lp , K antay - A lıp v.b. İsläm iyetten önceki dönem lerde A lpagu şekline de rastlan an bu
kelim e İsläm iyetten sonra da kullan ılm ıştır. A bbasilerin Şam valilerinden bi
rinin adı A lp -T ig in ’dir. Biiyük selçuklularda da A lp -G u ş (kuş), A lp Ağaci, A lp
Argu, A lp A rgun, Alparslan gibi adlar
yanında bazı devlet görevlilerine de unvan o larak verilm iştir: A tabeğ (K um andan). A lp deyim ine H arzem şahlar ve
H indistan’d aki Türk devletlerinde de
rastlan m ak tad ır.
Alp, ilek ve tirek (direk) unvanlarıyla
birleştirilerek, alp-ilek, alp tirek şeklinde eski T ü rk asälet ünvanları arasında
kullanılm ıştır.
Oğuz K ağan destanı *’nda, Oğuz K ağanın, at sü rü lerin i ve halkı yiyen büyük
ve yam an b ir canavarı öldüren b ir alp
olduğu b elirtilir. Oğuz Kağan, civar k avim lere gönderdiği tebliğde, «Ben y eryüzünün d ö rt köşesinin kağanı olsam
gerektir. Sizden itaat dilerim . K im baş
eğmezse gazaba gelirim: Düşman sayarak
ona karşı ask er çıkarır ve derhal baskın
yapıp onu a stırır ve yok ettiririm » der.
Böylece eski T ürk alp tipinin m utlak h äkim iyet ve cihangirlik ruhu ifade edilir.
Dede K o rk u t kitabı *’nda çizilen cem iyet hay atın d a kahram anlık (alplik) gösterm eyene isim verilm ediği görülür. A n
cak, Dede K orkut kitabındaki alp tipi
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ile Oğuz K ağan destanındaki alp tipi arasında fark vardır. Dede K o rk u t’daki
alp artık m utlak häkim iyet ve cihangir
lik iddia etmez. Bu cemiyet hayatının
değişmesi ile ilgili bir değişme olarak kabul edilebilir. Dede K orkut’ta Azraile
m eydan okuyan Deli Dumrul, tip ik bir
«Alp»dir. Göçebelik ve savaşın ön plan
da tutulduğu bir m edeniyette alplik öncelik kazanıyordu. Alpler bağlı bulundukları beylerin, hanların etrafında içtim ai bir züm re meydana getiriyorlardı.
H atta beyler şölen adını verdikleri ziyafetlerde alplere m allarını yağm alatıyorlardı. Alp tipi Anadolu’da yazılan gazavatnäm elerde deväm etm iştir.
İsläm iyetle birlikte, maddi kuvvetin yeri
ni manevi kuvvet, ferdi iradenin yerini
ilahi irade, ,AZp’in yerini Veli alm ıştır.
Isläm iyetin tesiri arttık tan sonra Türk
edebiyatında A lp tipi yerini Veli tipine
bırakm ış veya bu iki tip birbiri ile mezc
edilm iştir. İslam inancının «gazi» anlayışi ile Türk geleneğinin sert aZp’inin terk ibi «Alp-gazi» veya «Alp-eren»
tipini
m eydana getirm iştir. A lp-gaziler Anadolu
ve R um elinin fethinde özel ve büyük bir
görev ifa ettiler. Dini bir hüviyet kazanarak, büyük bir derviş zümresi, veläyet sahibi «alperen» tipi doğm uştur ki
b unlar da sınırlarda, bizzat gazaya iştirak
ederek ve tasavvuf neşvesiyle de geniş
halk kütlelerini eğiterek fethetm işlerdir.
XIV. a. da yaşayan Äşık Paşa Garibnäeme * adlı kitabında alplerin dokuz vasfını, alpliğin dokuz şartm ı şöyle sıralam aktadır : Sağlam yürek, pazu kuvveti,
gayret, iyi bir at, hususi giyecek, yay, iyi
kılınç, süngü ve kendisine uyğun bir arkadaş. Sonraları, Aip, A lpı, Alpagut kelim eleri Anadolu ve Balkanlarda b ir çok
yerlere verilmiş, Türk askerlerine isim
olm uştur. (—» K.)
Alp Er Tonga destanı. K aşgarlı M ahm ud’un Divänü lügati’t-T ü rk ’ünde hakkında
söylenmiş bir ağıt vardır. K utadgu-bilig’de de ondan söz edilir. H er iki kaynak Alp Er Tonga’yı Şehnäm e’nin büyük
kəhram anı Efräsiyab * ile birleştirirler.
K aynaklar, bir Alp Er Tonga destanından bahsetm ezler. Fakat bu Türk kahrəm anına ait riväyetlerin destäni
bir
m ahiyet arzetm esi; onun ve yaptığı işlerin m utlaka destanlaşm ış olacağını düşündürm ektedir. Son olarak Oğuz destanını inceleyen Z.V. Togan; Alp Er Ton
ga ve fetihlerinin Oğuz K ağan D estanı’nın tem elini ve ilk tabakasını teşkil ettiği kanaatine varm ıştır. Destandaki O-
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ğuz Kağan, Alp Er Tonga’nın şahsiyetinden izler taşım aktadır. Hem Oğuz K a
ğan, hem de Alp Er Tonga K afkasları
kuzeyden güneye geçerek Anadolu, Suriye ve M ısır’ı fethetm işlerdir.
Türk, İran, Arap, Hint, Eski Y unan ve
A sur kaynaklarında Alp Er Tonga’ya ait
çeşitli riv äyetler vardır. Asur kaynaklarm d a «Maduva» ismiyle geçen Saka hüküm därıdır. M aduva, M. Ö. VII. yüzyılda
bütü n Ön A sya’yı zaptetm iştir. Herodot’tak i adı «Madyes»tir. Medya kıralı
K iyaksares (Şehnäm e’deki
Keyhusrev)
tarafm dan ziyäfete çağrılarak sarhoş edilm iş ve hile ile öldürülm üştür (M. Ö.
626, 625 veya 624). Bu hadise; İranlılar
arasında yüzyıllarca b ayram olarak k u tlanmış, T ürkler arasında ise asırlarca yas
tutulm asına sebep olm uştur. N itekim Orhun Ä bidelerinde G öktürklerin Dokuz
O ğuzlarla yap tık ları b ir savaştan bahsedilirken K ül Tigin’in on eri «Tonga Tigin yuğunda» yani Alp Er Tonga için
yapılan yas töreninde öldürdüğü kaydedilm iştir (Kül Tigin Äbidesi, Kuzey
cephesi, 7. satır; Bilge Kağan Äbidesi,
Doğu cephesi, 31. satır). K äşgarlı Mah
m ud da 1700 yıl sonra bir ağıt
nakletm iştir. Bezeklik’teki
Budist Uy
gur m äbedinde bulunan ve yanında
«Tonga Tigin» yazılı kanlı yiğit resm i-

ALP ER TONGA SAGUSU
(B ugünkü Türkçeye yakXaştınlm ıştır)
Alp Er Tonga öldü mü
issız acun kaldı mı
Felek öcünü aldı mı
Şimdi yürek yırtılır.
Beğler atlarını yoruyor
Kaygu onları durduruyor
Benizleri, yüzleri sararıyor
Erler kurt gibi uluşuyor
Yaka yırtıp bağrışıyor
Islık (gibi) scslerle çığrışıyor
Ağlamaktan gözleri örtülüyor.
(Sanki yüzlerine) Safran sürülmüş.
Felek fırsat gözetti
Gizli tuzak uzattı
Beğler beğini şaşırttı
Kaçsa nasıl kurtulur?
Zaman gevşekleşti
Zayıflar güçlendi
Erdem ise (bir yana) savruldu
Acun beği öliip gider.

Felek günleri (çabucak) geçiriyor
İnsanın gücünü gevşetiyor
Erden dünyayı boşaltıyor
(Ne kadar) kaçsa yine ölecektir.
Älimler, hakimler yoksııllaştı
Acun atı (onlara karşı) azdı
Erdem eti çürüdü
Yerlerc atılıp süriilüyor.
(Zamanın) ädeti böyledir
Bundan başka heläk edici sebeplerden biri de illettir
Zaman uğrayıp ok atsa
Dağlar başı (bile) kertilir.
Gönlüm içini yaktı
Yatmış yarayı kaşıdı
Geçmiş günleri arzuladı
Gece gündüz durmadan (o
günleri) aramaktadır.

nin de Alp Er Tonga’nın hätırasını y aşattığı tahm in edilm ektedir.
K utadgu-bilig’e göre
«Türk
beğleri
dünyanın en üstün beğleridir. B unlar içinde de en m eşhuru Tonga Alp E r’dir.
Bu kahram an, yüksek bilgi ile birçok
fazileti şahsm da toplamış, anlayışı ile
halk içinde seçkin bir yer tutm uş, рек
çok m em leketler
zaptetm iştir.
Tajik
(Fars) Ter ona Efräsiyap der.» (K utadgu-bilig, Fergana nüshası, sf. 32; Viyana nüshası, sf. 19). D ivänü lügati’t T ü rk ’te de «Türklerin büyük hakanı Afräsiyäb’ın läkabı
Tonga Alp
E r’dir»
denm ektedir. (DLT., Besim Atalay neşri, C. III, sf. 368). Bu rivayetlerde Ton
ga Alp Er şeklinde geçen isim veya läkap, «sagu» da Alp E r Tonga şek
linde geçiyor. K aynaklarda um um iyetle bu
son
şekil
benimsenmiştir.
Şehnäm e ve Taberi’de daim a Efräsiyäb
adıyla anılan Alp Er Tonga, Cüveyni’de B uku Han, Şehäbeddin Mercäm’de
Buka Han bin Pişing olarak geçmektedir.
İran
kaynaklarına
göre
Efräsiyäb,
T ürklerin en eski atası olan Tur veya
T ü rk ’ün soyundan gelm ektedir. Babası
nın adı Peşenk veya Feşenç’tir. Togan,
bunun «Peçenek» olabileceğini kaydeder. Yine İra n kaynakları Efräsiyäb’m
birçok kardeşini ve bazı
çocuklarınm
adlarını Farslaştırılm ış şekilleriyle zikretm işlerdir. Käşgarlı
Mahmud, Barsgan ve B arm an adında iki oğlu ile Kaz
adında bir kızından bahseder. Yazıcıoğlu Selçuknäm esinin baş tarafındaki Oğuznäm ede (TS. R. Nu: 1390) ise «Ef
räsiyäb oğlu Alp Arız» adında bir kah
ram an geçm ektedir. Buradaki Alp Arız’ın nitelikleri, Dede K orkud’taki Aruz
Koca’nın niteliklerine aynen uym aktadır. Şu halde, Dede K orkud’taki Basat,
K ıyan Selçük,
Delü Tundar ve Salur
K azan da Alp Er Tonga’nın neslinden
gelm ektedir. Mes’üdi’ye göre Göktürk
häkanları, Cüveynı’ye göre Karahanlı ve
Budist U ygur hüküm darları, Şecere-i
T eräkim e’ye göre Selçuklu Sultanları
kendilerini Efräsiyäb neslinden
kabul
etm ektedirler.
Alp Er Tonga’nın esas yurdu Çu ve İli
havzaları, Käşgar ve Balasagun şehirleridir.
Divänü lügati’t-T ürk’e göre
O rdu K ent (K äşgar)’te ikam et ederdi.
Barsgan, Barm an, Barçuk ve Kazvin gi
bi şehirler bizzat kendisi veya çocukları
tarafm dan yaptırılm ıştı.
Alp Er Tonga’nm hätırası, ona ait güzel

sözlerle de asırlarca yaşam ış; fetihleri
ise kendisinden sonraki T ürk cihangirlerine däim a örnek olm uştur. (—» K.)
Alpamış destanı. Çeşitli
T ürk illerinde
yaşayan A lpam ış, Alpam sı (Alp Bam sı),
Alpam şa, Bam sı B eyrek, B öyrek
gibi
ad larla an ılan hikäye.
Çocukları olmadığı için T ürk ilinde ala
ya alm an Bay Börü ve Bay Sarı, kırk
g ü n T an rı’y a yalvarırlar. N ihayet Bay
B örü H akem adlı bir oğula
(A lpam ış), Bay S arı da Ay Barçın adlı bir
kıza kavuşurlar. Çocuklar küçük yaşta
nişanlanıp, okula verilir. Alpamış yedi
yaşm a gelince babası, beyliği öğretm ek
için okuldan alır. Birçok
m aceradan
sonra Alpam ış K alm uk (K alm ak) zin
danına düşer. K alm uk beyinin kızı ve
Bay Çom ar adlı atının yardım ı ile k u r
tu lu r. Bu arad a kendisi ortadan kaybolduğu için nişanlısı Ay B arçın zorla
evlendirilm ek
istenm ektedir. Alpam ış
son anda yetişerek düğünü bozar.
Dedem K o rk u t
kitabı *’ndaki
Bamsı
B eyrek
hikäyesi ve destanın
Kazak,
Kırgız rivayetleri de aynı m uhtevayı
taşır.

ALPAMIŞ DESTANI’ndan
H akem Bigning Alpam ış atalganmng sebebi
(1) Alpamış mekteptin çıktı, şahlık ilmigekirişti. (2) Ciltti yaşta Alpan
babasındın kalgan on tör batman pirinç caynı köterip tarttı. (3) Caynmg
ogu çaşılday bolup kitti ve Askardm tavıdm kette cokkusın culup ötti.
(4) Anmg te’rifin Käfiristan İli köp iltifat kılıp cattı. (5) Kongrat İli cığlıp ayıttı: «Dünyedan, bir kem, toksan alp öttii. Alpnıng başlığı Ristem-i
Dastan idi, ahırı Alpamış Alp bolsın» dip Hakem Bikning atnı Alpamış
koydı.
Hakem Beyin Alpamış adını almasının sebebi
(1) Alpamış mektepten çıkı. Hükümdarlık ilmine başladı. (2) Yedi yaşın
da büyük babası Alpun’dan kalan on dört batman pirinç yayı kaldırıp
çekti. (Çekip attı) (3) Yayın oku yıldırım gibi gitti ve Askar dağının bü
yük bir tepesini koparıp geçti (Kaldırıvcrdi). (4) Bunu işiten Kafir Eli
çok dikkat etti ve mültefit davrandı. (5) Kontrat Eli toplanıp şöyle dedi.
«Dünyadan, biri eksik doksan alp geçti ve alplarm başı destan kahramanı Rüstem’di, sonuncusu da Alpamış olsun». Böyle söyleyip Hakem
Bey’in adını Alpamış koydular.
ALPMAN, Hafi Kadri. Gazeteci (İstanbul
1908- ).
Tekel M üdürü İsmail K adri
Bey’in oğlu. Tahsiline Çanakkale’de baş
ladı, İstanbul’da
devam etti.
Ticaret
m ektebinde bulunduğu sıralarda gazeteciliğe başladı. Kendi imzası yanında
K ulak misafiri, Fatin Atm aca takm a ad 
ları ile fıkra, tiyatro tenkidleri ve röportajlar yayımladı. Son saat, Yeni sa
bah ve İleri gibi gazetelerde yazarlık ve
m üdürlük yaptı. Eserleri : İyi saatte ol
sunlar (Roman, tefrika; Yeni sabah) Y a nık Dursun (Roman, tefrika; İleri), P ortreler (çeşitli gazeteci ve sanatkärlara
ait biyografiler 1972).

ALPARSLAN, Ali. Ö ğretim üyesi (Çorlu 1925- ). O rta öğrenim ini İstan b u l’da yaptı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve E debiyatı Bölüm ünü bitirdi
(1948). B aşbakanlık A rşiv Genel M üdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığındaki görevlerinden sonra tlah iy at F akültesi’ne
İsläm tarihi asistanı olarak girdi (1956).
İ Ü. E debiyat Fakiiltesine
nakletti
(1959). 1962 de doktor, 1967 de doçent
oldu. Talik, r ik ’a ve celi yazılardan icazetnam e alm ış bir h a tta t olarak ta n ın 
ALPÖGE, Atilä. Oyun yazarı (İstanbul
dı. Çeşitli ilm i dergilerde m akaleleri y a
1935- ). G alatasaray Lisesini, İ.T.Ü. İn 
yımlandı.
şaat Fakültesini bitirdi (1961). Edebiyat
ve tiyatro dergilerinde yazı ve tercüm eALPAY, H. Cengiz.
Şair (G ürün/S ivas
ler yayım ladı
(1954). Çeşitli tiyatro
1922- ). Ş air olan babasından okum a
gruplarında
oyunçu ve idareci olarak
alışkanlığı kazandı. Liseyi dışarıdan bigörev aldı. E se rle ri: Tavtati kütüpati
tirm eye çalıştı. Babasının ölüm ü üzeri(Genç oyunçular grubundaki arkadaşlane
muhasebeci ve im älatçılık
yaptı
rıyla birlikte, 1959),
Vatandaş oyunu
(1959-1968). N akışlar Y ayınevi’ni k u r
(aynı arkadaş grubuyla birlikte, 1962),
du (1973).
Çürük elma (1962), Ha Me Ka Ha Ha
Eserleri. Ş iir le r ; llkbahardan yaza doğ
Pe (basılm adı).
ru (1954), Y a z dedi (1965), llkbahar
(1967), Başlattılar (1968, hicivler), O kALPSAL, Aysel. Hikäyeci (Zile 1934- ).
şattılar
(1969,
hicivler),
O ynattılar İstanbul H ukuk
Fakültesi’ni bitirdi.
(1969, hicivler), Gül attılar (1970), A lp
Devlet Demir Y olları’nda avukat olarak
Arslan ve M alazgirt destanı (1971), N açalıştı. Vatan, gazetesi Varlılc dergisi ve
kışlar (1972), Gönülden akışlar (1973), yıllıklarında, C um huriyet gazetesi sanat
Manzaraya bakışlar
(1973,
hicivler),
ilävesinde hikäyeleri yayım landı. H ikäHarman zam anı (1974), Orman zam anı
yelerini topladığı kitabı
S ık m tı odası
(1975, hicivler).
(1958).

Dergah arşivi

Hafi K. Alpman

Cengiz Alpay

ALP

ALT
ALPTEKİN, Mahmut. Şair ve yazar (Çal
1940- ).
Denizli O rtaokulu,
Akşehir
Ö ğretm en O kulu’nda okudu. B ursa Eğitim E nstitüsü Edebiyat Bölüm ünü b itir
di. Bir süre öğretm enlik y aptıktan son
ra TRT İstanbul Radyosuna program yapımcısı olarak girdi. Yazıları V arlık, Türk
Dili gibi dergilerde yayım landı.
E serleri : Çocuk eğitim i (inceleme, 1967),
Sonbahar durağı (şiirler 1969), A tatürke
şiirler (1969), C um huriyete kan verenler (D erm an Bayladı, Nail Ekici ile birlikte 1973), Sait Faik (inceleme 1974),
Bir ö ykü ustası Sait Faik Abasıyanık
(incelem e 1976).
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ALSAN, Necip. Yazar (İstanbul 1918- ).
İstanbul
H ukuk
F akültesi’ni
bitirdi
(1939). İstan b u l’da avukat olarak çalıştı. Y azıları Be? sanat (1950), Yeditepe,
Esi, Varlık, Y elken dergilerinde yayım 
landı. Deneme ve araştırm a türlerinde
eser verdi. E s e rle ri: Onlar ernıiş m ura
dına (rom an 1957), E flatun
(inceleme
1963, TDK arm ağanı 1964), Çağımızı ha
zırlayan düşünce (inceleme 1967), E ylem ve düşünce ağısından çağımız
(1969).
Alt cümle
(Yan cüm le) / (Dil, Fr. sub o rdonne). Bir baş cümleyle, anlamca
gerçekleşm esi onun varlığına bağlı bir
yan cüm leden oluşan birleşik cümleye
«altalta birleşik cümle» denir. Böyle bir
ctimlede tam am layıcı olan cüm leye ise
«alt cümle» adı verilir.
«Cämi ne kadar
b ü yü k olursa olsun,
im am bildiğini okur»,
«Eğer çalışırsan, başaracağına inanıyorum » örneklerinde olduğu gibi.

Çetin Altan

ALTAN, Çetin. Gazeteci, yazar (İstan
bul 1926- ). İlk ve o rta öğrenim ini Galatasaray Lisesinde yaptı (1949). A nkara
H ukuk Fakültesini bitirdi. Öğrenciyken
Ulus’da başladığı gazeteciliğe Hdlkçı
(1951), Tan, Y eni gazete (1956-57), Milliyet (1960-65), A kşam (1965-71), gazetelerinde fık ra yazarı olarak devam etti.
B ir dönem İstanbul m illetvekilliği yaptı
(1965-69). Edebiyata İstanbul, Y en i adam
(1943-45)
dergilerinde yayım ladığı şiir
ve nesirlerle başladı. İstanbul Şehir ve
A nkara D evlet
T iyatrolarınca sahneye
konan oyunlar yazdı (1957-1966). 27 Ma
yıs 1960 hareketinden sonra yayğınlaşan
sol fikirler içinde gazetecilikten gelen
popülerliği ile sivrildi. 12 M art 1971 den
sonra gazete yazarlığından b ir süre
uzak kaldı ve bu arada rom anlar yayım 

ladı. T ekrar gazete yazarlığına
döndü
(Y en i ortam, 1975; Politika, 1976).
Eserleri. R om anlar : B ü yü k gözaltı ( v a r lıklı bir züm reden gelen bir adam ın ç o cukluğunu, yanlış eğitimini, sa rs ın tıla r
içinde bocalayan toplum da seçk inleşm esini ve giderek o toplum la uyum sa ğ la m asını anlatır. 1972, O rhan Kemal ro m a n
arm ağanını kazandı, 1973), B ir a v u ç
gökyüzü (toplum a yabancılaşm ış a y d ın ın
siyasi ve cinsi hayatım oldukça kaba d e ğer ölçüleri içinde ele alır. Edebi m u h tevasıyla değil, sansasyonel b ö lü m leriy le ilgi çekti. 1974), V iski* (1975). O y u n 
lar : Çem berler
(1964),
Mor d e fte r
(1965), Suçlular (1965), Dilekçe (1966),
Tahtırevalli * (1966), F ıkralardan seçm e le r ; Taş (1964), Sömürgeciler savaşı
(1965), Onlar uyanırken (1967), G eçip
giderken (1968), K opuk kopuk (1970).
İn celem e: A ta tü rk’ün sosyal görüşleri
(1965), Kahrolsun K om ünizm diye d iye
(1976). H atıralar, gezi n o tla rı: Ben m illetvekili iken (1971), Bir uçtan bir uca
(1965), A l işte İstanbul (1970).
Altay dilleri (Dil). U ral-A ltay dil ailəsi
nin iki büyük kolundan biri. Geniş m änasiyle Türkçe,
Moğolca ve Mançu Tunguz dilleri, dar mänasiyle de A ltaylarda oturan Türk kavim lerinin dilleri.
A ltay
kelim esinin menşei ve m änası
hakkm da keşin bir şey söylemek m üm 
kü n değildir. Bir kisim A ltayistler k elim eyi Türkçe altun, Moğolca altan k elımesi ile ilgili görm ekte iseler de bu
izah keşin değildir. Altay kelimesi çok
eski bir kaynağa, Altay dillerinin doğ
duğu bir ana dile ve devreye uzanm aktadır.
A ltay dillerinin akrabalığı hakkm da da
çeşitli görüşler m evcuttur. Bir kisim
dilciler bu diller arasında gerçek bir ak rabalığın varlığım kabul etmekte, bir
kısm ı ise benzerliklerin tesadüfi oldu
ğunu ve gerçek bir akrabalık bağının
bulunm adığım ileri sürm ektedirler. Diğer bir görüşe göre de bu diller arasın
da çok eskiden beri geniş ölçüde kelime ve şekil alış-verişinin varlığı düşünülm ektedir.
A ltay dilleri akrabalığm ı ilk olarak or
taya atan İsveçli Philipp von Strahlenberg’dir. Onüç yıl kadar Sibirya kavim leri arasında dolaşan bu zat, bu kavim lerin içtim ai bayatlarına ve dillerine ait
topladığı malzemeyi Das Nord und östlıcher Theil von Europa und Asia (Avru p a ve A sya’nın kuzey ve doğu bölgesi) adlı eserinde yayımlayarak Altay dilFotoğraf: 1. Tabakoğlu (Dergäh)

lerinin akrabalığm ı ilk olarak ileri sü r
müş ve U ral-A ltay D illeri m ektebinin
kurucusu olm uştur. S trahlenberg incelediği k avim leri altı grupta toplam aktadır: 1. F in-U gor k a v im le ri:
Macar,
Fin, Vogul, Çeremis, Perm yak, Votyak,
O styak 2. T ü rk -T atar kavim leri : Tatar,
Y akut, Çuvaş 3. Sam oyedler 4. M oğulM ançu k a v im le ri: K alm uk,
M ançur,
T angut 5. Tunguz k a v im le ri: Tungus,
Kamasin, A ria, Koryak, K uril 6. K aradenizle H azar Denizi arasındaki kavim ler.
Bu tasnif yetersizdir ve ilm i olm aktan
uzaktır. D aha sonra, bu dillerin eklem li diller olduğunu göz önüne alan
R.
Rask, M ax
M üller gibi dilciler, A ltay
dilleri ile hiç alakası olm ayan G rönland,
Kuzey A frika, Kafkasya, Siam,
Tibet,
Malaya dillerin i de bu gruba dahil etm işlerdir. P o tt ve Fr. M üller gibi dilci
ler ise bu görüşe karşı çıkıp bünyece
birbirine zıt eklemeli diller arasında bir
akrabalığın
varlığım
kabul etm enin
m üm kün olam ayacağını
ileri sürm üşlerdir. K lo p rath ve W. Schott gibi dil
ciler ise daha ileri giderek A ltay dil
leri arasında Japon dilini de dahil etmek istem işlerdir. W inkler ise bu gruba
Süm er ve A kad dilini de dahil etm iştir.
U ral-A ltay dilleri tetkiklerini doğru yo
la sevkeden ve ilmi esaslar üzerine otu rta n Fin alim i
Castren
olm uştur.
Castren evvela U ral-A ltay dilleri ile ak rabalığı olm ayan dilleri ayıklam akla işe
başlam ıştır. C astren «Altay dilleri» adı
altında 1. F in-U gor 2. Sam oyed 3. T ü rk Tatar 4. M ogul 5. Tunguz dillerini to p lamıştır. Bu diller arasındaki m ukayeseli dilbilgisi araştırm alarını başlatan
ise çağdaşı Schott olm uştur.
Çuvaşça’nın incelenm esi ile Türkçe ve
Moğolca arasındaki m ünasebet daha iyi
bir
şekilde
araştırılm ıştır.
Bilhassa
Ramsted tarafın d an Lanbdaizm ve Rotasizm (T ürkçe z ve s sesleri yerine,
Moğolca’da r ve 1 seslerinin bulunm ası)
m ünasebetinin ortaya konulm ası
daha
sonraki dilciler tarafından geniş şekilde
incelenmiştir. Ram sted’in T ürk ve M o
ğol dilleri arasındaki yakınlığın varlığı
tezine karşı çıkan diğer dilcilerden N e
meth ve V ladim irstov’u zikretm ek gerekir.
Altay dilleri, başlangıçta A ltay to p ra k ları denilebilecek, Altay dağları ve çevresine m ünhasırken, özellikle T ürklerin
Ortadoğu, Doğu Asya, Doğu A vrupa ve
Kuzey A frika’ya yayılm alarıyla daha geDergäh arşivi

niş bir sahada konuşulm aktadır.
Elde
yeterli istatistiki bilgiler bulunm adığından Altay dil topluluğuna dahil olanla
rın sayısı tahm ini olarak yüz milyona
kadar çıkarılabilm ektedir. T ürklerin dışında bu dil topluluğuna dahil dilleri
konuşanlar on milyon civarındadır.
Altay dillerinde ortak dil özellikleri olarak dikkati çeken hususlar şunlardır:
K elim elerde cinsiyet ayrım ı olmaması,
fonetik açıdan ses uyum unun bulunuşu,
sayı sıfatlarından sonra gelen isim lere
çokluk eki getirilmemesi, kelime yapım ı
ve çekim lerinde son eklerin kullanılm ası, ism in yalın halinin çekimde ek alm a
ması, sözdiziminde sıfatlarm isim lerden
önce gelmesi ve şekil
değiştirmemesi,
yüklem olan sıfatlarm cümle sonunda
bulunm ası ve şekil değiştirmemesi, cüm 
le kuruluşunda öznenin başta fiilin de
ekseriya sonda bulunm asıdır. Ayrıca, g ru 
ba dahil diller arasında ortak ve benzer
kelim eler belli bir toplam a ulaşır.
B ütün bu ortak özelliklere rağmen, bu
dilleri konuşan eski toplulukların
çok
yer değiştirm eleri ve başka
dillerden
çok etkilenm elerinden dolayı bazı dilci
ler bu diller arasında dil akrabalığı ol
madığı görüşünü ileri sürm ektedirler.
Diğer bir gerekçe de bu dillerdeki ana
k ü ltü r kelim elerinin değişik olması ile
ilgilidir. Bu yüzden, A ltay dillerinin
m ukayeseli gram erinin yapılm ası güçleşm ektedir. Günümüzde A ltayistik ça
lışm aları gelişm ekte ve bu diller arasındaki akrabalık m ünasebetleri daha ilm i
usullerle ele alınm aktadır.
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★ A ltay şiveleri. Altay dağları yöresinde
oturan T ürklerin kullandıkları şiveler.
Coğrafi olarak, doğu, kuzey ve kuzeydoğu şiveleri şeklinde ayrılm aktadır. Bu
şiveler arasında bazı temel ortak özellikler dikkati çeker. Normal seslilerin yan ın 
da uzun seslilerin de bulunması, sesli u y u 
m unun çok gelişmiş olması, kelime baş
larında sadasız sesdeşlerin çokça b u lu n 
ması, şahıs eklerinin kısaltılm asm a doğ
ru eğilim, bir çok gram er kaidesinde es
ki Türkçe ile ortak özellikler taşım ası
gibi. Asıl A ltay şivesine dayanılarak
«Oryotça» denilen bir yazı dili geliştirilm iştir. Ancak son yıllarda K um andı
şivesinin yazı dili haline getirilm esi için
de denem eler yapılm ıştır. (—» K.)
ALTINAY, Ahmcd Refik. Tarihçi, şair
(İstanbul 1880 - 1937). Ü rgüplü G ü rlükçüoğulları’ndan Ahmed Ağa’nın oğ
lu.
Babası S ultan Abdülaziz’in vekil-

A. Refik Altmaj
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harcı idi. İlk tahsilini Beşiktaşta Vişnezäde M ektebinde yaptı. Daha sonra
Beşiktaş A skeri Rüştiyesi’ni, K uleli Ask eri İdadisi’ni, ve H arbiye M ektebi’ni
b itirdi (1898). Çok genç olduğu için kıtaya verilm edi. Toptaşı ve Soğukçeşme
A skeri R üştiyeleri’ne coğrafya öğretm eni tayin edildi. Daha sonra
H arbiye
M ektebi Fransızca öğretm enliğine nakledildi (1902).
Uzun m üddet
Tercüm an-ı hakikat * gazetesi başyazarlığında bulundu. 1908 de M eşrutiyet *’in ila
nı ile beraber, H arbiye’nin ta rih öğretm eni oldu, aynı yıl içinde M illet gazetesinin başyazarlığına getirildi.
1909’da
E rk än -ı H arbiye-i Um üm iye Ceride Şubesi’ne geçti. M ecm ua-i askeriye’nin ya
yım ını yönetti. Aynı yıl T arih-i Osmanı
Encüm eni’ne aza olarak, bir heyetle ta rih i incelem eler için
F ransa’ya
gitti.
B alkan H arb i’nde askeri sansür m üfət
tişi oldu. H arpten sonra kendi isteği ile
em ekliye ayrıldı. Birinci Dünya Sava
şında yüzbaşı rütbesi ile yeniden göreve alındı, Sansür Um üm i M üfettişi ol
du. Bir m akalesinden dolayı U lukışla’ya sürüldü. 1915 te Eskişehir Sevk Ko
m isyonu reisi idi. H astalanarak İstanb u l’a döndü. H azine-i E vrak’ta çalıştı.
H arbin
son
yıllarm da
E rm enilerin
T ürklere y ap tıkları mezalimi yerinde
incelem ek için kurulan yabançı gazeteciler heyetine reislik ederek Doğu Anadolu’yu dolaştı. H arpten sonra yeniden
em ekli oldu. D arülfünun’da Osmanlı tarihi, T ürkiye tarihi okuttu. T ü rk Tarih
Encüm eni reisliğine getirildi (1924). Bu
göreve Fuat Köprülü *’nün tay in i üzerine aza olarak kaldı. D arülfünun’un yerin e k u ru lan İstanbul Ü niversitesi kadrosuna alınm adı. H ayatının son günlə
rin i sıkıntı içinde geçirdi. H aydarpaşa
hastanesinde vefat ederek, B üyükada’nın Tepeköy M ezarlığı’na gömüldü.
Ahmed R efik’in ilk yazıları, Harbiye
M ektebi’ndeki
öğretm enlik
yıllarm da
çeşitli dergi ve gazetelerde (İrtika, Malüm at, H azine-i fü n u n M ecm ua-i Ebüzziya) yayım landı (1907). M illet gazetesi
başyazarlığından sonra Ikdam
gazetesinde b irb iri peşi sıra L&le devri, Tari
hi Simalar, Köprülüler, Feläket seneleri,
Kadınlar saltanatı gibi eserlerini tefrika etti. Bu eserler dolayısıile tanındı.
H azine-i E v rak ’ta çalışırken b ir taraftan E rk än -ı
H arbiye-i
U m üm iye’nin
em ri ile o rdu için destanlar yazdı (Tarih te Osm anlı neferi, Yirmibeş sene siper kavgası). Bu eserləri,
Y en i mec-

m ua * da ona geniş im kanlar ta n ın m a 
sına yol açtı. Birkaç tercüm e eseri d ış ın da sayısı yüzden fazla olan telif k i ta b ı
vardır. Gazete ve dergilerde çık an m a kaleleri bu sayının dışındadır. A y rıc a
Gönül adlı bir şiir kitabı y a y ım la y a n
yazarın çok sayıda şarkısı vard ır. Ş a r k ılarından bazıları bestelenm iştir.
T arihi eserlərin yayılm asına ve g en iş o k u r kitlelerine ulaşm asına çok em eği g e çen Ahmed Refik tam anlam ı ile b ir t a rihçi sayılmaz. Ona ta rih edebiyatı y a p 
mış bir yazar demek daha doğru o la caktır. B una rağm en H azine-i E v ra k ’ta
iken bulup yayım ladığı belgeler O sm an 
lı tarihi için değerli belgelerdir.
Önemli e s e rle ri: Lale devri (1912), İ k i
kom ite .- İk i kıtäl (1919), Demirbaş Ş a rl
(Bu eserinden dolayı İsveç hü k ü m eti n i
şanım aldı
1918), K afkas
y o lla rın 
da (1919), Onuncu asr-ı hicride İs ta n 
bul hayatı (1921), Ä lim ler ve sa n a tkä rlar (1922), Hicri Onbirinci asırda İsta n 
bul hayatı (1931), Turhan Välide (1931),
Viyana önünde T ürkler (1931),
T arih
ve m üverrihler (1932). (—» K.)
ALTINEL, Sabri. Şair (Susurluk 1926- ).
Balıkesir Lisesi’nde (1945), İ Ü. E d eb iyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı B ölüm ü’nde okudu (1949). Fransa’ya g it
ti (1959). Çeşitli liselerde öğretm enlik
yaptı. Ş iirleri K aynak (B alıkesir 1943/
44),
Yeditepe, Y eryüzü, Yeni u fu k la r
dergilerinde yayım landı. Eserleri : İn sa 
nın değeri (1955), Kıraçlar (1959).
ALTINSARİN. Kazak yazarı (1841-1889).
K ustaney bölgəsinin Kıpçak aşiretlerin den K arasüyek boyu beylerinden B algoga Bey’in oğlu. Öğrenim ini R u s-K ırgız karışım ı Ecole Normale’de y ap tı
(1857). Ö ğretm enlik, m üfettişlik görevlerinde bulundu. Rus harfleri ile hazırlanacak K azak alfabesi ve okul kitap ların ı düzenleyen bir komisyonda çalıştı.
Kazak dilindeki m etinleri kapsayan bir
Seçilm iş eserler dergisi yayım ladı. Da
ha sonra A rap harfleri ile de yayım la
nan bu eserde Ganibek Yan, Tem ür,
Edige, A b ila y Han, Koblandi destanlarından bölüm ler yer alm aktadır.
K azakların hıristiyanlaştırılm ası karşısında Kazakça Şeräitü’l-İsläm (1883) isim li eserini yayımladı. Kazak toplum u arasında M üslümanlığın yayılması için
Kazakça eserlerin
yaygınlaştırılm asını
savundu. (—» K.)
Altun işik.

Ziya Gökalp’ın

m ensur ve

m anzum m asalları ile A lparslan - Malazgird Savaşı adlı piyesini ih tiv a eden
eseri (1923). Milli edebiyatın halk kültü rü n e a it
m alzem enin işlenm esi
ile
m eydana geleceği tezini ileri süren Zi
ya Gökalp, bu kitabında bazı m asalları
düz olarak anlatm ış, Dede K orkut Kita b ı’nd an birkaç
hikäyeyi de nazımla
söylem iştir. Yazar bu eserlerinde çocuklara ahläki ve milli duyğular aşılamağa
çalışır.
Altun Ordu. «Fen, felsefe, edebiyat ve
sanayii nefiseden
bahis, şim dilik
iki
haftada bir çıkar mecm uai m usavverdir» (İstanbul 1329/1911-? ).
İm tiyaz
Sahibi: A. Raif, Mesul M üdürü: M. Nermi. HT. Us. Ktp. nde m evcut 2. sayı
sında, A hm ed H ikm et
M üftüoğlu’nun
«Altun Ordu» başlıklı eski T ürk destanlarından esinlenerek yazdığı yazısı ge
niş yer tutuyor. Edebiyat bölüm ünde
yer alan bazı şiirlerden başka, İçtim aiyat bölüm ünde kadın konusuna y e r verilm iştir.
Altunordu sahası (Dil). X III. asır başla
rında T ürk dünyası, Cengiz H an ile gelişen büyük Moğol h arek at ve fü tu h atınm sım rları içinde kaldı. B ütün K ıp çak sahasını da kendi sım rları içine alan bu h arek et sonucu güçlü b ir Moğol
devleti kurulm uş, bu devlet doğu kaynaklarında Cuci Ulusu, Rus kronikleri
ve tarihçilerinde A ltun-O rda
diye ün
bulm uştur. Bu devlet eskiden beri zengin bir m edeniyet hayatı yaşayan çeşit
li bölgelerde kurulm uştur. İşgal ettiği
sahayı капа boyam asına rağm en, yerli
m edeniyeti ezememiş,
yokedem em iştir.
İşgal ettiği toprakların tam sınırım təs
bit etm ek zor olm akla birlikte,
Türk
dili ve m edeniyeti tarihi bakım ından bu
devletin içinde bulunan
esas sahaları
Çağatay ulusu ile İlhanlı devletinin kuzey hudutlarından başlayarak, kuzey do
ğuda B ulgar sahası H arezm sahası * Don
irm ağının ötesine kadar uzanan D eşt-i
K ıpçak bozkırları, K irim , Derbent, Bak ü ’ya kadar genişleyen, K afkasyaya uzanan yerler teşkil etm ektedir.
Bu saha içinde bütün K ıpçak
bölgesi
Moğol istilasından evvel K ıpçak T ü rk leri’nin häkim iyeti altında idi.
İktisasaden oldukça kuvvetli bir yapıya sahip
olan bölgede Batı-sarayı ve B erke-sarayı
gibi şehirler ticaret ve k ü ltü r m erkezi
olarak gelişm iştir. İbni B attuta * m illiyet bakım ından bu şehirlerin hayli karışık unsurlar (Moğollar, As’lar, K ıpçaklar, Ruslar, Bizanslılar,
Suriyeliler,

Iraklılar) taşıdığını belirtir.
Volga boyunda bulunan eski Bulgar ili’de Doğu Avrupa, O rta-Asya,
Kirim,
Kafkasya ve İran ülkeleri arasında bir
ticaret ve k ü ltü r merkezi teşkil etm iştir.
A ltunordu’nun diğer bir parçasını teş
kil eden K irim ise, eski bir k ü ltür hayatına malik olup, Batı m edeniyetinin do
ğuya yayılm asında önemli bir yer işgal
etm iştir. Bölgənin diğer bir dikkate değer sahası da Harezm ülkesidir. Bu bölge sahanın en zengin ve medeni kısmmı
teşkil eder. XII. asır başlanğıcında siya
si iktisadi ve kültürel yüksəlişinin en
yüksek noktasına erişm iştir.
A ltunordu sahası’nm bu birbirinden çok
farklı özellikler taşıyan unsurları ta ri
hi ve coğrafi şartlarm dan dolayı birbirlerinden ayrı bütünler oluşturm uşlardır.
Bu bakım dan kültür açısından araların 
da belirli fark lar vardır.
A ltunordu k ü ltürünün esas temsilcileri
sayılabilecek yerler Berke-saray ile Batu-saray m ıntıkalarıdır. Başşehir olm a
ları itibarı ile im paratorluğun her köşesinde yetişen sanatkärlar, ilim adam la
rı buraya gelm işlerdir. Fakat yine de
bu sahanın hakim k ü ltürünün Harezm
damğası taşıdığı bir gerçektir. O devirde yetişen ünlü sanatkär ve ilim adam 
larının çoğunun ism inin başında El H arezm i ibaresinin bulunuşu da bize
Harezm ülkesinden başşehire çok sayı
da talebe ve ilim adam ının göç etmiş
olduğunu gösterir. B unlar içinde olduk
ça büyük bir nüfuza sahip olanı N um aneddin el - Harezmi olm uştur. Bir za
m anlar Ürgenç hastanesinde daha sonra
Berkesaray’a çağrılmış ve orada büyük
ün kazanm ıştır. Ayrıca M uham m ed hoca
el-Harezmı, Alaeddin A ydoğdu el-H arezm i, Şücaeddin A bdurrahm an el-H arezm i m ühim isim ler arasında sayılabilir. (-» K .)
Altun yaruk (Allın ışık). Uygurca m etinlerden. Buda dininin m ukaddes kitabı.
Aslı Sanskıritçedir. Eser Bişbalıklı Singku Seli Tudun tarafından Çince’den Uygurca’ya çevrildi. On kitap ve otuzbir
bölümden m eydana gelm ektedir. İçinde
B uda’nın m enkıbeleri anlatılm akta, di
ni, felsefi, ahläki hikäyeler bulunm aktadır. VIII-IX. a. Uygur lehçesinin tipik
bir örneğidir. Türk edebiyatının ilk
kaynakları arasında yer alır.
İçindeki
bazı hikäyeler Dr. Saadet Çağatay tarafından bugünkü türkçeye çevirilm iştir. (—> K.)

ALT
Altun yurd. «Adana T ürk Ocağı’n ın na
şir-i efkärı», aylık
(Adana 10 Mayıs
1339/1923-? ). İm tiyaz Sahibi: K üleklizäde A hm ed Bedir,
Mesul
Müdür:
Agah Tuğrul, T ahrir (yazı) M üdürü: Ferid Celal. «Gayemiz» başlıklı sunuş ya
zısında, A dana’nın k u rtuluş m ücadelesini veren gençler üzerinde duruluyor
ve onların toplanıp eğitildiği T ürk Ocağı’nın vazifeleri
açıklam yor.
Altun
y u rd ’da tip ve ziraat de dahil olmak üzere çeşitli konularda yazılar yer almıştır. İlk üç sayısı HT. Us. Ktp. nedir.
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ALTÜMSEK, Ahmct. Şair (Söke / Aydın
1915- ). Gazi Eğitim E nstitüsü’nü bi
tirdi. Çeşitli orta öğretim kurum larında
öğretm enlik, Balıkesir’de Milli
Eğitim
M üdürlüğü yaptı. M ektupla Ö ğretim ve
T eknik Y ayınlar Genel M üdürlüğü’nde
şube m üdürlüğü görevinde bulundu.
Ş iirleri V arlık, Dost, Y elken Çağrı dergilerinde yayım landı.
Тек şiir kitabı:
A ralık карг (1959).
ALU BEŞE. Äşık (XIX. a. sonları).
tep ve çevresinde şöhret kazanm ış
bu saz şairinin hayatı hakkında
yoktur. Ele geçen şiirlerinin dili
duyğuları sam im idir. (—» K.)

S. Muhtar Alus

Anolan
bilgi
sade

ALUS, Sermet Muhtar. Gazeteci,
yazar
(İstanbul 1887-1952). Özel öğrenim gör
dü. G alatasaray Lisesi’nin
(M ekteb-i
Sultanı) son sınıfında okuyarak mezun oldu (1906). H ukuk Fakültesi’ne
devam etti.
II. M eşrutiyet döneminde
arkadaşlarıyla birlikte El - ü fü rü k ad
lı b ir m izah dergisi çıkardı. M ütareke
dönem inde tiyatroyla uğraştı, telif
ve
tercüm e kom ediler hazırladı. C um huriy et dönem inde haftalık mizah dergileriyle hem en hem en b ü tü n gazetelerde
rom anları, hikäyeleri, h ätıraları yayım 
landı.
Alus eserlerinde genellikle, eski İstan
bul hayatını anlatır. H atıralarında büyüklerinden dinlediği İstanbul’u, çocukluğunun ve ilkgençliğinin İstan b u l’unu
dile getirir. Rom anları ve hikäyeleri
H üseyin Rahm i geleneğinin bir devamı
sayılabilir.
Eserlerinde
çok zengin
folklorik
özelliklere, sözlüğü
çıkartılabilecek verim lilikte eski deyişlere, Osm anlı İm paratorluğu’nun çöküş
yıllarındaki atm osferine rastlanır. Ya
zarın asıl başarısı, eski hayatım ızın gelenek ve göreneklerini gelecek nesillere
ham m adde niteliğiyle aktarm asındadır.
Dört rom anı kitap olarak basılmış, ö-

bürleri tefrik a halinde kalm ıştır: K ı v ı r cık Paşa (1933),
Perribe m aşlahlı h a n ım *
(1933), Harp zengininin g e lin i
(1934), D ünkü çapkın - eski ça p kın a n latvyor (1944).
ALYANAKQĞLU, Cemil Süleyman. H ik ä y e
ve rom an yazarı
(İstanbul 1886-1940).
Askeri kaym akam lardan S üleym an B e y ’in oğlu. Babası A rap v ilay etlerin e v a z i feli olarak
sürüldüğü için
K a le n d e r
Çeşmesi m ektebinde başladığı ilk t a h s i lini buralarda tam am ladı. H alep İ d a d i’sinden m ezun olduktan sonra
(1903),
B eyrut A m erikan
Ü niversitesi tip h a zırlık sınıfına devam etti. İsta n b u l’a g e lerek Tıbbiye’ye girdi ve 1911 de m e z u n
oldu. Balkan Savaşı’na katıldı
(1912).
Çeşitli yerlerde hekim olarak görev y a p tı. Yedi sene A rabistan’da kaldı (192734). Denizyolları idaresinde hekim o la 
rak çalıştı (1935-40).
Cemil Süleym an, «Fecr-i Ä ti E n c ü m e n -i
Edebisi»ne dahil olan
y a z a rla rd a n d ır.
1908-12 y ılları arasında yayım ladığı h i
käye ve rom anlarıyla ün kazandı. F e c r-i
Ä tı K ütüphanesi’nin ilk yayım lanan e seri C. Süleym an’ın Tim sal-i aşk
a d lı
hikäye kitabıdır. Fecr-i Ä tı topluluğu u zun öm ürlü olmadı, 1912 de tam am en
dağıldı. Cem il Süleym an’m edebi şö h re tı de topluluk dağıldıktan sonra y ay ım
faaliyetlerinden uzak kaldığından sö n meye başladı. 1908-12 arasında b a şta
S ervet-i fü n u n olmak üzere, A şiyan, R e sim li kitap, M usavver m uhit, M ehasin
(Selänik), Bahçe gibi dergiler ve T anin
gazetesinde
hikäye ve rom anları y a 
yım landı. U zun bir aradan sonra G üneş
dergisinde (1927) ve son olarak V a k it
gazetesinde yazdı (1937).
C. Süleym an’ın hikäye ve rom anları ü zerinde H alit Ziya ve Mehmed Rauf te siri barizdir. Hem en bütün hikäye ve ro 
m anlarında aşk ve kadın konularını işledi. Eserlerinde mesleği ile ilgili konu lar geniş yer tutar. B ir facia, Ukde, D ikişci kız adlı hikäyelerinin kahram anları verem li kadınlardır.
Eserleri. R o m a n : İnhizam (Servet-i fü n u n ’da tefrika, 1909-10), Kadın ruhu
(T anin’de tefrika, 1910), Siyah gözler *
(1911). H ikäyeler: Tim sal-i aşk (1909),
Ukde (1909). (—> K.)
Amä (A.). Körlük, bilgisizlik, yağm ur
bulutları.
★ Tas. E hadiyyet (birlik) makamı. Bu
m akam ı A llah’tan başka kimse bilemez.

Amä h ak k ın celäl hicabıdır. Ona isim ve
sıfatlarm kaynağı olan «vahidiyyet m akamı» da denilm iştir. Bu m akam birinci
taayyün (belirm e) dür. A llah’m ism inde sabit olan hakikatların
zuhurudur.
T aayyün eden bütün esm äi nisbetler
m ahlük (yaratılm ış) tır.
Hz. Peygam b e r’in «Allah ilk olarak aklı yarattı» bu
yurduğu rivayet edilir ki, bununla am ä’n ın a kl-ı euuel’den (Bk. akl) olduğu ifade edilir. Allah aklı y a ra ttık ta n sonra
halkı yaratm ıştır.
Bu m akam a ayrıca
im kan, insani hakikat, cevher-i evvel,
a kl-i evvel, rüh-i izafi, rü h -i a’zam,
rü h -i M uham m edi de denir. B ütün bun
la r m ahlükat kabilindendir. H ak burada
halkın sıfatıyla m ütecellidir.
B u häkin pertevinden oldu deycür-i
adem m evcüd
A m adan açdı mevcüdat çeşimde
tü tiyä d ır bü.
Näbi
B eytinde am ä bu m änada kullanılm ıştır.
Ämak-ı hayäl. Roman
(Şehbenderzäde
Ahmed H ilm i, 1908).
Tasavvuf konulu eserin olayları, bir m ezarlık k u lübesinde yaşayan, m utasavvıf m usikişinas
A ynalı Baba ile Raci (yazarın kendisi)
arasında geçer. Raci devam lı b ir arayış
içinde A ynalı Baba’ya intisab etm iş acemi bir m ü rittir. Şeyhi’nin aracılığı ile
m anevi bir yolculuğa çıkar. İlk gün zirv e-i hiçi (hiçlik zirvesi) de dolaşır. Tasavvufi bazı denem elerden geçer. Buda
ile görüşür. İçine şüphe hakim dir. İkinci
gün Z erdüşt’ün yanına gider. H ürm üzEhrimen, nür-zulm et, iyi - kötü tab irleri sık sık geçer. A rkasından nefis m uhasebesi ve nefisle
m ücadele
başlar.
Bunlar tasavvuf’un ilk
m erhaleleridir.
Üçüncü gün devr-i daim başlar. Şüphe
son haddine varm ıştır. Raci neler olup
bittiğini kavrayam az. Devamlı b ir değişme içindedir. Dördüncü gün m eydan-ı
im tihan günüdür. Sorulu cevaplı im tihandan geçer. Beşinci gün saha-ı azam et’tir. Sim urg (anka*) onu k ain at sahasına götürür. Orada b ir taşla konuşur. Taş ona kainatın devam lı k an u n larından bahseder. Daha sonra M erih’e,
Müşteri gezegenine giderler. A ltıncı gün
K af Dağı’na seyahat edilir.
H akikatın
aranışı devam etm ektedir. Yedinci gün
vm m an-ı azam et günüdür. V ahdet-i v ü 
cudun bazı unsurları zuhur eder. Sekizinci gün m uam m a-yı ebedı’dir. D okuzuncu gün, m ahfel-i azam ’dan
sonra

hapisane hayatı başlar. Hapisane dünyayı tem sil etm ektedir. Raci hapisaneden çıkmak ister. Aynalı Baba ile karşılaşır. Raci a rtık käm il b ir insandır. K äinata başka b ir gözle bakm aktadır. Ay
nalı Baba vefat edince kulübe (tekke),
çay takım ları,
m üsiki aletleri Raci’ye
-intikal eder. Y ayım landığında geniş ilgi
gören eserin Lätin harfleriyle de üç baskısı vardır.
Ämal-i milliye.
Siyasi m illi gazete (Maraş 29 Nisan 1336/1920-? ). İm tiyaz sa
hibi: Hacı N uri, Mesul M üdür. İsmail
Hakkı. H aftada iki defa yayım landı.
Milli mücadeleyi destekledi. Yayımının
süresi ve kapanış tarihi bilinm iyor. An
kara Milli K tp. de bir nüshası vardır.
AMÄNI. Divan şairi (İstanbul-Selänik
XVI. a.). İbrahim Paşa devrinin gözde
kätiplerindendi. İskender Çelebi’ye m usahip oldu, Selänikte vakıf müteveliliği,
yaptı ve b u rada vefat etti. Şiirlerinden
örneklere devrinin tezkirelerinde ve şiir
m ecm ualarında rastlam yor. (—» K.)
AMÄNI. Divan şairi, m ünşi (Rusçuk ?1592). İyi
bir tahsil gördü. K ätiplik
hizm etinde bulundu.
Şairliği yanında
inşası ve hattatlığı ile devrinde dikkati
çekti. T arih düşürm ede usta sayılır.
Kafzade Faizi bir divanı olduğunu kaydetmişse de bulunam am ıştır.
Amerikan sarğısı. Roman (Fakir Baykurt, 1967). A nkara’da «Aid Mission to
the G overnm ent of Turkey» binasında,
Türk - A m erikan dostluğunun kuvvetlendirilm esi için bir toplantı düzenlenir
vc bir Türk köyünün pilot bölge seçilerek
m odernleştirilm esi kararlaştırılır. Bu iş
için Esenboğa civarında Kızılöz köyü se
çilir. Köylüler dıştan gelen bu seçimi
büyük hevesle karşılam azlarsa da «Ga
vurlar
m em leketim izde
m isafirdirler.
Hem hüküm etim iz de bunu uyğun gör
müş» diyerek pilot projenin gerçekleşmesine yardım ederler. A nkara’yı görm elerine engel olan
A ktepe yerinden
kaldırılır, yerine bir ağaçlandırm a alanı
açılır, köyün ismi Güzelöz olarak değiştirilir. Bazan gerginleşen
hava emekli
Tuluğ Paşa’nın yardım ı ile yatıştırılır.
Ancak em ekler boşa gider; köy havasına
alışam ayan A m erikan sığırları ölür, ağaçlar meyve vermez. Köylü hoşnutsuzdur.
Bekçi Temeloş bir gece dostluk
bahçesine girer. Oysa bahçeye girm ek
yasaktır. A yağından yaralanır. H astaneye yatırırlar. Ayağı
A m erikan sarğısı
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ile sarılır. Sonunda Temeloş hastaneden
çıkar. A m erikan buğdayı hastalıklı çıkmış, b iberler dom atesler küçük kalm ıştır. B unun üzerine köylüler birleşerek
dostluk bahçesindeki herşeyi tahrip ederler. A nk ara’dan gelen A m erikan büyükelçisi, vali ve kaym akam dan kurulu
ziyaretçi kafilesinin şaşkın bakışları al
tında to p rak taşıyıp A ktepe’yi yeniden
yapm aya koyulurlar.
Rom an genel olarak A m erika’m n T ür
ki ye’deki varlığını eleştirm e m aksadm ı
güder. Bu sebeple olaylar A nkara’dan
hareketle köye yöneliyor. Y azar rom an
boyunca k arik atü ral b ir tek n ik kullanm ıştır. Rom an kendi determ inizm indən
çok yazarın keyfi seçim leri ile geliştirilir. K ahram anlar olaylar içinden değil,
önceden kararlaştırılm ış özellikleri
ile
görünürler,
konuşurlar,
(Ö ğretm en
E rta n h er şeyi ile kötü bir tip, ithalatçıihracatçı M elih Dalyan, danışm an bay
Canata, Tuluğ Paşa doğrudan doğruya
işbirlikçi nitelikleri ile ortaya çıkarlar).
A m erikan düşm anlığı ile ortaya çıkan
soyut bir m illiyetçilik ve yanında ro
m antik b ir hüm anizm in görüldüğü ro
man, didaktik unsurları ile tezi önceden
konm uş b ir eser özelliği gösterm ektedir.
(-* K .)
AMİ. Selçuklu
veziri. Asıl adı
1063/64 de idam
y at ve kitabette

sultanı Tuğrul Bey’in
A bü-N asr Muhammed.
edildi. Devrinde edebibüyük ün kazanm ıştır.

ÄMİDİ. Şair, dilci. H ayatı hakkında
bilgi yoktur. Ali E m iri Feriştezädenin
lügatini m anzum olarak tercüm e ettiğini
b elirterek bazı örnekler verir. (—» K.)
ÄMİDİ. Ä lim ve şair (X. a.). Asıl ismi
Ebülkasım b. Bişr b. Yahya. Aslen Diyarbakırlı olduğu için Ämidi ism iyle anılır. Küçük yaşta B ağdat’a gitti. Orada
devrin tanınm ış dilcilerinden
(Ahfeş,
Zeccac, El-Ham ız, İb n -i Düreyd, İbn-i
Serrac, Ali N iftaveyh) lügat, nahiv, edebiyat okudu. B ağdat’ta bazı şahıslara
özel kätiplik yaptı. Bu sebeple kendisine
K atib -i Ä m id i de denir. Eserlerinden
b a z ıla rı: Eb-m uhtelef v e ’l-m ü ’telef (Aynı adı taşıyan şairleri birbirinden ayırm ak için yazılm ıştır), K itabü’l-has ve’lm üşterek, K itabü’l - m üvazene beyne’ttaiyeyn ebi Tem m am v e ’l-B u h tu ri fi şi’r
(Abbasi devrinin iki büyük şairi Buhtu rı ile Ebu Temmam arasında yapılan
bir karşılaştırm a. Veled Çelebi tarafından dilimize çevrildi, 1893), N esrü’l -

m anzum , Divan (ikiyüz sayfalık b ir ş i i r
m ecm uası). (—> K.)
Amin. A rapçaya Süryaniceden g e ç m iş tir. Rabbim kabul eyleye m änasına k u l lanılır. A llah’ın isim lerinden olduğu s ö y lenir. F atihanın sonunda söylenm esi s ü n nettir, fak at K ur’an ’da yoktur. T ü rk ç e
de, eski devirlerde çocukların m e k te b e
başlatılm a m erasim ine alem o lm u ştu r.
★ Halk. Eskiden çocuklar m ektebe b a ş larken Ä m in alayı denilen b ir m e ra sim
uygulanırdı. Mektebe başlatm a d ah a z iyade kandil günlerine tesadüf e ttirilir,
önce ev tem izlenir, ardından evcek h a 
m am a gidilir, ertesi gün çarşıya ç ık ıla rak çocuğa öteberi alm ırdı.
P erşem b e
sabahı erkenden kalkılır, çocuğa
yeni
elbiseleri giydirilerek Eyüp S u ltan a g i
dilir, dua edilirdi. Çocuk evin k ap ısın d a
görünür görünmez
ilahiciler o k u m ay a
başlarlar,
Tövbe edelim zem bim ize
Tövbe illallah, ya A llah
L ü tjunla bize m erham et eyle,
A m an A llah, ya Allah..
İlahicilerin arkasından äminciler; Ä m in,
ämin, diye tam am larlardı. O kuyucu y e 
niden başlar,
Gel vücudun äteş-i aşkı Habibullah’a
yak,
Çeşm -i kalbi ol ziyäde fethedip M evla’ya bak.
Burada yine, ämin, ämin, nakaratı tə k 
rarlan ır ve ilähi tam am lanırdı;
Sinen içre nür-ı zikr ile uyandır bir
çerağ,
Ol çerağm şulesiyle görüne didar-ı Hak.
İlahiler bitince seyircilerle beraber alay
m ektebe yönelir. Bu arada hoca da dua
ederdi. Hocanın duası bitince ilahiciler
yeniden başlarlar,
Allah, A llah uludur
Em rin tutan kuludur,
M üm inlerin yoludur.
Allah, A llah rahim Allah
K erim Allah, diyelim hu
Ş e jik Allah, aman Allah
Yüce Allah, diyelim hu.
äm inciler yine ämin, ämin diye tam am larlardı. En önde biri atlas yastık üzeri
ne konan cüz kesesi ile Elifbe * yi götü
rür, onu hoca, çocuk, diğer mektepliler
ile çocuğun ailesi takip ederdi.
M ektebin kapısında alay durur, çocuk
hem en içeri girmez, zamanın padişahına
hulus çakılırdı.

ANA
Ey şeh riya r-ı pür kerem
Ey padişah-ı m uhterem
T ahtm da ol daim hurrem
Ey padişah-ı m uhterem ..
Ämin, äm in seslerinden sonra ilahiciler
kad fe th u lla h ü ’l - m evahibi
okuyarak
gülbank çekerler, hoca efendi dua eder
di. S onra çocuğun bir elinden m ektep
kalfası, b ir elinden kapıcı tu ta ra k yukar ı çık arır hocanın elini öptürür, karşısında diz çöktürürlerdi. Hoca b ir Besm ele-i şerif çektirdikten sonra çocuğa
ilk harfi okuttururdu: Elif.

N izam i’nin Leyla vü M ecnun’unu nesre
çevirerek yayımladı. Kabiliyetli bir şair
olarak bilinen Amongol, şiirlerinin m uhteva ve biçimine çok önem verdi. Çağ
daş Kazak yazarlarının en gerçekçi dü
rüst ve ülkücülerinden biri olarak ta nınm ıştır. (—» K.)
AMR!. Divan şairi ( ?-Vize 1523/24).
Asıl adı A m r. Fatih’in K azaskeri ve
Müftüsü olup II. Bayezid devrinde vefat
eden Abdülkerim Efendi’nin azatlı kölesi ve evlatlığı idi. Bu yüzden A b d ü lke
rim Oğulluğu diye anıldı. Medrese tahsilinden sonra kadı oldu. Vize K adısı iken vefat etti.
Amri, adı günümüzdə fazla duyulmamış,
ünü yayılmamış bir isim olmasına rağ
men, sağlam bir şiir tekniğine sahip iyi
bir şairdir. Şiirleri samimi, sade ve akıcıdır. Yunus Em re tarzında şiirler de
yazan A m ri’nin devrinin şiir m ecm ualarında bir çok şiirinin kaydedilm iş ol
ması zam anında ününün yaygın olduğu
na delil sayılabilir. Nitekim, Firaki, Cinani, Behişti tarafından şiirleri tahm is
ve tanzir edilm iştir. Divançe’si İÜ. Ту.
Nu. 615 te kayıtlıdır. (—» K.)

Amine. Hz. Peygam berin annesi (Medi
ne ?-E bva 577). Babası Benü Z uhre’den V ehb bin Abdi’l-M enaf, annesi Be
n ü A bdi’d D är’dan B erra binti A bdi’lUzza’dır. М екке şehir devletinin başkanı A bdülm üttalib A m ine’yi oğlu A bdulla h ’la evlendirdi. İsläm Peygam beri bu
kısa süren m utlu evliliğin m ahsülüdür.
Babası A bdullah Hz. P eygam berin doğu
m undan (20 Nisan 571) önce v efat etmişti. Ä m ine de b ir M edine gezisinden
dönerken. Ebva m evkiinde vefat etti. O
sırada Peygam ber altı yaşındaydı. Am in e’nin İsläm geleneğinde büyük b ir yeri
vardır. Soylu olmasına rağm en m ütevaAn (A.). Zam anın bölünemeyecek kadar
zi bir kadındı. K endisini görünce heyeküçük parçası.
canlanan b ir bedevıye Hz. Peygam ber
«Ne titriy o rsu n ben k u ru et yiyen Mek- ★ Tas. An, zam an ve m ekän gibi m evhum ve m ücerret bir m efhum dur. B ütün
keli bir kadının çocuğuyum» dem işti.
Hz. A m ine’n in bir çok şiirleri İb n Sa’d, bu m efhum lar «kevn» e (oluş) tab id irBeläzurı ve İbn Habib gibi tarihçilerin ler. Älem her an T anrı’dan belirir, yine
T anrı’ya döner. «An-ı vahid»
denilen
eserlerinde yer alm aktadır.
bu dönüşü ancak erm işler en çok da
Ä m ine İsläm ı edebiyata, Asiye, M eryem ,
bunların arasında «vaktin kutbu» olan
Hatice, gibi saygı duyulan kadınların
lar bilir. V ahdete erilince zaman ve m e
yanında, faziletin tim sali olarak geçmişkän kaydı kalk ar ve ortada ancak «än-ı
tir.
däim» kalır. «Än-ı daim zamanın batı
mdır».
M evlänä M esnevi’de vaktin ve
ÄMİR Bey. V ak’anüvis, şair ve münşi
(İstanbul
7-1815). D efterhäne-i Äm ire zam anın sufilerin gözünde değeri olm a
Kisedärı H im m eti Efendi’nin oğlu. Def- dığını belirtir ve hakikat ehlinin ib n ü ’lterhäne’ye kätip olarak girdi. N izäm -ı vakt olduklarını ifade eder.
Cedid’de görev aldı. Daha sonra O rdu İb n -i va ktim ben ebü’l va kt olmazam
yu hüm ayun’da Ämedı oldu (1807). Ay- A b d -i m ahzun ben tazarruf bilm ezem
Niyazi Misri
nı yıl v a k ’anüvisliğe tayin edildi. Kısa
süre sonra istifa etti. M aliye tezkireciliAna ciimle, bk. Esas cümle
ğı, Silähtar kätipliği görevlerinde b u lun
Ana dil (Dil, Fr. langue m ere). Aynı
du. Zam anında şiir ve inşada
büyük
kökten gelen akraba dillərin kaynağı oşöhreti vardı. (—»K.)
lan dil. Bir ana dilden gelen dillerin tü AMONGOL Kasım. Kazak yazar ve şairi m üne «dil äilesi» denir. Bir äiledeki dil
(1911-1955). Önce teknik okulda sonra lerin kaynağı olarak kabul edilen ve ana
Leningrad O rm an E nstitüsü’nde öğrenim dil sayılan b ir dile ait m etinlerin varlığı
gördü. M illiyetçi fikirleri yüzünden ta рек az görülür. Fakat diller arasındaki
kibata uğradı. Edebiyat ve şarkiyat kobenzerlikler, eskiden böyle bir dilin var
nularında incelem eler yaptı.
olduğunu gösterm ekte; bir äile teşkil ePuşkin’in eserlərini Kazakça’ya çevirdi. den ve bugün çoğu kere рек büyük fark -
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larla b irbirinden uzaklaşm ış bulunan
dillerin, aslinda, binlerce yil once bilinm eyen b ir zam anda ve bilinm eyen bir
yörede konuşulm uş bulunan b ir ana dilden çıkmış oldukları anlaşılm aktadır.
B ir ana dilin, m etinleri olmadığı halde,
kendisinden türem iş olan äiledeki dilleri kıyaslam ak yoluyla birçok özelliklerin i tesbit etm ek m üm kündür.
Ana dili (Dil, Fr.
Langue m aternelle,
langue transm issible).
Kişinin äilesinden, çevresinden öğrendiği dildir. T ürklerin ana dili Türkçe’dir. Ana dili doğuşta n bilinm ez. Çocuk, kendinde doğuştan
v ar olan konuşm a yeteneği ile, içinde
yaşadığı topluluğun dilini öğrenir. Ancak bu da uzun sayılabilecek bir öğrenm e devresini gerektirir.
Ana fikir. B ir yazı veya konuşm ada yar
dımçı fik irlerin çevresinde
toplandığı
asıl fikir. A na fikir bazan b ir veya bir
kaç cüm le ile açıkça söylenebileceği gibi,
açıkça söylenm eden yardım çı fikirlerle
ana fikre gidilmesi sağlanabilir. Eserde
bütünlüğü ana fikir sağlar. Kompozisyon
ana fikri geliştirir.
Ana Hanım-Kız Hanım. Oyun (Cahit Atay,
1964). İki bölüm lük oyunda, köylü tip lerine ve daha çok köylü kadınının meselelerine ağırlık verilm iş, tez abartılmış bir m izah havası ile desteklenm ek
istenm iştir. İstanbul Şehir Tiyatrolarınca sahnelenen oyun, yazarın diger bir
oyunu (Ormanda) ile birlikte basılm ıştır.
Ana kafiye. Şiirin b ü tün bentlerinde düzenli olarak tek rarlanan kafiye.
Ana
kafiyelerin vezin m ükem m elliğine yar
dım ları dışm da şiirin bütünlüğünü sağlam ada asli rolleri vardır.
Ana zaman (Dil, Fr. Temps principal).
Fiil çekim leri, fiil kök ve gövdelerine za
m an ekleri getirilerek yapılır. Fiil çekim inde zam an esas olup, 3 tane ana za
m an vard ır :
1. Geçmiş zaman
2. Şim diki zaman
3. Gelecek zaman
Anadili vurğusu, bk. Asıl vurgu.
Anadolu (ve Rumeli) Ağızları (D il). XI. yüzyıldan başlayarak kitle halinde güney
ve batıya göçen Oğuz boyları E ski Oğuz
Lehçesini geniş coğrafi sahalara yaym ışlardır. A nadolu Lehçesi bu dilin zaman
içinde bölündüğü 5 farklı lehçeden biri

ve en büyüğüdür. O nun A nadolu v e B a l
kan lard a farklılaşm ış ağızlarına A n a d o lu
(ve R um eli) Ağızları diyoruz.
XI. — XIV. yüzyıllar arasın d a h e m e n
b ü tü n Oğuz boylarından en b ü y ü k k i t lelerin bu yeni ana v atana göçm esi ile
m eydana gelen A nadolu T ü rk lü ğ ü m ü tecanistir. Gerçi O rta A nadoluda
daha
önce B alkanlar üzerinden gelm iş v e O r
todoks olm uş az m ikdarda O ğuzlar ve
Peçenekler vardı. Başka T ü rk z ü m re le rinden de göçe k atılan lar olm u ştu r. A n cak A nadolu Lehçesinin te şe k k ü lü n d e
Oğuz dışı lehçe etkileri b u lm ak m ü m 
k ü n değildir.
A nadolu A ğızlarının oluşm asında d a eski
yerli dillerin etkisi daha az, fa k a t y u rt
içinde yüzyıllar boyunca süren göçler ve
yeniden yerleşm elerin etkisi ço k tu r. B ir
yandan iklim ve coğrafya a y rılık la rı sebebiyle ağızlar arasında farklılaşm a ile rilerken b ir yandan da bu a k ta rılm a la r
dolayısıyla bölgeler arasında tü r lü le h 
çe girişm eleri olm uştur. Öyle k i ağızla
rın özellikleri birbirine karışm ış, le n g ü istik sınırlar farkedilm ez olm uştur. Son
yüzyıllarda geriye doğru göçler de bu
karışm aları artırm ış, üstelik O ğuz dışı
(T atarca gibi) ve yabançı
(Ç erkesçe,
Boşnakça gibi) dil adacıkları g etirm iştir. Zam anım ızda ilköğretim , sanayileşme ve kitle haberleşm e araçları gibi fa k tö rler b ü tü n dünyada olduğu gibi bizde
de ağız farklarım silme yolundadır.
X III. yüzyıl ortalarından beri yazılı örneklerine rastladığım ız Anadolu T ü r k çesi o çağda henüz elle tutu lu r ağız ay rılıkları göstermiyor. H atta A zeri L e h 
çesi o zam anda henüz рек farklılaşm amış olm alıdır. Şekillenmiş bir yazı diline
bağlı olmaksızın ayrı bölgelerde yazıl
mış ilk m etinler sesçe ve şekilce ancak
birbirine benzer çeşitlenmeler verm ek tedir. İşte bu dile Eski Osmanlıca diyo
ruz. Belli oluyor ki Anadolu Ağızları o
zam andan bu yana farklılaşarak teşekkül etm işlerdir. Bu ağızlarda rasladığımız ayrı şekillerin köklerini çoğu za
m an Eski Osmanlıcada buluyoruz.
Ancak yukarıda belirtilen tarihi çalkantıla r sebebiyle Anadolu Ağızları teşekkül ettikleri, oturuştukları bölgelerde belli
sınırlar içinde katıksız bir gelişmeye ta bi olmuş görünm üyorlar. İşte bu hal on
la rın tatm in edici bir şekilde sım flanm asını
geciktirm iştir.
Anadolunun bir
lengüistik haritasını meydana getirm ek
am acından henüz uzakta bulunuyoruz.
A nadolu ve Rumelide çok-sayıda ağızla
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rın v arlığını bilm ekle beraber
bugün
ancak sın ırla rı belirsiz coğrafi bölgelere
göre kab ataslak bir ağız grupları tasnifıni m u teb er sayabiliriz: 1. G üney Batı
ağızları, 2. O rta A nadolu ağızları, 3. Do
ğu ağızları, 4. Kuzey Doğu K aradeniz
ağızları, 5. Rum eli ağızları, 6. G üney Do
ğu ağızları, 7. K astam onu’ya, K aram anlı ve başka boylara m ahsus ağızlar.
B u ağız gruplarından
şimdiye
kadar
birçok m alzem e toplanm ış ve bunlar bir
dereceye k ad ar incelenm iş ve sm ıflaıımış olm akla beraber elde edilen sonuçlara göre herb irin in tarifi yapılm ış ve
öbürlerinden ayırıcı vasıfları tespit edilebilm iş değildir. B urada dil tarih i yönünden m üşahede noksanı göze çarpar.
Çünkü A nadolu ağızlarını yazı lehçesinden fark ların a göre değil, hepsinin ana
sı olan Orta Oğuzcadan (Eski O sm anlıcadan)
ayrılışlarm a göre sım flam am ız
zaruridir.
B urada biz k riter sayılabilecek bazı ses
özellikleri gösterm ek suretiyle A nadolu
ağızları hakkında bir ölçü verm eye çalışacağız. Şu v ar ki bu ayrılıklar çoğu za
m an o bölgeye m ahsus olm ayıp o bölgede hakim görünen ve ençok kulağa çar
pan özelliklerden biri olacaktır. Aynı ses
durum larına göçlerle gelmiş, veya yerinde oluşm uş olarak başka bölgelerde
de az, veya çok rastlanabilecektir. B atı
dan başlayarak :
1. Rumeli ağızlarında (İstanbul dahil)
ilk hecedeki geniş yuvarlak sesliler çokyerde darlaşır, o ) u, ö > ü olur: börek > bürek, göbek > gübek, söylem ek
> sülem ek,
koyuverm ek > küverm ek,
oyun > u yu n , koyu (yoğun) > ku yu
gibi istanbul ağzında da bazı kelim eler
bu değişmeye uğram ış ve bunlar yazı
diline o şekilde geçmiştir: oğramak >
ıığramak,
koyum cu > kuyum cu, bö
yük > b üyük, yörüm ek > yürüm ek,
gözel > güzel gibi.
2. Batı A nadolu ağızlarında kelim e ve
hece sonundaki r akıcı sesdeşinin hem en
daima eriyerek önceki sesliyi uzattığı
görülür: var > va, burda > bilda, kadmlar > kadınnä, erkek > ekek, geliı > geli gibi. Bu ağızlarda şimdiki za
man kipi eklerinde (iyor) r iz b ırakrrıadan silinm iştir: geliyom geliyon geliyo geliyok geliyonuz geliyolä gibi.
3. O rta A nadolu ağızlarında
önseste
patlamalı artdam ak sesdeşi, к m n ünlüleşmesi yaygındır: Gonya Garaman G ırşeher Gayseri Gastambolu goyun gazmak gibi. Yazı lehçesinde ancak b irta -

kım ı ünlüleşm iş olan öbür bazı patlam alı önses sesdeşleri de burada, yukarıki gelişme ile tutarlı olarak, daha çok
ünlüleşmiş görülür: kendi > gendi, ki
şi > gişi, tu z > duz, taban > daban,
tilki > dilki, tepm ek > depmek gibi.
Buna karşılık Eski Türkçeden beri ön
seste hemen daima ünlü olarak görülen
patlam alı çiftdudak sesdeşi b, yine tu 
tarlı olarak, b > p değişmesine çok
yerde uymamıştır: biliç barmak bastırma bişmek gibi. Hatta (F.) päpüş > pabuç > babuç, (F.) parça > parça > barça olmuş.
4. O rta Anadolu ağızlarından
bazılarında patlam alı öndamak seslerinden к
ve g ince sıradan kelimelerde, özellikle
ö ve ü seslileri yanında artdam ağa k a 
yarlar ve bu seslileri de bir derece kalınlaştırırlar: köm ür > kömür, göz >
göz, öküz > öküz, göstertm ek > şöstü tm ek, böyük > böyük gibi. Böylece
burada Türkçenin ön — artdam ak ses
deşleri arasındaki düzenli bakışım zedelenm iş olur. Çok eski olmadığı anla
şılan bu değişme ençok Kuzey A nadolu
ağızlarında kulağa çarpar ve Kastam onu
ağzındaki gerilek damak sesleri sistem i
ni andırır. Böyleyse bu ağız için k riter
sayılabilir.
5. Güneydoğu Anadolu ağızları yer yer
epey farklı görünürler. Burada en çok
Gaziantep ağzı bölgesinde
komşu y a 
bançı dilin, A rapça’nın - Türk ses sis
tem i üzerindeki - bazı etkileri kulağa
çarpar. Kimi kalın seslilerin ve a rtd a 
mak sesdeşlerinin yer yer boğaz seslerine dönmüş oldukları görülür: ayak >
‘ayaq, takım > dahim, akşam > ‘ä jam,
kalktı > qaqtı, meşgul > meşyul, k ıkırdak > yahırdaq gibi.
6. Doğu Anadolu ağızları Azeri Lehçesine yaklaşır. Burada patlam alı ünlü ön
ve artdam aksıların iç ve sonseste süreklileşmemesi, yani yum şak ğ lere dönmemesi ayırtlayıcı sayılabilir: beg sevdügüm eglem ek doğru aldığı gibi. B u
na karşılık aynı durum larda patlam alı ünsüz ön ve artdam aksılar bu ağız
larda da süreklileşir: yok > yox, toprak > torpax, aktarm ak > axtarm ax,
ekт ек ? cppex, çekm ek > çexm ex gi
bi.
7. Kuzey Doğu Karadeniz ağızları da
doğuya doğru farklılaşarak uzanır. Belirgin olarak Trabzon ve ilerisinde öndam aktan başlayarak g d c b sesdeşleri
önseste ünsüzleşir:
gitm ek > kitm ek,
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gemi > kem i, dayı > tayı, düşünce >
tüşünce, ceviz > çeviz, cuma > cuma,
bunu > puni, benim > penum gibi. Bu
eğilim O rta Anadolu
ağızlarındakinin
tam aksinedir. Fakat bu ünsüz önsesler
(k t ç) Eski Türkçeden kalm a değil,
eski yerli dillerin etkisi ile olmuş olma
lıdır. Bu ağızlarda bir de ünlü ve ünsüz
c > dz ve ç > ts değişmesine rastlanır:
azacık > azadzuk, kemençe > kem ence > kem endze, çim enler > tsümenler,
cebimde > çebümde > tsebüm de gibi.
(—* K.)

134

Anadolu 1970. Şiirler (Nüzhet Erman,
1970). A nadolu’nun dertli, çileli ve acılı
yaşayışını dile getirm e gayesinden yola
çıkan şair, y er yer h alk söyleyişleri, deyim leri ve atasözlerinden yararlanır. E rm an’a göre, H itit-S elçuklu - Osmanlı ve
C um huriyet devirlerinde A nadolunun
d ertleri değişm em iştir:
Selçuklu-O sm anlı-C um huriyet
Y ö rü k çadırında aynı çul.
F ik ri u n su rların h alk ifade malzemesiyle terk ib i beyit ölçüsünde şiirim iz için
değişik fak at yeknesak bir söyleyiş ta rzı oluşturur.

Anadolu mecmuası
(1. Sayı 1924)

Anadolu mecmuası. ilm i ve edebi mecmua,
aylık (İstanbul, Nisan 1340/1924-Şubat
1341). Yayım layan: M ehmet H alit (Bay-

ANADOLU NOTLARI’ndan/R . N. G üntekin
Bizim Anadolu otelcileri bir yolçunun tren veya otobüste başka bir yol
çu ile karşı karşıya oturduğu ve kardeş kardeş yarenlik ettiği halde otelde mutlaka yalnız yatmak istemesine bir türlü akıl erdiremiyeceklerdir.
Onlar ellerinden gelse odaların arasındaki bölmeleri kaldırmağa, oteli
umumi bir koğuş haline getirmeğe taraftardırlar. Ne güzel ideal!... Herkes bavulunu karyolasmın başucuna koyarak yatağına uzanmış; uyuyan
uyuyor, uyumayan alçak sesle dertleşiyor; söküğünü dikmek, yahut tırnaklarmı kesmekle meşgul oluyor. Bahusus böyle yerlere tatlı konuşan,
güzel şarkı söyleyen insanlar da çok düşer.
Sonra oda bir olduğu için hizmet kolaylaşır. Kimse soğuktan şikäyet etmez; garson zilin nereden çalındığım şaşırarak boş yere oradan oraya
koşmaz. Atalar «Hayvan kokuşa kokuşa, insan konuşa konuşa» demişler... Yalnızlık bir Allah’a mahsustur. Karabaş keşişleri gibi odada bir
başına çile doldurmaktan ne anlayacaksın sanki... Herif senin koynuna
girecek değil ya... O da kendi yatağında uyuyacak işte...
Hele bir müşterinin odada yalnız kalmak için öteki yatakların parasını
gözden çıkarması Anadolu otelcisi için anlaşılacak şey değildir. «Acaba
bir ayıbı ını var. Odaya gizli kadın filan mı alacak?» yolunda insana
şüpheli baktıkları bile olur. Bir gün yolda bozuk bir otobüse rastlamış,
yaşlı bir gümrük memurunu otomobilime alarak şehre gitmiştim. Gecesi, yatmağa hazırlandığım bir sırada otelci odama girdi: «Bey affedersin. Şimdi bir müşteri geldi. Boş yatağımız yok. İzin verirsen şurada
yatsın... Zaten bugün otomobilde beraber gelmişsiniz» dedi.

rı), Mesul M üdür: H aydar Necib. A nadoluculuk fikriyatını m üdafaa eden dergi. H er sayısı k ırk sahife, 12 sayı y a 
yım landı.
Anadoluculuk *
h arek etin e
devrin ü n lü yazarları ile daha
sonra
şahsiyetlerini kabul ettire n рек çok y a
zar da katıldı. Dergi, bu fikri destekleyen H üseyin Avni (Ulaş) gibi şahısların yardım larıyle teşekkül eden «Anado
lu K om andit N eşriyat Şirketi» ta ra fın dan çıkarılm ıştır. B ir ticaret m üessesesi olm ayan bu şirketin gayesi «Anadolu
tarihine, Anadolu coğrafyasına,
häsılı
A nadolu’ya taalluk eden ilmı, edebi, fenni, iktisadı hususäta dair kitap n eşretmek» idi.
M ecm uanın çıkışında büyük ro lü
olan
H alit Bayrı, m ecm uanın m aksadı hakkında şöyle diyor:
«Anadolu m ecm uasm m neşrinden m aksat, bir A nadolu ilm i ve bir A nadolucu
luk mesleği vücuda getirm ektir. İtiraf
edelim ki doğup büyüdüğüm üz
yurdu
läyıkıyle tanım ıyoruz. Bu yurdun m azisine, tarih in e väkıf olmadığımız
gibi,
şim diki vaziyetinden, binaenaleyh istikbalinden de bi-haberiz...
A nadolu mecmuası, b ü tün anäsır ve teferruatıyle işte bu m edeniyeti ve onu
ibdä edenleri evvelä kendimize, sonra
b ir ilim halinde herkese gösterm ek niyetindedir.»
Dergide bu fikre uyğun yazılar yer alm aktadır. Başlıca yazarları: A h m et Refik (A ltınay), M ükrim in Halil
(Yınanç), H ilm i Ziya (Ülken), Rauf Yekta,
H äm it Sad i (Selen), Necmeddin Halil,
(O nan), N ecip Fazil (K ısakürek), İsm a
il Nämi, M ehm ed Şeref, Feridun Näfiz
(U zluk), A h m et Hamdi (Tanpınar), Re
şat Ş em settin (Sirer), Necip A sım , Yahya K em al (Beyatlı), Faruk Nafiz (Çamlıbel), Ziyaeddin Fahri (Fındıkoğlu).
Anadolu notları. Gezi notları (Reşat Nuri
G üntekin, I. C. 1936-IL C. 19G6). Ya
zar çocukluğunda Çanakkale, Bursa, İz
m ir gibi şehirlerde bulunmuş ve daha
sonra M illi Eğitim Müfettişi olarak Anadolu’yu dolaşmıştır. Kitap bu gezilerde tu tu lan notlardan oluşur. O yılların
ulaşım araçları ile oldukça ağır seyreden
bu geziler, yazarın Anadolu coğrafyası
ve A nadolu insanı hakkında derin gözlem ler yapm asına im kan hazırlam ıştır.
Tren, araba, kamyon veya otomobil ile
geçilen yollar, bu arada görülen insan
lar, çevreye hakim görüntüler yazarın
sıcak ve akıcı üslübu ile verilir. Oteller,
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kahveler, şöförler, kadınlar,
çocuklar,
dertliler, köylüler ay rın tılara inilerek
realist b ir gözle incelenip tasvir edilir.
A nadolu N otları, Reşat N uri’n in
alim
değil, fa ka t arif bulduğu A nadolu’ya
karşı beslediği sevginin tesiri ile çoğu
kere olum suz tarafların ın
bile sevimli
kılındığı bir mem leket edebiyatı örneğidir.
Anadolu Türkçesi,
Türkçesi.

bk.

Anadolu Türk lekçeleri,
ları.

Eski

Anadolu

bk. Anadolu ağız

Anadoluculuk. I. Dünya Savaşının
son
yıllarm da, mevcut ideolojilerin Anadolu
T ürklerinin enerjisini boş yere harcadığı iddiasıyla ortaya çıkan ve A nadolu’yu
esas alan görüş.
Önce 1924 de yayım lanm aya başlanan
Anadolu mecmuası *’nda felsefeci-sosyolog Hilmi Ziya (Ülken), tarihçi M ükri
m in Halil (Ymanç), Ziyaeddin Fahri
(Fındıkoğlu) tarafından işlendi. Anadolucuların savunduğu, 1071 M alazgirt sa
vaşından sonra Türk tarihinde yeni bir
devir açıldığı fikri, daha önceleri Yunan
m edeniyeti hayranlığına kapılan Yahya
Kemal tarafından da benim sendi. Birinci
nesilden sonra, R em zi Oğuz (A rık ), Necip
Fazil K ısakürek, A h m et K u tsi Tecer, A h 
m et Hamdi Tanpınar da bu görüşe katıldılar. R. Oğuz A rık, H. Oğuz Bekata
tarafından 1930 larda yayım lanm aya
başlanan Çığır, Ş. Raşit Hatiboğlu ta ra fından
yayım lanan
Dönüm, H. A vn i
G öktürk’le birlikte yayım ladıkları M il
let (1942) dergilerinde rom antik eğilim ler taşıyan b ir A nadoluculuk fik ri geliştirir. II. Dünya Savaşı yıllarm da N u rettin Topçu, A nadoluculuğu H areket
(1939) dergisinde islam ı ve m istik bir
açıdan, M üm taz Turhan 1950 den sonra
pozitif ilimci görüşle (Ölçü, 1957) ve Yol
(1960 dan sonra) dergilerinde ele aldı
lar. Cahit O kurer ve M ehm et K aplan da
yazılarıyla bu akım ın içinde bulundular.
Hareket dergisinin son yayın dönem inde (1966-1975) Islämcı m uhtevası hakim
bir Anadoluculuk savunuldu, yeni
bir
yazarlar nesli yetişti. A nadolucular, diğer ideoloji sahipleri gibi siyasi təşk i
latlanm adan çok, fikirlerini ilm i bir
şekilde veya sanat yoluyla işlemeyi te rcih etm işlerdir. Bununla birlikte çeşitli
siyasi partilerde üst kadem elerde görev
alanlar bulunduğu gibi siyasi parti kurucusu olan A nadolucular da m evcuttur

(R. Oğuz A rık, Türkiye Köylü Partisi,
1952). Cum huriyet milliyetçiliğini bir
mänada, A nadolu’yu esas alması bakımmdan, Anadolucu sayanlar vardır.
Batıcı läik Anadolucular yanında,
İs
lamçı bir görüşü tem ellendiren N urettin
Topçu tam am en farklı bir yapıda gö
rünür. Çeşitli farklı düşünüşlerine rag 
men Anadolucular T ürk düşüncesinde
bir bütünlük arzetm işlerdir.
Anagram (Fr.). Harfdeş. Bir kelim enin
harflerinin yerlerini değiştirerek
yeni
bir kelime elde etmek. A ya k-ka ya , ceviz
veciz, zaman - namaz., gibi. Eski edebiyatımızda bu sanata, yer değiştirm e
m anasında (Kalb) denilir. «Elem, em eh
«äteş, şitä» kelim elerinde «Kalb» sanatı
vardır.
Anahtar. Roman
(Refik Halit K aray,
1947). 1940 larda yeni bir m edeniyetin
şartlarına uym aya çalışanlar arasında
genç yaşında banka m üdürlüğüne yükselmiş olan K enan’la karısı P erih an ’da
vardır. B irbirine çok bağlı bu çift, ufak
bir sebepten psikolojik buhranlara sürüklenir. K enan evinin anahtarm ı kaybedince, karısm dan habersiz çantasındaki anahtarı alır ve eşini yaptırır. F a
kat bu evinin anahtarı değildir. Yaşadıkları sosyete hayatı, P erihan’ı bir çok erkekle karşılaştırm aktadır. O güne kadar
kıskançlık hissetm eyen Kenan, karısm ı
şiddetle kıskanm aya, çevresindeki insan
ları yeniden
değerlendirm eye
başlar.
Meçhul anahtarın doğurduğu psikolojik
buhran, onu yaşadıkları sosyal hayatm
da titiz bir tenkidçisi yapar ve K enan
nihayet tedavi altına alınır.
K enan’ın cebindeki anahtar da P erih an ’ı
endişelendirm iştir. O asıl m eselenin, ayak uydurm aya çalıştıkları hayat tarzı
olduğunu anlar. Eskiden
oturdukları,
mütevazı eve yeniden
dönmeğe k arar
verir. Çantasındaki anahtar ise o eski
günlerden bir hatıra, eski evlerinin anahtarıdır. Yeniden bu m ütevazı eve dö
nüş onların saadetlerini iade eder.
Anakronizm (F r.). Tarih veya çağ yanıl
ması. Bir olayın tarihi veya çağı ile
ilgili olarak düşülen karışıklık. Aynı çağ
da yaşam adıkları halde, N asreddin Но
са fıkralarında Носа ile T im ur arasında
geçen olayların anlatılm ası örnek olarak
gösterilebilir. Edebi eserlerde belli bir
m aksatla ayrı çağlara ait unsurlar k arıştırılır.
Anal, bk. Yıllık
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Analitik dram.
Sonucu doğuran olaylar
gösterilm eksizin yalnız facia bölüm ü gös
terilən ve diğer kısım ların daha önce olup bittiği kabul edilen tiyatro türü.
Analiz, bk. Tahlil
Analoji, bk. Kıyas.
Anane, bk. Gelenek.
Anasır-ı erba’a. Dört unsur; у ani «toprak,
su, hava, ateş» unsurları. Eski Y unan felsefesinden İslam düşüncesine aktarılan
b ir nazariyeye göre, m adde alem i bu unsurlardan m eydana gelm iştir. Aynı an
lam da F arsça «çar unsur» tab iri de kullanılır. D ivan edebiyatında m azm un olara k geçer.
Eylesem ağlıyarak ah ile efläk yanar
S u yanar, nar yanar, bad yanar, häk
yanar.
Nevres
Y unus Em re, R isäle-i Nushiyye ad
lı m esnevisinde insanların
karakter
ve mizacım, bu dört unsurdan birisinin
hakim olm ası ile izah eder. Çağdaş F ran
sız filozofu Bactehard, edebi eserleri bu
dört u n su ra göre incelem iştir.
Anastrof (F r.). Bir cümlede kelim elerin
norm al olarak kullanıldıkları yeri değiştirm e. G ünaydın yerine aydıngün, Bugün
hava güzel yerine güzel bugün hava m isalinde olduğu gibi.
Anavatan mecmuası. İlim, sanat m ecm uası, onbeş günlük (A nkara 2 Temmuz
1338/1922- ?). «Bizden evvelkiler» başlıklı sunuş yazısında K.N (Kazım Nami),
daha önce çıkan dergiler üzerinde durara k «İşte A navatan, m illi varlığı, milli
istikläli için çarpışan ölen,
öldürülen,
duyan, yaşayan A nadolu’nun ilme, hasseten sanata aid bilgilerine, duyğularına
b ir m akes olm ak için çıkıyor. (Anava
tan ) tereddüt, kayıtsızlık bilm ek istem iyor, yaşam ak, canlılığını yara da, ağy ara da duyurm ak diliyor, kariden tevfik
göreceğine inanıyor» diyor. A navatan’da
K azım N am i’nin felsefe ile ilgili yazı
larından başka, Aka Gündüz, Mehmed
Behçet, R uşen Eşref’in yazıları,
Sadri
Edhem ’in hikäyeleri ve K em aleddin K a
mi ile M ehm ed Rasim ’in şiirleri y er alıyor. HT. Us. Ktp. nde
1. ve 2. sayıları
m evcuttur.
Anber (A m ber). Am ber balığının barsaklarından çıkarılan veya dışkısı ile deni
ze dökülen, alaca renkli güzel kokulu

m adde. Peygam berim izin nefesine te ş bih edilm iştir.
★ Ed. D ivan edebiyatında rengi, d ah a z iyade kokusu vesilesi ile k u llan ılan b ir
unsurdur. A n b er-i ter, anber-sä, a n b e rbär, anber-feşan, anber-efşän, anber tınab, m uanber, m uanber - nikab, a n b e rbü v.b. gibi terkipler içinde görülür. A y 
rıca anber-i nab, anber-i sara ta b iri ile
kullanılır ki, bununla saf, katıksız olan ı
kastedilir. A nberle zikredilen b ir d iğ er
özellikte tazelik, anber-i ter’dir. K okusu
ateşte yakılm akla ortaya çıkar. Bu se beple ateş, m icm er ve buhur u n su rla rı
ile bir arada kullanılır. Bazan da ilaç o larak ele alm ır. B ütün b u halleri ile çeşitli m adde ve kavram lar için m ü şeb b ehünbih (kendisine benzetilen) olur. B u n 
la r sevgilinin kokusu, benleri, kaşları,
ayva tüyleri, ayağının veya m ahallesinin
tozu ve bilhassa saçlarıdır. Geceyi, ilk —
baharda tab iatm kokusunu, m enekşeyi,
şairin şiirini v.b. de bunlara katabiliriz.
N efha-i anber m i yä zü lf-i benefşe can
viren
Y ä dem -i İsa gibi bäd-ı m uattar d evridür
Şeyhi
And. T anrıyı veya
m ukaddes sayılan
varlıkları şahit tu tarak verilen söz. B ir
kim senin verdiği sözün doğruluğunun
tasdiki için kanun ve örf gereği belli
sözleri söylemesi. Yemin.
★ Tarih. A nd kelim esinin bütün m üslüm anlaşm ış T ürk boylarında ortak oldu
ğu, şam anist boylarda da benzer keli
m elerin kullanıldığı anlaşılıyor. Türkler
arasında çok eski çağlardan beri and geleneğinin bulunduğu anlaşılm aktadır. Es
ki Türkler; Göktanrı, tapındıkları putlar
ve tab iat varlıkları adm a and içerlerdi.
K ardeşleşm e ve dostlaşm a töreni olarak
and m erasim inde, kardeşleşmeye k arar
veren şahıslar topluluk huzurunda kolla
rın ı çizerek and kabına kan akıtırlar,
kımız, süt veya şarapla karıştırılan bu
kan taraflarca içilirdi. Daha sonra, silah
lar, atlar veya kız kardeşler değiştirilir
ve taraflar andlı adaş (Moğollar devrinde anda) olurlardı. Bu tü r and törenleri
ile ilgili ilk bilgilere Heredot tarih in de rastlam yor (V.a. İskitler). Kaşgarlı
Mahmud, lügatinde tem ür (demir) kelim esini açıklarken eski bir Türk andı
form ülü verir: Gök girsin - kızıl çıksın.
Kırgız, Kıpçak ve daha başka Türk boy
larında and içmenin kılıç üzerine y a 
pıldığını açıklar. Yakut, Altay ve Salcak
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kabileleri en büyük andlarını eski bir
totem o lan ayı üzerine yaparlardı.
T ürkler İsläm iyetten sonra, şer’i m ahkem elerde fıkhi yem inleri uyguladılar.
Fakat eski geleneğin devamı m ahiyetindeki bazı an d gelenekleri sürdü. Özellikle çeşitli silahlar ve dem irci körüğü üzerine an d O rtaasya Türkleri arasında
yaygınlığm ı sürdürm üştür.
Dede K ork u t hikäyelerinde kargış * m ahiyetinde
eski geleneği sürdüren andlar yanında,
M ushaf üzerine and içildiği de görülüyor. A nadolu T ürkleri arasında bıçak,
kılıç atlam ak en kuvvetli andlar arasın
da sayılagelm iştir.
Divan edebiyatında and m otifinin kullanıldığı örnekler vardır. Meselä,
XV.
a. şairlerinden Ahi Benli Hasan bir beytinde andı m azm un olarak kullanm ıştır :
Okların can almağa tığınla yoldaş
oldular
Sinelerde ka n yalaştilar karındaş
oldular
★ Halk. E ski devirlerden beri and dostluk ve kard eşlik bağları kurm ak, geliştirm ek için başvurulan b ir uygulam a olm uştur. A nd törenlerinin kargış form ülleriyle de sağlam laştırılm ası, and ile k argış’ın karışm asına sebep olm uştur. And
törenlerinde bazı sem bolik anlam lar taşıyan u n su rla r dikkati çekm ektedir. B un
ların başında kan gelir. K anları birb irine karışan kim selerin hayat ve ölümde
birbirlerine bağlandıklan inancı dolayısıyla, kardeşlem e andı töreninde kan
en önemli u n su r olarak ortaya
çıkar.
Çeşitli silahlar, çoban sopası ve bıçak gi
bi äletlerin birinci derecede rol alm aları
da, ilkel toplum larda bu äletlerin üretim
aracı olarak büyük fonksiyon ifa etm eleriyle açıklanm aktadır. Bu äletler aynı
zamanda koruyucu ve besleyici ruhu
temsil eden fetişlerdir. A nd’a uyulm aması halinde b u fetişler darılır ve bozana zarar v e rir inancı vardır.
Mukadesat üzerine and m üslüm anlığın tasiriyle yagınlaştıkça and ve kargış halkıyatı (folklor) ilgilendiren bir m uhteva ile çerçeveli olarak sürm üştür. (—»
K.)
AND, Metin. Öğretim üyesi, tiyatro ten kitçisi (İstanbul 1927- ). İlk ve orta
öğrenimini
G alatasay Lisesi’nde yaptı.
İstanbul H u k u k Fakültesini bitirdi. İlgi
duyduğu sahne sanatları konusunda bil
gisini artırm ak üzere çeşitli
burslarla
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A vrupa ve A m erika’ya gitti. Forum dergisinde Ulus gazetesinde tiyatro ve ba
le tenkitleri yazdı (1957-1970). Çeşitli
yerli ve yabançı dergilerde yazıları ya
yım landı. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesin’de tiyatro kürsüsü kurulunca bu
raya öğretim
görevlisi olarak
alındı.
Halen aynı zamanda S.B.F. Basın ve Ya
yın Yüksek Okulu’nda tiyatro dersleri
verm ektedir.
E se rle ri: Gönlü yüce T ü rk (bale üzeri
ne, 1953), Dances of Anatolian Turkey
(1959), K ırk gün kirk gece (1959), Dionisos ve Anadolu köylüsü (1962), Bizans
tiyatrosu (1962), K avuklu Hamdi’den üç
orta oyunu (1962), Ataç tiyatro’da (N.
A taç’ın tiyatro yazıları üzerine, 1963),
A H istory of theatre and popular entertainm entin T urkey (1963), T ürk köylü
dansları (1964), Geleneksel Türk tiyat
rosu * (Kukla, karagöz, ortaoyunu üze
rine, 1969. TDK Bilim arm ağanı, 1970),
100 şoruda T ürk tiyatrosu (1970), Meşru tiyet döneminde T ürk tiyatrosu (19081923 arası, inceleme, 1971), Tanzim at ve
İstibdat döneminde Türk tiyatrosu (18391908 arası, inceleme, 1972), Tiyatro kılavu zu (1973), Elli yilın T ürk tiyatrosu
(1973), O yun ve büğü (1974).
ANDAY, Melih Cevdct. Ş air ve yazar (İs
tanbul 1915- ). İlköğrenim ini Kadıköy
35. İlkokul’da
(1928), O rtaöğrenim ini
K adıköy O rtaokulu
(1931) ve A nkara
Gazi Lisesi’nde tam am ladı (1936). Devlet Demir Y olları’nda çalışm aya başladı.
Aynı kurum tarafından yüksek öğrenim
için Belçika’ya gönderildi (1936). İkinci
Dünya H arbinin çıkması sebebi ile y u r
da dönerek Milli Eğitim Bakanlığı Ya
yım M üdürlüğü’nde görev aldı. Bir m üddet A nkara K itaplığında m em urluk, gazetecilik yaptı (1942-51). İstanbul’a gelerek A kşam gazetesinde çalıştı (1951).
İstanbul Belediye K onservatuarı’nda öğretm enliğe başladı (1954). Gazetelerde sa
nat - edebiyat sayfaları yönetti (Akşam
1953-54, Tercüm an 1958, Büyük Gazete
1960). Daha sonra fıkra (Yaşar Tellidede adıyla) ve deneme yazarlığına yöneldi (Tanin 1961, C um huriyet 1961-63).
B ir ara TRT Yönetim K urulu üyesi oldu
(1964-68).
İlk şiiri Varlık dergisinde yayım landı
(1936). Daha sonra lise ark ad aşlanndan
Orhan Veli K anık * ve O ktay R ifat Horozcu * ile beraber yeni şiirin ilk örneklerini verdi. Ses (1940-41), Yeditepe,
Y eni dergi, Yaprak, Papirus, Y en i u -
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Duydun mu?
Bursah oto tamircisi Mehmet’in duyduğunu?
Katran, balık ve çam tahtasi kokulu
Yatışmamış çayırsı kadın kokulu kentin
Önceden bildi diye yıkılacağmı
Ağulu yılan sokmuş Laokoon’u
Kıvramp duruyorlarmış çoluk çocuk
Rüzgärlı llion kıyısında.
Kıyılarda birikir ölümün artıkları,
Yaşamın ve sevginin artıkları,
Düşüncede yitirilen ve bulunan sözcük,
Sonsuzluk, aranan kirik bir yontu gibi.
Kıyılarda birikir ün, yücelik ve düşman.
Çünkü deniz daha bitmemiştir, uykusuz
Ve yarı yarıyadır, çöker delikli fıçısında
Tortulanarak eski ölülerden.

ni, İsanın güncesi’nde h ü rriy etlere y ö nelen baskıları alegorik bir biçim de v e r m iştir. Romancı olarak da geniş o k u r
kitlelerine ulaşam am ıştır.
Eserleri. Ş iirler : Garip (O rhan V eli K a nık, O ktay Rifat Horozcu ile b e ra b e r
1941), R ahatı kaçan ağaç (1946), T e lg rafhane (1952), Yanyana (1956), K olları
bağlı Odiseus (1963), Göçebe d en izin ü s tünde (1970). Deneme k ita p la rı: D oğuBatı (1961), Konuşarak (1964), Y e n i ta n 
rılar (1974), Sosyalist bir dünya (1975).
Gezi yazıları: Sovyet Rusya, A zerb a yca n ,
Ö zbekistan,
Bulgaristan,
M acaristan
(1965). O yu n ları: İçerdekiler (1965), M ikadonun çöpleri (1967), Dört oyu n (Y a
rın başka koruda, D ikkat köpek var, Ö lüler konuşm ak isterler, M üfettişler
1972). Rom anlar: A ylaklar * (1965), G iz
li Em ir (TRT başarı ödülü 1970), İsa
nın güncesi (1974), Raziye (1975).
Andelib, bk. Bülbül.

«İzmir fuarından otobüsle döneıken
Gördüm, bir bulut sarmıştı llion’u.»
Bütün kitapları gaz odalarına atmışlar,
Dresden’de, Köln’de, Münich’te.
Über alien gipfeln ist Ruh...

Andelib Mehmed Esad

fuklar, A taç, Dönem, Y ön gibi dergilerde yazdı. B ir ara oyun tü rü n e yöneldi.
Son yıllarda rom an türünde eserler
verdi.
Eserlerinde duyğudan ziyade düşünceyi
hakim kılm a çabasında olan M. Cevdet An
day az yazan bir şairdir. Şiirleri m ateryalist felsefi düşünce çizgisinde üç safhaya ayrılabilecek bir gelişme gösterm iştir. Birinci dönemde Orhan Veli ve
O ktay R ifat ile başlattıkları G arip akımı (Bk. G aripçiler) içinde yalın, alaya
ve çarpıcılığa dayanan esprili bir tu tu 
m u vardır. 1946 dan sonra halk söyleyişinden faydalanarak
sinif çelişkilerini
işleyen şiirler yazdı, bu sebeple bir ki
tabı toplattırıldı (Y anyana 1956). Daha
sonraki yıllarda mizacına da uyğun ol
duğundan tarih i m ateryalizm in fikri ve
felsefi cephesini şiirine
yerleştirm eye
çalıştı. Şiiri lirizm ini kaybederek aklileşti.
Şiirlerinde görülen zor anlaşılırlık, soyutlam a m erakı rom anlarında da devam
eder. İlk rom anı A ylaklar * da ahläk değerlerinden yoksun bir grubun otopsisi,
Gizli em ir de insanın çağdaş meselesi
olarak kabul ettiği «bekleyiş» meselesi-

ANDELİB Mehmed Esad. Şair ve yazar
(istanbul 1873-Malatya 1902). P aşm akçızäde Zühdi Molla Efendi’nin oğlu. Ö nce Faik, daha sonraları Andelib m ahläsmı kullandı. Özel öğrenim gördü. A rapça ve Farsça öğrendi. Gazetecilik m esleğine atılarak Iiazine-i fü n u n *, M ekteb
ve İrtika dergilerinin başyazarlıklarında
bulundu. Divan edebiyatı geleneğine bağ
lı kalarak eski tarzda şiirler yazdı. Zara rlı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle, sürgün olarak, M alatya T ahrirat M üdürlüğüne tayin edildi, orada öldü.
Eserleri : Sabah-ı hayatım
(İlkm ektep
çocukları için yazdığı manzum ve m ensur eserlerle Arapça ve Farsça’dan te rcüme ettiği şiirleri, edebi fıkraları içine
alır, 1890), Gül dem etleri (edebi ve fel
sefi makale ve tercüm eleri, 1891), Bir
dem et çiçek (1896), Arapların hikäyät-ı
şäiranesi (1894). (—> K.)
ANDELİB! (Bülbül Hasan).
Divan şairi
(XVI. a.). K astam onulu olduğu söylenen
şair Istanbul’un ünlü cüzhanları arasın
da sayılmış, okuyuşunda bülbül taklidi
yapm ası dolayısı ile Andelibi mahläsını
kullanm ıştır. Bazı nazire m ecm ualarında ve Pervane Bey mecmuası’nda bazı
şiirleri kayıtlıdır. (—» K.)
Anekdot (F r.). Bir olayın başlıbaşına bü
tünlük gösteren parçası. Bu anlamı ile
kısa hikäye, menkıbe, fıkra yerine de
kullanılm aktadır.
Anı, bk. H ätıra.

ÄNI. D ivan şairi (Tire XVI. a.). Hayatı
hakkm da aydınlatıcı bilgi yoktur. Hasan
Çelebi tezkiresi’nde kısa bilgi verilerek
genç y aşta şöhrete ulaştığı belirtilm iştir.
ÄNI Ahmed. Divan şairi (Ü sküdar - Mi
sir XVIII. a.). Hac ziyaretinden dönüşte
M ısır’da kaldı. Ezher’de mevlevi zaviyesinde şeyhlik yaptı. O rada vefat etti. Asıl ismi A hm ed olan şair hakkm da Esrar
Cede tezkiresi’nde bilgi verilm iştir.
ÄNI Fatma. Divan şairi
(İstanbul ?Yenişehir 1710). XVI. a. älim lerinden
Носа Sadeddin E fendinin soyundandır.
Zam anın ilim lerini öğrendi, yaşadığı yıllarda «Hace-i Zenan» ism iyle anıldı. Yenişehir’de kadı olan oğlunun yanında ve
fat etti. A ynı zam anda h a tta t olan Äni
Fatm a H am m ’ın şiirleri fazla kuvvetli
olm am asına rağm en duyğuludur.
Mürettep divanı basılm am ıştır. (—» K.)
ÄNI (Zeyrekzade). Divan şairi (B ursa ?1569). Asıl adı Mehmed. Zeyrekzade P a
şa Çelebi’n in oğlu. M edrese tahsilinden
sonra kadılık yaptı. E srar ve afyona düş
kün olduğu bazı kaynaklarda kaydedilen
Äni’nin divanı yoktur. Ş iirlerine yaşadı
ğı devrin şiir m ecm ualarında raslam r.
(-> K.)
Anjanbman (F r.). Şiirde cümle sonunun
alt satıra geçmesi. Bilhassa m änanın ta 
m am lanm adığı
hallerde,
tam am layıcı
kelim eler ikinci m ısraa bırakılır.

kendini yakar. Böylece yeni bir anka
dünyaya gelir. Bu genç kuş kuvvetlenince, babasının cesedi veya küllerini
M ısır’daki Heliopolis’e götürerek güneş
sunağına bırakır. A nka’n ın ölmek için
M ısır’a geldiği de söylenir. Bu efsanenin
teferru atta çok çeşitlilik gösteren sayısız varyantları vardır. A raplar arasında
anka, sem ender ile karıştırılm ıştır. Sem ender de bazan kuş olarak tasvir edi
lir. Doğudaki rivayetlere göre anka dai
ma batıya doğru uçar, önündeki kuşları
avlar, kuş kalmaymca çocuklara sal
dırm aya başlarmış. Bunun üzerine oranın
halkı ankayı
peygam berlerine şikayet
etmişler. Peygam berin duası ile anka ve
nesli yıldırım la yokedilmiştir.
★ Ed. Yüzyıllarca yaşayan ve hep yüksekten uçtuğuna inanılan bu kuş, Divan
edebiyatında, halk hikäye ve m asal
larında da kullanılan bir m otiftir. Ma
sal kahram anları ankanın kanatları üzerinde çok uzun seyahatlara
çıkarlar.
K anaat sahiplerinden kinaye olarak ankameşreb, ankatabiat tabirleri kullanılır.
Şehnam e de R üstem ’in babası Zal’ı sim urg’un terbiye ettiği kaydedilir.
■k Tas. ln san -ı kamil ku tb karşılığı ola
rak kullanılır.
Bıvücud olm ak gibi yo ktu r cihanm
rahatı
Gör ki sim urgun ne damı var, ne de
sayyadı var.
Ragıp Paşa

EIbet hayır, o m akber, o pişani-i vakur
Kudsi hirer m isal-i vatandır... Vatan
gayur
İnsanların omuzları üstünde yükselir.
Tevfik F ikret (Ferda’dan)
Anka. (Ibranice, a n a k : gerdanlık, uzun
boylu dev, gerdanlık takm ak, boğm ak).
Renkli tü y lerle süslü, yüzü insan yüzüne benzer, boynu gayet uzun,
kendisinde her hayvandan bir aläm et olan,
Kaf dağında yaşadığına inanılan büyük
bir kuş. B atıda Phoenix, doğuda A nka,
Sireng, Sim urg, Z üm rüd-i anka, Tuğrul,
A nka-i m uğrib adıyla anılır. Daima tek
ve erkekdir. Bir rivayete göre de Hz.
Müsa zam anında peyda olmuş, sonradan
erkeği de yaratılarak çiftleşmiş ve çoğalmıştır. Başka bir varyanta göre öm rü
nün sonuna gelince bahar ağacı dalla
rından yaptığı yuvasını ateşe
vererek
S. Ünver koleksiyonu

Anka’ya hinmiş
Hipokrat
Aklın tedbiriyle
vücudunu tedaviye
Kafdağı’na gidiyor.

ANK
---------------------------------

ANK
K a f-ı dilde çün m akam edildi bu anka-yı
aşk
Ol sebeptendir dem adem aşk ile kavgayı aşk
Kaygusuz.
ANKA Hüseyin. Divan şairi
(Şiraz ?M ısır 1614 ? ). 1570 de İstanbul’a geldi.
K uvvetli hafızası ve İran şiirine vukufu ile tanındı. Şair Nef’i ile A nka’nın
b irb irlerin i hicvettikleri anlaşılm aktadır.
D evrinin şiir m ecm ualarında aşikäne ve
tasavvufı b ir çok şiirlerine rastlanm asm a
rağm en divanı bulunam am ıştır. Ölüm ta rih i çeşitli kaynaklarda değişiktir (K afzäde’de 1614, A yvansarayı’de 1615, Rıza’da 1616). (—» K.)
ANKA Süleyman.
Divan şairi
(Şiraz
XVIII. a.). Şirazda doğmuş olan şair bir
ara İstan b u l’a gelm iştir. H ayatı hakkında kısa bilgi ve iki beyti Fatin tezkiresi’ndedir.

1920’lerde
Ankara

Ankara. Rom an (Y akup K adri K araosm anoğlu, 1934). K itapta A nkara’n ın geçmişi, 1923 yılm da kazandığı önem, daha
sonraki dönem lerde girdiği kilik ve 1942
yılıyla gerçekleşeceğe sanılan ütopik bir
şehir dile getirilm ektedir. Üç ayrı bölüm den m eydana gelen eserin birinci bölüm ünde M illi Mücadele yıllarınm heyecanlı, ateşli, olaylara gebe A n kara’sım
buluruz. İstanbul’dan gelen Selm a H a
m m önceleri Milli Mücadele ruhunu
kavrayam az, halkın ilkel yaşam asından
n efret eder. Ama zamanla heyecanlı,
havaya kapılır. Bunda kocası Nazif Bey’in katkısı vardır. Ancak Nazif Bey, Sak ary a m ücadelesinden ürkerek kaçm anın yollarını arar. Selma Hamm, A nka-

ra ’da tanıdığı Binbaşı H akkı B ey’le b i r leşerek kavgasını sü rd ü rü r; y a r a lıla ra
bakm ak üzere hastanede çalışır.
Çok
geçmeden Sakarya k ıy ıların d an ilk z a fe r
haberleri gelir. İkinci bölüm C u m h u riyet y ılların m A nkara’sıdır. B inbaşı H a k kı Bey’le Selma H anım evlenm işler; y e n i
ortam ın yarattığı b ir insan olan H a k k ı
Bey, askerlikten a y rılarak b ir şirk e tin
idare m eclisine başkan seçilm iştir. S elm a
H anım lüksten, ihtişam dan ö rü lü b ir h a y atın içine düşm üştür; m utsuzdur. D evrim ler, özlemler, h alk ın geleceğine
a it
tasarılar ark a arkaya iflas etm e k te d ir.
Bu kargaşalıkta C um huriyet ru h u ilk a y 
dın gençlerini y etiştirir. Yazar N eşet S a
b it bunlardan biridir. Selm a H an ım ü çüncü evliliğini Neşet S ab it’le y a p a r ve
sımrsız b ir m utluluğa k av u şu r...
A nkara’n ın ilk iki bölüm ünde gerçekçi
sahnelere, haklı ten k itlere rastlarız. Ü çüncü bölüm ise doğrudan doğruya y a 
zarın ütopyasıdır. Eserinin üçüncü bask ısına Y akup K adri şu sözleri eklem ek ih tiyacm ı duym uştur:
«... A tatü rk ’ün öncülüğü ve rehberliğiyle bu ideal T ü rk iy e’ye yirm i yıl içinde varacağım ızı u m u yordum . Şimdi, o yirm i yıl ü stünden b ir
yirm i yıl daha geçmiş bulunuyor. F akat,
biz, sosyal, kültürel ve ekonom ik devrim
şartları bakım ından, hälä rom anım ın ikinci bölüm ünde verdiğim ve k a rik a tü rü n ü yaptığım A nkara’nın içinde tepinip
duruyoruz... Türk işçileri, T ürk m ü hendisleri, A vrupa’daki arkadaşları gibi bedb ah t da değildiler. Eski Roma’n ın esir
sürüleri gibi bin bir m ihnet ve cefa al
tında, bin tü rlü m ahrum iyetle ru h la rı ve
su ratları ekşimiş, içkiden, açlıktan bü
tü n insani faziletlerini kaybetm iş A vrupa proletaryasının sefalet ve feläketinden T ürkiye’de eser görülm üyordu. T ürkiye’de işçiler birer devlet m em uru idi
ve yüreklerinde bir devlet m em urunun
haysiyetini, vekarım , m esuliyetini taşıyorlardı. Başlarında patron diye bir belä yoktu. K im senin esiri değildiler.» Ikinci bölümde olağanüstü canlılıkla çizilen burjuvazi taslaklarının böyle bir A nk ara’yı kuram ıyacakları açıktır.
Yazar
yine de um utlarm dan cayamaz. Bu yüzden A nkara yer yer başarılı, yer yer çelişik sahnelerle örülm üştür. Yakup K adr i’nin Selma Hanım kimliğinde bir ‘tip ’
çizm ekten çok böyle bir kimliğin aracılığıyla çeşitli düzenleri sembolize etm ek
istediği söylenebilir. Üç Ankara da, üç
Selma Hanım da dengeyi, sağduyuyu, ak lı ararlar. Nazif Bey’in «mänevi hezim e-
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tin son kertesine düşm üş»lüğü an latılırken H akkı B ey’de C um huriyet rejim inin
sarsıntıları, h alk tan kopm uşluğu, çıkarcılığı belirlen ir. Neşet S abit’in arayışı
bam başkadır; o, A nkara’ya ruh u n u n «mil
li m uvazenesini»
bulm ak için gelmiş
tir. Selm a H anım oradan oraya savrularak, geleceğini arayan A nkara gibi şahsı
dengesini sağlam aya uğraşır. Böylelikle
fertlerle A nkara arasında çok önem li ilişkiler k u ru lu r; rom an, fikirle duyğu
nun y an yana yansıtılm asından bü tü n 
lük kaZanır. İkinci bölüm, b ir bakıma,
rom anın odak noktasıdır. Çünkü y azara'
göre sü ren ve şim dilik sürüp gideceğe
benzeyen A nkara ikinci bölüm dedir. Bu
rası b irtak ım yeni zenginlerin ülkeyi
paylaştıkları, zengin-yoksul farklılaşm asının şiddetle belirdiği, «rokokolaşmış»
bir şehirdir. B ütün bu n lar Neşet Sabit’
in gözünde «kötü bir tiy atro sahnesinin
üstünde görülen şeyler gibi sahte, yapmacıklı, iğ reti ve uydurm a»dır. N eşet Sa
bit toplum sal hay atta sivrilik kazanan
başka olgulara da dikkat eder: «Bir şehir
içindeki, h a ttä bir şehrin iki y ak ın m ahallesi arasındaki bu keşin h ayat tarzıш kendi nefsinde iyice hissetm ek için,
Neşet Sabit, bu mescide girip m evlid äyinine iştira k etm ek iştedi.
Selm a H anım ’ın evindeki viskili, danslı çay ziyafetini bu şerbetli m evlüttan, ancak, ikiüç kilom etrelik bir m esafe ayırıyordu.
(...) Bu k a d a r ivicaçlı b ir cem iyet için
de doğru yolu nasıl bulm alı? Bu m evlüda gidenler m i haklıdır, o salonda dans
edenler mi?» Yakup K ad ri’nin viskili,
danslı çay ziyafetine katılanlara
karşı
olduğu açık tır... A nkara’nın o günlerdeki
havasını H ak k ı Bey’in davranışlarından
çıkarırız: «Selma Hanım, bütün bu panto
mime esnasında kocasınm acayip bir h älini daha sezdi. Onda, bir seyirci kalabalığı önünde, bir m arifet gösteren a r
tist tavrı vardı.»
Yakup K ad ri’nin bu eseri, önemli ve dönemine göre göz açıcı ten k itler taşım aktadır. H akkı Bey türünden bir azınlığın
çıkarlarına
hizm et eden para çarkları
karşısında, ezilen, söm ürülen halk Cum 
huriyet A n k ara’sında unutulm uştur. Geleceğin düzeni bam başka bir yoldadır.
Ankara çeşitli düşüncelerin çatışm asından doğan b ir rom andır. Bu yüzden y a
zarın kuruluğa düştüğü söylenebilir. K işilerin çizilmesinde sezgiden, duyğudan
çok, düşünce ağır basm ıştır. Selma H anım olsun, H akkı Bey olsun gerçeklikleri yaşatılam am ış kişilerdir. Oysa ro m a

nın yan kişileri (Ömer Efendi ve ailesi)
daha canlı, daha hayattan seçilmiş in 
sanlardır. Ankara, Yakup K adri’nin roman
çizgisinde Yaban’m bir devamı sayılabilir. Yakup Kadri, aydın-halk ikileşm esinin ülkem izdeki m addi-m anevi buhranlarını her zaman önemsemiş b ir ya
zar, A nkara da bu önemseyişin keşin
çizgilerinden biridir.
Ankara mahbusu. Roman
(Suat Derviş,
1968). On iki yıllık cezasını doldurarak
hürriyetine kavuşan Vasfi A nkara sokaklarında dolaşırken geçmişini
düşü
nür. Annesi onun tip tahsilini tam am la
m ası için hergün evlere hizmetçiliğe
gitm iş ve o içeri girdikten üç yıl sonra
ölm üştür.
A rtık kimsesizdir. Zeynebin
hayäli gözlerinin önüne gelir. Şık giyinm eyi, eğlenceyi çok seven bu kız ile
m ünasebeti onu katil olmaya itm iştir.
Bir gün hasta yengesini görmek için gittiği am casının evinde Zeynep ve annesi
Şüküre hanım la karşılaşm ıştır. Şüküre
hanım am casının ev işlerini görm ektedir.
Bir süre sonra yenge ölünce genç ve dinç
amca Şakir Efendi, Zeyneple nişanlanır.
Vasfi bu habere içerler, Zeynebi sıkıştırır, dul ve bir oğlu olduğunu öğrenince
şaşırır. Arkadaşı, Şakir efendinin ak rabalarından N uri bir gün ona Zeynebin
kahveci H asan’dan ham ile olduğu söyler. Vasfi buna dayanamaz Nuri ile kavgaya tutu şu r ve onu öldürür.
Geçmişi bu şekilde verilen Vasfi hapisten çıkınca İstanbula gelir. Uzun süre
iş bulamaz, parası tükenir, sefil bir hayata başlar. B ir ara Zeynebi aram ayı
düşünür. Zengin amca ölünce Zeynep
m irasa konmuş, ve yanında çalıştırdığı
kätiple evlenm iştir. Vasfi sıkıntılı günlerinden birinde, yaşlı bir kadının bahçe duvarım onarır. Kadın Vasfi’yi kaybolan oğluna benzetm ektedir. A ralarında
bir dostluk k u ru lu r ve bir m üddet son
ra Vasfi kadınm evine, oğlunun odasına
yerleşir.
ANKARALI Äşık ömer,
Behçet Kemal

bk.

ÇAĞLAR

Ankebut (A). Örümcek. H icret sırasın
da Hz. Peygam ber, Ebubekir ile beraber
Cebel-i Serv’de bir m ağarada gizlendiler. Hz. Peygam beri öldürm ek üzere
M ekke’de arayan Kureyşliler, onun şehirden çıktığını anlayarak takip ettiler.
Saklandığı m ağaranın kapısına kadar
geldiler. Bu arada bir örüm cek m ağara
nın ağzım ağla örmüş, bir çift güvercin
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de yuva yapıp yum urtlam ıştı. K ureyşiler bu durum da mağarada insan olabileceğine ihtim al verm eyerek uzaklaştılar. Örümcek bu hadisenin ilham ı ile
saygı duyulan b ir varlık olarak eski edebiyatım ızda kullanılan bir unsur olm uştur. Çoğulu: A näkib.
A näkib perde-i zünbüru çekti bäb-ı gaar
üzre
Nola görmezse çeşm-i düşm ene bir ağ
idi güya
Sabit
Anket.
Bir konuyu aydınlatm ak
için
bilgi sahibi şahısların dinlenm esi şeklinde yapılan soruşturm a. B ir iş h akkındaki çeşitli fik irlerin araştırılm ası. G azeteler, ekseriya geniş halk kitlelerini
ilgilendiren konular üzerinde bu tü r soru ştu rm alar açarlar.
★ Ed. Edebiyat ve sanat dergileri sık sık
edebiyatla ilgili anketler düzenlerler.
B unların en alışılm ışları, beğinilen yazar
ve eserleri ortaya çıkarm ak için düzenlenenleridir. A yrıca edebiyat meseleleri
üzerin'e daha darboyutlu fakat uzm anlık
konusu olan anketler de düzenlenir.
Anlam (m ana) / (Dil, Fr. sens). K elim elerin veya davranışların zihinde u yandırdığı izlenim . Her kelim enin belirli bir anlam ı olduğu gibi, birden fazla
anlam ı olan kelim eler de vardır. Mese
lä: yü rek kelim esi kalb anlam ına geldiği gibi, cesaret anlam ına da gelir. B u
rada birincisi kelim enin asıl anlamı, ikincisi ise mecaz anlam ıdır.
Anlam bayağılaşması (m ana bayağılanm ası) / (Dil, Fr. pejoration, degradati
on). Bazı kelim elerin gerçek anlam la
rından kayarak, kötü, bayağı bir anlam 
da kullanılm ası. M eselä: herif (erkek),
к ereste (kaba saba adam ), hıyar (kaba,
yontulm am ış k'ımse), arm ut
(ahmak,
bön)., gibi.
Anlam bilgisi (anlam bilim, anlam bilim i)/
(Dil, Fr. sem antique). K elim elerin taşıdıkları anlam ları ve bu anlam ların çe
şitli yönlerde yayılm a, değişme ve gelişmesini inceleyen ilim. (Bk. anlam d a
ralm ası, anlam değişmesi, anlam yayıl
m ası).
Anlambilim, bk. Anlam bilgisi.
Anlam bilimi, bk. Anlam bilgisi.
Aniam çokluğu
(Çokanlamlılık) / (Dil,
Fr. polysem ie). B ir kelim enin birden çok
anlam taşım asına anlam çokluğu denir.
B urada söylenişleri aynı olduğu halde.

ayrı anlam ı olan kelim eler söz konusudur. Örnek: Dil (1. organ, 2. lısan), kara
(1. renk, 2. toprak) gibi.
Anlam daralması (Dil, Fr. restriction se
m antique).
Bir kelim enin; geniş k a v ram ları olduğu halde, bu kavram lar içinden yalnızca biri anlam ında k u llanılması. Meselä; mal (geniş anlam da: h er
çeşit m al veya eşya; dar anlam da: h ay van, d av ar), salatalık
(geniş anlam da:
salata yapm ağa elverişli her tü rlü sebze;
dar anlam da: H ıyar).. gibi.
Anlam değişmesi (Dil, Fr. changem ent du
sens). B ir kelim enin anlam ının, daral
ma, yayılm a, kaym a ve bayağılaşm a olaylarından birine uğraması. (Bk. anlam
bayağılaşması, anlam daralm ası, anlam
kayması, anlam yayılm ası).
Anlam genişiemesi, bk. Anlam yayılması.
Anlam kayması
(anlam yer değiştirm esi) / (Dil, Fr. deplacem ent sem antique).
Kelim elerin gerçek anlam larından kaya
rak, yeni b ir anlam a girm ek suretiyle
kalıplaşm aları. Y a vru ağzı (kavuniçi ile
penbe arası bir ren k ), paşa kılıcı (bir
çiçek), soğuk alm ak (üşütm ek, hastalanm ak), baş vurm ak (m üracaat etmek, danışm ak).. gibi.
Anlam oyunu. Müşakele. Bir kelimeyi
aynı söyleyiş içinde iki anlam lı olarak
kullanma.
Kendi bazen gelir amma sözü gelmez
kaleme (Muallim Naci).
Anlam yayılması (anlam genişiemesi) /
(Dil, Fr. extension sem antique). Dar bir
anlam da kullanılan bir kelim enin anla
mının, zam anla yayılarak daha geniş an
lamda kullanılm ası. Meselä; kafa anlamındaki baş kelim esinin yayılarak «bir
kuruluştaki üst mevki» anlam ına gelmesi; bir gölün adı olan Terkos ism inin za
manla m usluk suyu anlam ında kullanılm ası... gibi.
Anlam yer değiştirmesi,
sı.

bk. Anlam kaym a-

Anlamdaş, bk. Eş anlamlı.
Anlatım (Dil, Fr. expression). Bir düşünce veya duyğuyu kelim eler vasıtasiyle bildirm ek, ifade etmek. İnsan, duy
ğu ve düşüncelerini genel olarak kelim elerle anlatır. Ancak bu, çoğu kere yeterli olmaz. Bunun yanı sıra jest ve m im ikten de yararlanm a yoluna gider. O halde tam bir anlatım , hare-
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k et ve şekille bütünleşen kelim elerle olabilir.
Anlatım (itrcmi, bk. M antık tonlanm ası.
Anlalımcılık. Ekspresyonizm. XX. asrın
başında izlenimciliğe
(em presyonizm )
k arşı olarak doğan sanat ve edebiyat akım ı. D ışavurum culuk olarak da vasıflan d ırılır. Bu akım a katılan sanatçılar
dış dünyanın verileri yerine hayatın iç
gerçeğini, insanın iç dünyasını anlatm a
ya önem verm işlerdir. Bu bakım dan k en 
di üzerlerine dönen iç ve dış gözlemle,
kapalı bir anlatım ı seçmişlerdir.
Anlatış vurğusu, bk. Belirtm e vurğusu.
Annominasyon, bk. Cinas.
Anonim (Fr.). Genellikle çok eski çağ
lard an kalma, yazarlarının kim olduğu
bilinm eyen eserler. T ürk H alk Edebiyatı *’nda bu tü r eserler (Mäni, tü rk ü , m a
sal, bilmece, atasözü, destan v.b.) oldukça yüksek bir toplam a ulaşm aktadır.
Anonim halk edebiyatı.
M eydana getireru, yazanı belli olmayan, halkın ortak
m alı edebiyat ürünleri. İlk m eydana çıkışında bir kişinin ürünü ise de zam an
la kişilik izleri ortadan kalkar, tam ano
nim bir durum a gelir. Bu edebiyat ürü n leri sözlü olup nesilden nesle geçerek sürer. Zaman içinde dil ve zevk bakım ından değişikliklere de uğrar.
K ültü r, zevk, sanat, dünya görüşü belirtilerin i veren bu edebiyat «milli» vasiftad ır. (T ürk anonim halk edebiyatı için,
bk. H alk edebiyatı).
Ansiklopcdi (Yun.). Bütün ilim dallarını
kapsayan öğretim anlamına, enkuklios
paideia’dan. Bütün ilim dallarına ait bilgileri veya bir ilim dalına ait bütün bilgileri ayrıntıları ile ele alıp, sözlüklerdekı gibi kelim enin açıklanması ile yetinm eyip, geniş kapsam lı bilgilere yer ve ren eserler. Ansiklopediler ekseriya alfabe sırasına göre düzenlenir. Sistem atik
ansiklopediler de vardır. Geleneğe göre
ilk Ansiklopedi M.Ö. IV. a. da E flatun’un öğrencilerinden Speusippus tarafından
yazılm ıştır. Bu eser sonradan kaybolm uştu r. K aybolan başka bir ansiklopedik ça
lışm a L atin yazarı Terentius V arro’nun
(M.Ö. 116-27) hazırladığı ve aritm etik,
geom etri, mimari, müzik v.b. konuları ele
alan «Disciplinarium libri XI» dır. A ntik
çağdan günümüze kadar gelen bir ansik
lopedi örneği de Gaius Plinius Secundus’Dergäh arşivi

un Birinci asırda yazılmış olan «Tabiat
tarilıi» dir. Orta Çağın düzensiz ansiklo
pedik deneylerinden sonra bu tü r çalış
malar özellikle XVII. ve XVIII. a. larda
önem kazanm aya başladı. Alfabe sırasını
uygulayan ilk ansiklopedi İtalyan Marco
Coronelli’nin
tam am lanm ayan eseridir.
Ayni usulü uygulayan benzer bir eser,
üç yıl sonra, İngiltere’de yayım landı.
Kolektif bir çalışma ile gerçekleştirilen
ilk ansiklopedi kitapçı Le Breton’un P a
ri s’te yayım ladığı ve felsefeci Denis Di
derot ile m atem atikçi Jean d’A lem bert’in
idare ettikleri Encyclopedic ou dictionnaire raisonne des sciences, des arts et
des m etiers (Ansiklopedi ya da ilim,
sanat ve m esleklerin açıklamalı sözlüğü)
dir. Çeşitli baskılara ve engellere rağ men eserin 17 cildi 1751-1772 yılları a ra 
sında, beş ek cilt 1777’de ve iki dizin
cildi de 1780’de yayım landı. Ayni dönemde (1768-1771) İngiltere’de Encyclo
pedia Britannica, gene Fransa’da - Didero t’nun eserini tem el olarak kullanan Charles Joseph Panckoucke 166 ciltlik
bir ansiklopedi çıkarttı (1781 - 1832).
XIX. a. dan başlam ak üzere h er ülke
kendi ansiklopedisini yayımladı: İtalya’da Treccani’nin «Enciclopedia Italiana»
sı, A lm anya’da «Grosse Brockhaus», İspanya’da «Enciclopedia Universal Illustrada», S.S.C.B.’nde «Bolshaya sovetskaya entsiklopedia», A.B.D.’nde «Encyclo
paedia Americana» gibi.
★ Türkiye’de ansiklopedi. XIX. asrın so
nuna kadar T ürkiye’de genel ansiklopedi
türünde eserlere rastlanm az. Türk asıllı
olup, eserlərini Arapça yazan F arabi (X.
a.) ile İbni Sina (XI. a.)ya kadar uzanan
ansiklopedik eser geleneği, K ätip Çelebi’nin (XVII. a.)
bibliyografya, Taşköprizade’nin (XVII. a.) ilim lerin sım flandırılm ası alanındaki kitapları, şüara
tezkireleri * ve benzeri biyografya çalış
m aları ile sürm üştür. Ali Suavi’nin P aris’te yayım ladığı Ulum gazetesine beş
forma olarak eklediği Kamus ül-ulüm
v e ’l-m aarif’i (1870) bu kadarla kalm ıştır. Bu ilk genel ansiklopedi denem esinden sonra, özel ansiklopedi türünde eserler görülm ektedir: Ahmet Rifat: L ü gat-i tarihiye ve coğrafya (7 cilt, 18811882), Şem settin Sami: Kamus ül-a’läm
(6 cilt, 1889-1899), Mehmet Süreyya: Sicill-i Osmanı (4 ciltlik biyografya, 18901893), Ali Cevad: M em alik-i Osm aniyenin m usavver tarih ve coğrafya lügati
(4 cilt, 1895-1899), Em rullah Efendi’nin
1900’de ilk cildini, yayımladığı (1912’de
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ANT
bir kurulca ikinci basımı yapılm ış olan)
M uhitü’l-m aarif, (A) harfinin başların
da kalm ış ilk genel ansiklopedi denem esidir. Salih Z eki’nin, ikisi de yarım k almış: K am us-ı riyaziyat (1897, 1924),
Ä sa r-ı bäkiye
(1911) adlı kitapları;
B ursalı M ehmet Tahir’in Osmanlı m üellifleri (3 cilt, 1914-1923;
yeni basımı:
1971-1975); Ali Seydi-Ali R eşat-M ehm et
İzzet - A. F reiullet’nin: M usavver dairetü’l
-m aarif (1913) adlı ansiklopedik sözlükleri, Riza Tevfik (Bölükbaşı) in (C)
harfinde kalm ış Mufassal kam us-ı felsefe ’si (1914-1922), cum huriyet öncesinin
çalışm alarıdır.
1927 de, M. Zekeriya (Sertel) ve ark a daşlarının başlattığı Çocuk ansiklopedisi
tam am lanam am ış, 1937 de Tan gazetesince Y en i çocuk ansiklopedisi adı ile
. yeniden bastırılm ıştır. İlk genel ensik
lopedimiz, yine yukarıdaki ekibin girişim iyle, C om pton’s pictured encyclopedia
esas tu tu la ra k hazırlanan,
Cum huriyet
gazetesinin yayım ladığı H ayat ansiklopedisi’dir (10 cilt 1932-1936). Bu arada,
İbnülem in M ahm ut Kemal in a l’in Son
asır T ü rk şairleri (1932-1940), Ibrahim
A läettin Gövsa’nın M eşhur adamlar’ı (4
cilt, 1933-1938) ile Türk M eşhurları an
siklopedisi (1945), biyografya alanindaki ansiklopedik eserlerdir. Bunlara İb 
nülem in M ahm ut Kemal in a l’in Osman
lı devrinde son sadnazamlar’i (1940 1953) eklenebilir. Eşref Edib (Fergan)
ve arkad aşların ın 1939’da
başlattıkları
İsla m -T ü rk ansiklopedisi ise (A) h arfin 
de kalm ıştır.
T ü rk iy e’de ansiklopedi çalışmaları 1943’
te M illi Eğitim Bakanlığı’nın yayınlam aya başladığı İnönü (4. cildinden son
ra: T ü rk) ansiklopedisi ile açılır (1976
başında (M) harfinde 23. cildi) M.E. Bakanlığı bu arada özel konulu ansiklopedilere de el atmış, daha önce (1940’ta),
İslam ansiklopedisi’ni, tercüm e ve değişiklikler yolu ile yayımlamaya başlam ıştır (1976 da 12. cildinde (T) harfinde).
Celäl Esat A rseven’in Sanat A nsiklopedi
si (5 cilt, 1943-1954), Mehmet Zeki P ak alın ’ın Osmanlı tarih deyim leri ve te rim leri sözlüğü (3 cilt, 1946-1956), T ürk
h u k u k sözlüğü (Türk H ukuk K urum u’nca hazırlanm ıştır, 1944), Memento L arousse’un yarıda kalan tercüm e girişimi,
bu arad a sayılabilir. Reşad Ekrem K oçu’n un 1944-1951 arasında sürdürdüğü,
1958 de yeniden başlattığı, ölümü üzerine (1975) yarıda kalan İstanbul ansik
lopedisi ile, Server İskit’in, bizde tek

örnek olan A y lık ansiklopedi’si (5 + 1 cilt,
1945-1950) bu çabalara katılır.
T ürk A nsiklopedisi’nden sonra, genel
ansiklopedi tü ründe (Velit E büzziya’n ın
yarıda kalm ış Fen ve sanat halk a n sik 
lopedisi sayılmazsa) yeni bir teşebbüs,
H ayat Y ayınlarının Hayat ansiklopedisi
(6 cilt, 1961-1963, sonra. Y en i hayat arusiklopedisi, (1973-1974) dir. A rkm Y ayınevi’nin, Türkçeye bir uyarlam a n ite liğinde, ev ve okul ansiklopedisi sev iyesindeki C um huriyet ansiklopedisi (11
cilt, 1968-1972) ni, ilk büyük ve ta m a m 
lanm ış eser olan M eydan - Larousse, B ü 
yü k lügat ve ansiklopedi izler. P a ris’te ki Larousse kuruluşu ile yapılan an laş
ma sonucu ortaya çıkan bu ansiklopedik
sözlüğün ek ’i hazırlanıyor (1976). G enel
ansiklopedi tü rü n ü n tek ciltte yoğunlaştırılm ış örneklerini bizde Evren ansiklo
pedisi (1962), H ayat küçük ansiklopedi
(1968-1969), H ürriyet masa ansiklope
disi (1972) tem sil eder.
A nsiklopedik
sözlük tü rü n d e ise,
İbrahim A läettin
Gövsa’n m (L) harfine kadar yazdığı, ölüm ü (1950) üzerine bir k u ru lu n
ta 
mam ladığı R esim li yeni lügat ve ansik
lopedi (1947-1954), bunun ikinci bası
mı olarak bir ekipçe hazırlanan A nsik
lopedik sözlük (M illiyet yayını, 3 cilt,
1967- 1968) vardır.
Çocuklar için hazırlanm ış genel ansiklo
pedi niteliğindeki eserler işe •—özellikle okul seviyesinde— oldukça çeşitlilik gösterir: N ebioğlu çocuk ansiklope
disi (3 cilt, 1954), Fen ve tabiat ansiklo
pedisi (Doğan K ardeş yayını, 1954); B aki K u rtuluş’un
G ençlik
ansiklopedisi
(1959), Doğan K ardeş, Y avrutürk, A r
km, Ü lkü dergi ve yayınevlerinin çocuk
ve okul ansiklopedileri;
Resim li bilgi,
Gökkuşağı gibi yabançı yayınlardan u yarlanm ış aktarm alar, benzeri yayınlar,
ilkokul program larına göre hazırlanm ış
ki taplardır.
Özel konulu ansiklopedilerin çeşidi ve
sayısı da artm aktadır. Тек ciltli, terim
sözlüğü ile ansiklopedik bilgi
sözlüğü
karışım ı kitaplar dışında belli başlıları:
Ism et A lkan-A slan Tufan Yazman: Ik tisat ve ticaret ansiklopedisi (11 cilt, 19461954, 1960); M ustafa Namık Çankı: B ü
yü k felsefe lügatı
(3 cilt, 1954-1959),
M. E. Üzüm eri - S. Dinçer - S. Kazancı:
T ürkiye ansiklopedisi (6 cilt, 1956-1958),
N ijat Özün: A nsiklopedik sinema sözlü
ğü (1958), M ithat Sertoğlu: Resim li Os
manlı tarihi ansiklopedisi (1958), Sami
Öngör: Coğrafya sözlüğü (1961), Osman

Dergah arşivi j

Nebioğlu: T ü rkiye’de kim kim dir? (1961,
daha önce O ktay Afşin’in aynı tü rd e den em eleri), Çağatay Uluçay: Tarih ansik
lopedisi (okullar için; 1961, 1967), V ural Sözer: M üzik ve m üzisyenler ansik
lopedisi (1964), A rif Gelen: Eğitim an
siklopedisi (1966-1967), M. N ihat ÖzönB aha D ürder: T ü rk tiyatrosu ansiklope
disi (1967), K am il İşçan: A nsiklopedik
m atem atik sözlüğü (1967), Yılmaz Öztu n a : T ü rk
m üsikisi ansiklopedisi
(1970- ); Ruşen Alaylıoğlu - A. Ferhan
Oğuzkan : A nsiklopedik eğitim sözlüğü
(1968), A k iktisat ansiklopedisi (2 cilt,
1972-1973), T ü rkiye 1923-1973 ansiklope
disi (4 cilt, 1973-1974).
B unlara aile, sağlık, kadın, sinema, hayvanlar v.b. konularda çeşitli ansiklope
dik yayım lar katılabilir.
Ant, bk. And.
Ant. F ik ir ve sanat dergisi, onbeş gün
lük (15 M art 1945-Ağustos 1945). 10 sa
yı yayım landı. Sahibi: Hakkı Bigeç, Neşriy at M üdürü: Ulviye Uysal. D evrinde
sol eğilim li bir sanat hareketi oluşturm aya çalışm ası ile tanındı. Başlıca yazarla
rı: N usret Hızır, Suat Taşer, A dnan Cemgil, Behice Boran, P ertev Naili, H üsam ettin Bozok, Rıfat Ilgaz, M ehmet K e
mal, N ecati Cumalı.
ANTEL, Sadrettin Celäl. Yazar, eğitimci
(İstanbul 1890-1954). Mahmud Celadeddin Bey’in oğlu.
Yüksek
öğrenim ini
Fransa’da yaptı. Adana Öğretm en Okulu’nda pedagoji öğretmenliği ve m üdürlük görevlerinde bulundu (1913). Ö ğretmenliğe daha sonra İstanbul’da devam
etti.
Edebiyat Fakültesi’nde
pedagoji
profesörlüğüne getirildi (1936). Yazıla
rını İşçi ve Çiftçi Sosyalist P artisi’nin
yayın organları olan K urtuluş ve A y d ın lık dergilerinde yayımladı. Çocuklarla
ilgili S ım f m uallim i, Bizim m ecm ua gibi
dergiler çıkardı. Eserleri:
C um huriyet
çocuklarına sevim li kıraat (1929), Yeni
terbiye ve tedris tekniği (1931), Maari
fim iz ve m eseleleri (1939). (—» K.)
Antinomi (F r.). Değer bakım ından aym
kabul edilen iki tezin birbirine karşı oluşu. Tesavi-i nakızeyn.
Antoloji (Y un.). Anthos, çiçek; legein,
toplamak’tan. Edebiyat ve m üzikte gerçek sanat eseri değerindeki örnekleri içine alan derleme,
★ Ans. B atı’da ilk antoloji örneklerine
Yunanlılarda rastlanılır, Gadaralı M eleMillet K tp., Dergah arşivi

agros’un (M. Ö. 140-70) ve Makedonyalı
Filippos’un Stephanos (Çelenk) adlı derlemeleri gibi. Sonraki yüzyıllarda, Bi
zanslı rahip
Kostantinos K ephalas’in
IX. a. da hazırladığı «Antolojbsi; Bizans’ta hazırlanıp 1494’te Floransa’da çıkan Maximos Planudes’in Planudes A n tolojisi; 1606’da A lm anya’nın Heidelberg
kitaplığında keşfolunan, M. Ö. 700-M. S.
1000 yıllarım n ürünlerini içine alan, 15
ciltlik Palatina elyazması (ya da «Palatina antolojisi» ) tü rü n değerli ve ünlü
örneklerini teşkil ederler. O rta Çağda
da sürdürülen antoloji çalışmaları XVIII.
a. dan sonra daha önem kazanır. 1708’de
İtalya’da Agostino Gobbi’nirv bir anto
lojisi, Ingiltere’de Robert Dodsley (1748)
ve Oliver Goldsm ith’in (1767) şiir antolojileri yayım lanır.
Çağdaş edebiyatta
antoloji önemli b ir derleme ve araştırm a tü rü olm uştur.
★ T ürkiye’de antoloji. Türk edebiyatında antoloji sayılabilecek eserler olan nazire m ecm ua *’larım n ilki Ömer ibn Mezid’in M ecm uatü’n - nezair’id ir (yazı
lışı 1436, XIII, XIV ve XV. a. ait 83 şai
rin 397 şiiri). E ğridirli Hacı K em al’in
Camiü’n - nezäir’ı (yazüışı 1512, X III ve
XIV. asırlarda yetişm iş 226 şairin
29
461 beyti), Edirneli Nazmi’nin M ecm utü ’n - nezäir’i (yazılışı 1523, XIV, XV
ve XVI. a. da yaşayan 234 şairin 3356
gazeli), ve Pervane bin A bdullah ile
Peşteli
H isali’nin aynı türden
mecm uaları önemlidir. Seçme Divan ve
Aşık edebiyatı m etinlerini derleyen
mecmua ve cönk *’ler yazma kütüphanelerimizde oldukça geniş bir toplama
ulaşırlar.
Bugünkü anlam ıyla ilk antolojiler XIX.
asrın ürünleridir: Refik - Tevfik: L etaif-i
inşa (3 cilt, 1865), Ziya Paşa: Harabat
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Ebuzziya Tevfik : Osmanlı
edebiyatı numuneleri
(1897), Ziya Paşa: Ha
rabat (1874)

ANT

yi-i edebiye (1909)
(3 cilt, 1874-1875), Ebüzziya Tevfik: NÜm u n e-i edebiyat-i Osmaniye (1878, 1884),
M ustafa Reşid: M üntehabat-ı cedide, (2
cilt, 1885), M ehm ed Celäl: Osmanlı edebiyatı niim uneleri (1894), B ulgurluzade
Riza : B edayi-i edebiye (3 cilt, 1909 1910), M ithat Cemal (K untay) : N efais-i
edebiye (2 cilt, 1911), Refet Avni - S ü
leym an Bahri: Resim li m üntehabat-ı edebiye (1914).
C um huriyetten sonra, antoloji tü ründe
рек çok ve çeşitli kitap yayım lanm ıştır.
Belli başlıları: H asan Äli (Yücel) - H ıfzı Tevfik (Gönensay) - Ham am izade Ih san: T ü rk edebiyatı nüm üneleri (1. cilt,
1927), Ali Canip (Yöntem) : T ü rk edebiyatı antolojisi
(1930, 1934); M. Fuad
K öprülü’n ün iki antolojisi: E ski şiirim iz.
Divan edebiyatı antolojisi (1934), T ü rk
saz şairleri antolojisi (1940, 1962-1965);
N ecm ettin Halil Onan: İzahlı Divan şiiri
antolojisi (1940, 1946), P ertev Naili Boratav-H alil V edat Fıratlı: İzahlı halk şiiri
antolojisi (1943), Ş ükrü K urgan: İzahlı
eski m etinler antolojisi (1943), K enan
Akyüz: Batı tesirinde T ürk şiiri antolo
jisi (1953, 1958, 1970); Vasfı M ahir K ocatürk: T ekke şiiri antolojisi (1955, 1968),
T ürk edebiyatı antolojisi
(1961, 1968)*,
T ürk nesri antolojisi (1963), D ivan şiiri
antolojisi
(1963),
Saz şiiri antolojisi
(1963); İlhan Başgöz: İzahlı T ü rk halk
şiiri antolojisi (1956, 1968), T ahir A langu: C um huriyetten sonra hikäye ve ro
man (3 cilt, 1959-1965), F ahir Iz: Eski
T ü rk edebiyatında nesir (1964), E ski T ürk
edebiyatm da nazım (2 cilt, 1966-1967);':
Cevdet K udret: T ü rk edebiyatm da hikä-:
ye ve roman (2 cilt, 1965-1967, 19701971; 1945’te tek cilt olarak çıkm ıştı), H.
Fethi Gözler: Y u n u s’tan bugüne T ü rk
şiiri (1967), Halil Erdoğan Cengiz: A ç ık -

lamalı, notlu Divan şiiri antolojisi (1967,
1972), Asım Bezirci: D ünden b u g ü n e
Türk şiiri (1968), Yaşar Nabi N a y ır :
Başlanğıcından bugüne T ürk şiiri (1968),
Rauf Mutluay: T ürk halk şiiri a n to lo jisi
(1972), Tanzim attan günüm üze k a d a r
Türk şiiri (1973), İlhami Soysal: 20. Y ü z yıl T ürk şiiri antolojisi (1973), T ahir A langu: 100 Ünlü T ürk eseri (2 cilt, 1974),
Mehmet Kaplan, I. Enginün, B. E m il :
Yeni Türk edebiyatı antolojisi (1. c ilt,
1974), Ali Püsküllüoğlu: T ürk halk ş iir i
antolojisi (1975). Bütün bunlara, k ü ç ü k
çapta daha birçokları eklenebilir. B u
arada, şiirlerden kısa parçalar ihtiva e d e n
antolojiler de düzenlenm iştir. Bursalı M .
T ahir’in M üntahabat-ı mesar ü e b y a t’ı
(1912), Raif Necdet K estelli’nin Y a şayan
mısralar’ı (1936) ve Hilmi Soykut’u n
U nutulm az misralar (1968), bunlara ö r nektir.
Tasavvuf ve tekke edebiyatı konusunda
antolojilerin belli başlıları: S ad ettin
Nüzhet E rg u n : Bektaşi şairleri (1930),
Abdülbaki G ö lp ın arlı: Aleut - B ekta şi
nefesleri (1963), T ü rk tasavvuf şiiri an*tolojisi (1972); Cahit Öztelli: B ektaşi
gülleri (1973); ve V. M. K ocatürk’ün a nılan kitabı.
Konu alanları daha dar, bir veya birk aç
konuya ayrılm ış antolojilerin sayısı ise
çok kabarıktır. A bdülhak Şinasi Hisar:
A şk im iş her ne var älemde (1955), Asaf
H alet Çelebi: Divan şiirinde İstanbul
(1953), İlhan Berk: A şk elçisi (1963)...
gibi. Üm it Yaşar Oğuzcan - T a n k D ur
sun K., 1961 - 1962 yıllarında: Şiirim izde
aşk ve kadın, ölüm , İstanbul, A yrılık
Taşlama, Tabiat konularım ayrı altı k itapta toplam ış, ancak dizi yarıda k alm ıştır. V arlık yayınlarında: Türk H ikä
ye, Nesir, Hiciv ve Mizah, V arlık şiirleri
ve başka antolojiler yer alm aktadır. An
tolojiler arasında, kahram anlık ve yu rt
şiirlerine ay rılanların sayısı da az değildir. Osman A ttilä’nın M em leket şiirleri
antolojisi (1950, 1959, 1969), T ürk kahram anlık şiirleri antolojisi (1967) bunlar
arasındadır.
C um huriyetten ve dil devrim inden sonraki yazılar için, T ürk Dil K urum u’nun
Dil devrim inden bu yana düzyazı örnekleri (1964) ile C um huriyet yazınından
örnekler (1974) adlı kitapları anılabilir.
Dünya edebiyatından yapılmış seçmeler
arasında, Vasfi M ahir K ocatürk’ün §aheserler antolojisi (2 cilt, 1934, 1958, 1964),
Hüseyin K arakan’ın Başlanğıcından bu
güne dünya şiiri antolojisi (1958, 1964),

Dergäh arşivi

İlh an
B erk’in Başlanğıcından bugüne
dünya şiiri - antoloji (1969, 1974), T alät
S. H alm an’ın Eski uygarlıkların şiirleri
(1974) örnek gösterilebilir. Çeşitli ü lkelerin, tek tek yazar ve şairlerin eserlerin d en seçm eler de birçok antolojilerin
hazırlanm asına yol açmıştır. A tatürk için
yazılm ış şiirleri derleyen antolojiler a ra 
sında -ö rnek olarak- Behçet N ecatigil’in k itab ı anılabilir.
1944-1945 yıllarında, Türk ve dünya şiirine adanm ış Şiir demeti adlı bir küçük
dergi de yayınlam ıştır (18 sayı).
Antrakt (Fr.). Sahne sanatlarında
iki
perde arasında geçen zaman. (Bk. T iyatro).
Antrparantez (Fr.). Yazıda parantez içinde ifade edilen. Asıl anlatılanların bir
evvelki veya b ir sonraki kısm ı ile ilgili
olan bölüm . A nlatım da h atıra gelm işken
ilave edilenler.
Antropomorfizm
(Fr.). Eski Y unan m itolojisinden gelen bir eğilim ile T anrı’yı
zat ve sıfatı bakım ından
yaratık lara
benzetm e yolu. Müşebbihe. Cansızı can
lı gibi gösterm e sanatı. Geniş anlam ı ile
teşhis ve intak * karşılığı olarak da k u llanılır.

APA
lerde daha ziyade sosyal ve iktisadi m eselelere ağırlık verilm iştir. K itabın en
dikkate değer hikäyesi
Urgancı Nairn
Usta'dır. Eski esnaf ahläkının sembolü
olarak takdim edilen kahram an bir abı
babasıdır. Gümüşhacıköyünde oğulları
ve torunları ile çalıştığı dükkam nda y a
zara Ahı E vren’in kanunlarını anlatır.
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Apartman. H ikäyeler (Demirtaş Ceyhun,
1974). Eser iki uzun hikäyeden m eydana
geliyor: Apartm an, Kuranşa Ana. B irin
ci hikäyede bir apartm anm katlarında
yaşayan çeşitli tiplerle, apartm an hayatınm T ürk toplum una getirdiği meseleler üzerinde duruluyor. İkinci hikäye b ir
gecekondu yıkım ı olayından hareket ederek 12 M art 1971 sonrasında sol fikirli
bir aydının olaylar ve insanlar karşısındaki tutum unun
psikolojik derinliğini
vermeye çalışm aktadır. Her iki hikäyede
de görülen ortak özellik yazarın olayları
ve durum ları m utlaka 12 m art ortam ına
taşım a kaygusunun getirdiği zorlam alardır. Bu sebeple oldukça başarüı çizilen
tipler, kahram anların psikolojik tah lilleri, m ekanik hikäye yapışı içinde birbirinden kopuk iläveler gibi görünm ektedir.

APAYDIN, Talip.Romancı ve şair (Ö m erler / Polatlı 1926- ). Beypazarı İlkokulu’nu, Çifteler Köy Enstitüsü’nü bitirdi
(1943). Daha sonra Hasanoğlan Yüksek
Köy E nstitüsü’ne
devam etti
(1946).
Ayrıca Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölüm ü’nde okudu. Aynı yıl Cilavuz Köy
APAK, Riza. Şair (Petriç / B ulgaristan
Enstitüsünde öğretmenliğe başladı. Daha
1911- ). Balkan Savaşında göçmen ola
sonra ortaokullarda ve ilköğretm en okulrak T ü rkiye’ye geldi. Tahsilini Gazi Eğilarında müzik öğretmeni olarak çalıştı.
tim E nstitüsü’nde tamamladı. Çeşitli il
İlk şiir ve hikäyeleri Köy Enstitüsü derve ilçelerde Türkçe öğretmenliği yaptı.
gisi’nde yayım landı (1945-46).
Yücel,
Bergam a’da bulunduğu yıllarda B akırVarlık, Edebiyat dünyası, Fikirler, Y ed içay
isim li bir sanat dergisi
çıkardı. tepe, Beraber, Y eni ufuklar, Imece der
(1943/44) Şiirlerini Varlık, Gündüz, Ülkü, gilerinde şiir ve nesirler yayımladı. Da
Çığır, F ikirler dergilerinde yayım ladı. ha sonra rom an türüne yöneldi (1957).
Eserlerinde samimi duyğularla,
tabiat
Talip Apaydın diğer Köy Enstitüsü çıtasvirlerini, ferdi meselelerle, toplum
kışlı yazarlar gibi eserlerinde enstitülüdertlerini iç içe işledi. Eserleri: Dünya
ye benim setilm iş köy anlayışını işler
haberleri (1960), Batı yakası (1966) K a (Bk. Köy rom anı). Eserlerinin hem en
rada balık (1969), G ülüm üzü yolan eller
hepsinde, köy son derece sefil, köylü
(1973).
de devam lı sömürülmüş, aldatılm ış ve
bu yüzden hurafelere dalarak uyuşuk
Apartman. H ikäyeler (İlhan Tarus, 1950).
kalm akta israr eden bir görünüm içinK itapta y er alan onaltı hikäyenin ortak
dedir. Bu durum a karşılık rom anlarda
özelliği konularının daha çok m em ur h aköylüyü aydınlatarak m utluluğa, köyü
yatı içinden seçilmiş olmasıdır. Bu da
de refaha götürecek olan Köy E nstitülü
yazarın uzun yıllar Anadolu’nun çeşitli
yerlerinde hakim lik yapması ile ilgili— veya o zihniyete sahip eğitimci bir kah
ram an m utlaka y er alır. Bu kahram an
dir. G eleneksel hikäye ölçüleri içinde,
rahat b ir anlatım ile sürdürülen hikäye- aracılığı ile köyün geleneksel tarım tekDergäh arşivi
Antropocoğrafya (Fr.). İnsanla yaşadığı
bölge, iklim , tarih, kültür, dil ve gelenekler arasında bağlantılar kuran, edebiyat ta rih i çalışm alarına yardım çı olan,
genel coğrafyaya bağlı bir ilim kolu.

Talip Apaydın

АРА
nolojisi daha m ütekam il hale getirilecek,
köye B atı’nın ferdiyetçi, läik değer ölOrtakçılar’m
çüleri
benim setilecektir.
kahram anı
b ir
enstitü
öğrencisidir.
S a n traktor’deki öğretm en az sayıdaki
konuşm aları ile bazı öğütler verir. D efine’de öğretm enle m üfettişin konuşm aları, genellikle bildiri havasım taşırlar.
Eserlerin şem atik yapışı daha başlangıçta başarı şansını azaltm ıştır. Yalnız
kahram anlarının iç hayatını
anlattığı
bölüm lerde başarı çizgisi yükselir.
Eserleri.
R o m a n la r: Sarı
traktor *
(1958),
Y arb ü kü
(1959),
Em m ioğlu
(1961), O rtakçılar*
(1964, O rtakçım n

ARABA SEVDASI’ndan/ Recaizäde M. E krem
Ertesi sabah Bihruz Bey kaleme gittiği günler giydiği siyah rediugot’u
siyah jile’si siyah boyunbağı ile selämlığa çıktı. Dejöne’yi erken edeceğini, arabanın da hemen hazır bulunmasını ihtar ve tenbih ettikten son
ra klas odasına girdi, biraz gramer’e baktı. Biraz İstuar natürel okudu.
Beş on satır kadar da Volter’in (Siekl dö Lui katorz) undan kopye etti.
Bu sabah Bihruz Bey рек saj idi. Fransızca olarak kendi kendine «Birkaç haftadır vazifelerimi ihmal ettim, bari biraz çalışayım!» diyordu.
Dejöne’nin hazır olduğunu haber verdiler. Yemek odasına gitti. Muhtasarca taamını etti. Bir sigara yaktı. Kahvesini içti. Eldivenlerini giydi
bastonunu aldı. Aşağıya indi. Arabasına kuruldu. Kadıköyü’ne doğru
lüzumu kadar sür’atle giderek yirmi dakikada iskeleye vasil oldu. Ara
badan inerken akşam üzeri saat dokuzda orada bulunmasını koşe’ye badettenbih kendisi vapura girdi; güvertede münasip bir yer buldu oturdu.
— Lä Türki Kurye Doryan, Ceride-i havadis, Vakit, Muhzume-i efkärl.
— Gazeteci! Gazeteci! Done mua ön Kürye Doryan!
— Horisti!
— Kombien?
— En gurus..
— Ün piyastr?
— Malista...
Vapurda bulunan bazı gcnç beyler Bihruz Beyin tuvaletine, etvarına, kıyafetine başka başka dikkat edip dururlarken bir beyefendi’nin Fransız
ca gazete alması karinesiyle sahte alafrangalardan olmadıkları gibi gıptakeräne bir nazarla beyi baştan ayağa kadar süzmeğe başladılar. Bihruz
Bey de o bakışlardan memnun oldu.
Vapur iskeleden ayrılır ayrılmaz beyefendi gazeteyi açtı; baş tarafından
kemal-i dikkatle mütaläaya iptidar etti ise de artıkl dö fon’dan bir şey
anlıyamıyor, fakat onlar gibi davranıyordu. Ondan sonra kronik havadise geçti; bunları ne ise anlayabildi. Bu sırada vapur Sarayburnundan
içeriye giriyordu.
Bey ilan sahifelerine de şöylece bir nazar atfından sonra gazeteyi gayr-ı
muntazam, guya gelişi güzel bir surette katladı. Kemäl-i zerafetle ya
nına bırakıverdi.
Donnez-moi un Courier d’Orient/Bana bir Kurye Doryan ver (O sıra
larda İstanbulda çıkan Fr. gazete), Horisti (Rumca)/Buyur, Çombien?
(Fr.)/Kaç para, Engrus (Rumca)/Bir kuruş, Une piastre? (Fr.)/Bir kuruşmu?, Malista (Rumca)/Evet, Article de fond (Fr.)/Başmakale, Chronique (Fr.)/Günlük havadis.

oğlu adıyla 1974), Ferhat ile §irin (1965),
Toprağa basınca
(çocuk rom anı 1964),
Dejine (1972), Yoz davar (1973), T o z
duman içinde (1974), T ütün yo rğ u n u
(1975). H ik äy eler: A teş düşünce (1967),
Öte yakadaki cennet (1972), Коса taş *
(1974). Şiirler: Susuzluk (1956). H a tıralar: Bozkırdaki günler
(köy n otları,
1952), Karanlığın ku vveti (Köy e n stitü sü yılları, 1967). Oyunlar: Bir yol (1966),
Yapılar
yapılırken ve Otobüs
yarışı
(TRT Radyo oyunları başarı arm ağam ,
1971).
Apostrof (Fr.). Kesme işareti. Özel isim leri eklerden ayırırken (Ali’n in), h a rf
düşmesi sırasında
(n’olur), rakam dan
sonra gelen ekleri ayırırken (2’nci), ru m uzlarla ekleri ayırm ada (AET’n in), A rapçadan geçen kelim elerde (ayın) h a rfinin karşılığı olarak (ta ’riz) kullanılır.
APRINÇUR Tigin. U ygur şairi. H ayatı
hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz
şairin bu gün elimizde iki şiiri vardır.
İlk T ürk şairlerinden sayılan A prınçur
Tigin’in şiirleri ilahi tarzında yazılm ış olup, birisi Mani üzerine dini, digeri ise
dünyevi konuda, olup sevgi tem asını işlem ektedir. Bu şiirler üzerine ilk çalış
m alar A. von Le Coq (Türkische M anichaica aus Chotscho, II, APAW, 1919,
Phil-hist. K l.nr. 3, s. 7-8); Prof. W.
Bang ve Reşit R ahm eti A rat tarafından
yapılm ıştır. (—> K.)
Ara cümle (ara tümce, ara söz, arad ey i)/
(Dil, Fr. phrase du paranthese). Birleşik
veya yalın cüm lelerde, anlamı biraz da
ha belirlem ek, cüm leye daha açık bir
anlam kazandırm ak için araya
giren
cümle. «Herkes onu, bunu sen de biliyorsun, çok seviyor»; «Köye, öyle u m uyorum , akşam a doğru varırız» örneklerinde görüldüğü gibi.
Ara tümce, bk. Ara cüm le
Araba sevdası. Rom an (Recaizäde Mah
m ud Ekrem , yazılışı 1886 basımı 1895).
Tanzim at devrin de yetişen alafranga
tipleri alay m aksadı ile yazılmıştır.
Bihruz Bey bir paşanın oğludur. Yirm iyirm ibeş yaşlarında, babasının ölümü ile
önemli bir servete konar. Devrin mo
dasına u y arak Fransızca
hocası tutar,
araba alır. Şık giyimli, şım arık ve sorum suzdur. Y azları Çamlıca’da kışları
Süleym aniye’de oturur.
Bütün merakı
gezinti yerlerinde arabasıyla caka satm aktır. B ir gün Çamlıca’da dolaşırken

Periveş adlı düşkün bir kadına aşık olur. şiirlerde häkim unsurdur. Şehir insanı
Yüksek bir aileden zannettiği kızı uzun nın içe kapanık tabiatı, tekniğin ve insa
m üddet göremez. Aşkı şiddetlenm iş, ye- na ters bir gelişme içinde bulunan m a
m eden içm eden kesilmiş, işini, annesini kina m edeniyetinin ortaya çıkardığı b u unutm uştur. Y alan söylem ekten zevk analımlı ortam ın bir türevidir. Bu içe k alan iş arkadaşı Keşfı Bey kızın öldüğü- panıklık, Necatigil şiiri insanını (ve şa
nü söyler. B ihruz hayalinde bu ölüm ü iri) insani ilişkilere yöneltm ekten çok,
kendi aşkıyla birleştirir, kızın kendi yüeşyaya yöneltm ektedir. Böylece, deruni
zünden öldüğünü zanneder.
Bu arada
hayatın karşısına madde (eşya) bir engel
serveti bitmiş, borcunu ödeyem ediğinolarak çıkıyor. Çağın getirdiği huzursuz
den arabasını satm ak zorunda kalm ıştır. ortam la içdünyaya mecburi bir ağırlık
Birgün Şehzädebaşında Periveş’e rastlar
verişin sonucu olan m etafizik gerilim,
ve onun düşkün bir kadın olduğunu a n 
kendisini dengeli ve sağlıklı bir biçimde
lar.
kanalize edebilecek bir unsurdan yoksun
Recaizäde Ekrem , bu eseri ile yaşadığı kalıyor. Evlere (iç-ben’e) sığmış, toplu
yıllarda batılılaşm anın aşırı ve ta h rip - ma ve düzenin bozukluklarm a karşı pak är örnekleri üzerinde durur, taklitçi, sif bir tepki, bir kendi kabuğuna çekilişköksüz tipleri alaylı bir uslüpla sergiler. tir. Özetle, dar am a bir şaire de yetecek
Bihruz B ey’in en çok düşkün olduğu şey bollukta ayrıntısı olan bir iç dünya, A arabasıdır. Recaizäde Ekrem, araba m o- rada’daki şiirlerin (ve genel olarak N e
tifi ile, devrinin batılılaşm acı kesim inde catigil şiirinin) tem atik merkezidir.
birdenbire peyda olan varlıklı tüketici Aradeyi, bk. A ra cümle.
b ü rokrat züm renin yaşayış tarzları ve
A’raf (A.). ‘A r f : Tümsek’in çoğulu. Adeğer yargılarını vurğular. Bu insanlar
tın yelesine, horozun ibiğine bu m ünasearasındaki m ünasebetler yalan üzerine
betle ‘arf denilm iştir.
kurulm uştur ve para bu insanlar arasınK ur’an ’ın yedinci suresi bu adı taşır. Bu
daki m ünasebetlerin düzenlenm esinde
surenin 44-46. äyetlerinde «İki taraf
birinci derecede rol oynar.
(cennetliklerle cehennem likler) arasında
Eser kuruluşu, konusu, tipleri, psikolo- bir perde ve A ’raf üzerinde de herbirini
jik tahlilleri ve tasvirleri ile T ürk rom a sim alarıyla tanıyacak kimseler vardır ki
nında ilk realist roman örneklerinden onlar henüz oraya (cennete) girm em işsayılır. O laylar ve kişiler yerli k arak ter lerdir fakat girm eyi şiddetle arzu ederek
taşır. Yazar, eğlence kabilinden kale cennet yaranm a ‘size seläm olsun’ diye
me aldığını söylediği eseri uzun süre y a nida ederler. Gözleri cehennem ehli ta ra yımlamamış, ancak 1895’de Servet-i fü - fına çevrildiği zam an da - ey Rabbimiz,
nu n ’da resim li olarak tefrika edilm iştir. bizi zalim ler guruhu ile bulundurm a derAraba sevdası Latin harfleriyle de üç ler. Yine A’raf yaranı sim alarıyla tan ıdefa basılm ıştır (1940, 1963, 1967).
dıkları b ir takım adam lara şöyle nida
ederler: - Ne çokluğunuz ne de yeltenARABUL, Muzaffer. Şair ve yazar (İs
mekte devam ettiğiniz o kibir size hiç
tanbul 1917- ). O rtaöğrenim ini İstan bir fayda vermedi-.» Tefsircilere göre
bul’da tam am ladı. H ukuk Fakültesini y a 
burada A’raftan cennetle cehennem a ra 
rım bırakarak m em uriyet hayatına atıl
sında bir yer kastedilm ektedir. İyilikleri
dı. Daha sonra A kşam gazetesine İdare
ile kötülükleri eşit olanlar bir zaman bu
m em uru olarak girdi. Yazı ve şiirleri
rada kalırlar. Bazılarına göre ise fetret
Yücel, T ürk solu ve Güney dergilerinde
(iki peygam ber arası) devirlerinde ölenyayım landı. Eserleri. Ş iirle r: Sana ne ol
lerle m üşriklerin çocukları da burada kamuş (1962), İnsana saygı (1964), Eğri
lacaklardır. Ehl-i A ’raf’ın yüksek deretahtalar (1966), Eski bir çağ (1969). Ro
celi insanlar oldukları rivayeti de vardır.
m an : Çakrazlar (tam am lanm am ış I. C.
Arafat. M ekke’nin 12 mil doğuşunda, ko1967).
yu yeşil granit kütlelerden m eydana ge
Araç durumu, bk. Vasıta hali.
len bir tepe. Dini törenlerin icra edildiği
Arada. Şiirler (Behçet Necatigil, 1958). bir m ekän olduğu gibi, çeşitli dini kaynaklı rivayetler de konu teşkil etm iştir.
G ünlük hayatın bunaltıları arasında ilgi
Bunlar arasında, käinat yaratıldığında
m ihraklarm ı kendi dar ve sım rlı iç b a 
Allah’a im an eden ilk dağın A rafat oldu
yatları dışına taşıram am ış, küçük dünya
ğuna dair halk inancı dikkati çeker. Älarının sudan tasa, dert ve um utları ile
oyalanan ortalama insanın duyarlığı dem Peygam ber ile Havva’nın Cennet’ten
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yeryüzüne indirildikten sonra uzun süre ayrı kalıp en sonunda buluştukları yer
olarak ünlendiği gibi, İbrahim Peygam b er’in burada Cebrail ile görüştüğü riv ayeti de vardır.
Hac rükünlerinden «Vakfe» nin yapıldığı
A rafat dağı ve ovası K urban bayram ı arefesinde canlı ve hareketli bir m ekän
haline gelir. Dağın doğu yam acından k ayadan oyma basam aklarla doruğa çıkılır.
Altmışıncı basam ak dağın adı ile anılan
ovaya hakim olup, Hac törenleri sırasın
da, K urban bayram ı arefesinde (9 Zil
hiccə) hutbe okunan yerdir. Hz. M uhamm ed’in buradan hacılara hitab ettiği rivayet edilir.
Arak (A.). Ter, rakı. Divan edebiyatında daha çok te r anlamı ile kullanılm ıştır. A rak kat bädeye ey mähpäre / K arıştır narı nura nuru nara (Ayni). Bu
kelim eden türeyen arakıye (F. arakçın)
«ter toplayan» m änasınadır. Kavuğun al
tına giyilen ve kavuğun
kenarlarm m
terden kirlenm esini önleyen bir
çeşit
takkedir. T arikat ehli arasında kullanılm ıştır.
Aralık, bk. Açıklık.
Ara söz, bk. A ra cümle.
Aramak. Fikir ve sanat dergisi, aylık
(Nisan 1939-Eylül 1940). Onaltı sayı çıktı. Sahip ve Mesul m üdürü: Cahit Tanyol. N eşriyat m üdürü: Kemal Bilbaşar.
Dergide imzaları görülen yazarlar: Ca
hit Tanyol, İlhan İleri, O rhan Rahmi
Gökçe, Kemal Bilbaşar, N urettin Ardıç,
F erit Hilmi, G arra Sarmat.
ÄRÄMI (Tireli). Divan şairi (XVI. a.).
Mevlevı tarikatına intisab etti. Hakkında
A hdı ve Esrar De de tezkirelerinde bilgi
verilen şairi E srar Dede, Nef’i ve Cevri
ile aym çağda yaşamış gösteriyorsa da
bu tesbit yanlıştır. Ärämi Ahdı tezkiresi’nin yazıldığı tarih te (1630) tanınm ış
bir şairdir. Bazı şiir m ecm ualarında şiirlerine tesadüf edilen Äräm i’nin m ürettep
divanı olduğu E srar Dede tezkiresinde
kayıtlıdır. (—» K.)
ARAN, Melımed Sadık. Yazar (Pazarçay/
Karabağ 1895-İstanbul 1971). İlk ve orta
tahsilini Azerbaycan’da yaptı. Bakü
Yüksek Pedegoji Enstitüsü’nde, Şark Fakültesi’nde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde okudu. Azerbaycan istikläli için silahlı mücadeleye katıldı
(1917-18). M illetvekili seçildi. Rusya’nın
A zerbaycan’ı işgalinden sonra yeraltı İs-

tikläl Komitesi kurucuları arasında yer
aldı. Bir ara İstanbula gelip döndü. Y akalandı. İra n ’a kaçarak, T ürkiye’ye sı
ğındı (1924). İstanbul’da «Azeri T ürk
Gençler B irliğbni kurdu. A zeri T ürk *
(1927-31), Yeşil toprak, Ergenekon yolu,
T ürk yolu (1951)
dergilerini çıkardı.
Y eni Kafkasya, Y en i Türkistan, Bozkurt,
Gökbörü, K ızılelm a, Şark yolu, Toprak,
Türkeli gibi dergilerde şiir ve m akaleler
yayımladı. Finlandiya’da iki yıl
Y eni
Turan gazetesini çıkardı. Eserleri : Erge
nekon yo lla n (Şiirler),
İran Türkleri
(1942), T ü rkü n altın kitabı (K utadgubilig tefsiri 1944), R us vahşeti.
Arap arımı, bk. A r üz.
Arapça tamlama (Dil). İsim cinsinden iki
Arapça kelim enin, «harf-i tarif» adı ve
rilen «el» bağı ile birleşerek oluşturduğu tam lam a.
Arapça tam lam ada da, Türkçede olduğu
gibi bir «tamlayan», bir de «tamlanan»
unsuru v ard ır Ancak; Türkçe tam lam alarda «tamlayan» önce, «tamlanan» son
ra geldiği halde A rapça tam lam alarda
durum tam tersine olur. Yani önce «tam
lanan», sonra «tamlayan» gelir: hubbü’lvatan (y u rt sevgisi), därü’l-fü n ü n (fenler evi, bilgiler evi), m elikü’l-m uzaffer
(zafer kazanm ış padişah)., gibi.
Arapça tam lam alarda ikinci kelimenin,
yani «tamlayan» ın ilk harfi «hurüf-i
şemsiyye»den yani (d, 1, n, r, s, ş, t, z)
harflerinden biri ise, o zaman «el» harf-i
tärifindeki «1»,
bu harflere dönüşür:
hayrü’n-nas (insanların hayırlısı), savm ü’r-ram azan (ram azan orucu), sälifü’zzikr (zikri geçen).. gibi.
Arapça tam lam alar yazılırken, kelimelerin daha açık görünm esi amacı ile «el»
harf-i tarifi iki çizgi arasında da gösterilebilir:
b eyn-el-m ilel,
fevk-al-äde,
dar-üt-talim , hayr-ün-nisä.. gibi.
ARASLI Hamid. Azeri Türkiyatçısı (Azerbaycan 1909- ). Bakü Üniversitesi
Türk edebiyatı profesörü. Azeri edebiyatı tarihi, Dede K orkud kitabı ve Fuzuli üzerine yaptığı çalışm alar ile tanındı.
Eserleri: B öyü k Azerbaycan sairi Fuzuli
(400. ölüm yıldönüm ü münasebetiyle,
Bakü 1958), L eyli ve Mecnün (F uzulinin mesnevisi, önsözle birlikte, Bakü
1958), F uzuli divanı (Bakü 1958). Ay
rıca, A zerbaycan İlim ler Akademisi Ni
zami E debiyat ve Dil E nstitüsü’nün kararı ile F uzuli’nin A rapça ve Farsça eserlerini de yayım ladı. (—» K.)

ARC
Asıl konu ile ilgisi olmayıp, a-Ara;öz.
rada söylenilen söz. İstirad.
ARAT, Reşid Ralımcti. Dilçi (Ü cüm /K azan
1900-İstanbul 1964). M üderris A bdürreşid İsm etullah’ın oğlu. Eski Ücüm m ektebinde
ilk
(1906 - 10),
K ızılyar’da
rüşdiye (1910 - 13) tahsilinden son
ra, 1915 de resm i mektebe girdi, lisede
okudu (1916-18). Rus ihtilalinden sonra
bir arkadaşıyla birlikte Y eslik tanı
(gençlik sabahı) gazetesini çıkardı. B u
rada şiir ve hikäyeler yayım ladı. Askere
alındı, yaralandı. Lise tahsilini tam am 
ladı (1921). H arbin’de çeşitli dergilerin
yayım ına katıldı. Yüksek tahsil için B erlin’e gitti (1922). Berlin Ü niversitesi F elsefe Fakültesine kayd oldu. Burada K azanlılarca çıkanlan Milli yol dergisinde
yazıları yayımlandı. Bir süre sonra d erginin yayım işlerini fiilen y ü rü ttü .
1927 de Türk dili tarihi üzerine yaptığı
çalışma üzerine doktor olan A rat, Şark
Dilleri M ektebinde Kuzey Türkçesi okutm anı olarak görevlendirildi. 1931 de
doçent oldu ve 1933 te M aarif V ekaleti
tarafından Türkiye’ye davet edilerek İs
tanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı kürsüsüne profesör olarak tayin edildi. Fuat K öprülü’nün m illetvekilliği
ile üniversitedeki görevinin bağdaşm adığı hakkındaki k a ra r üzerine, T ürkiyat
E nstitüsü m üdürlüğüne getirildi (1943 1950). 1958 de ordünaryüs oldu.
A rat, 1942 de TTK üyeliğine seçildi. İs
lam ansiklopedisi tah rir heyetinde bulun
du. B ütün Türk lehçe ve şivelerini kapsayacak Büyük T ürk sözlüğünü h azırlarken öldü.
E s e rle ri: Uyğurlarda hekim lik (1930-32),
Türkische Turfan - tekxte (T urfan m etinleri, Bang ve Gabain ile, 1934), Oğuz
Kağan Destanı (1936), V ekayi, Babur’un
hatıratı (2. C. 1943, 1946), K utadgu-bilig
(m etin çeviriyazı 1947, tercüm e 1959),
A tabetül-hakayık (1947), Eski T ü rk şüri
(1965), Baburnäme (3. C. 1970).
ARAYIC1ZÄDE Mcrdi Hiiscyin Efendi. Di
van şairi (İstanbul
7-1709). Maliye
tezkireciliğinde bulundu. M ürettep diva
nı, m em leket
isim lerini b elirten
bir
m anzum esi ve bin beyitlik Şapurnäm e
adlı eserleri vardır. (—» K.)
A’raz (A.). Varlığı başka bir şeyin v ar
lığına m uhtaç bulunan, kendi kendisiyle
var olmayıp, ancak cevher * ile var olabilen. Tasavvufta Allah’dan başka her
şey a’raz’dir. B ütün alem a’raz topluluğuDergah arşivi

dur. Bölgenin gölge sahibi ile varoluşu
gibi, a’raz’da ancak Allah’m varlığı ile
varolabilm ektedir.
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Cevher-i zatınla kaaim bir a’razdır
lämekän.
Fehim.
ARAZ, Nezihc. Gazeteci, yazar (Konya
1922). DTCF.
Psikoloji ve Felsefe
bölüm ünü bitirdi (1946). Resim li hay at
(1953-55) ve Hay at (1956) dergilerinde
röportajları yayım landı. Havadis (1957),
Yeni sabah (1957-62) ve Y eni İstanbul
gazetelerinde fıkra yazarı olarak çalıştı.
Meydan - Larousse ansiklopedisi *’nin yayım cılarından ve Kaynak Kitaplar yaym evi’nin kurucularındandır.
İhceleme ve haltercüm esi sahasında ça
lışm aları yayım lanan Araz, eserlerinde
genellikle T ürk-İslam dünyasının geçmişteki değerli yönlerini konu edindi ve
bu kaynağın çağdaş hayatı nasıl bütünleyebileceğini göstermeye çalıştı. Eserle
r i : B enim dünyam (Şiirler, 1950), Fatih’in deruni hayatı (1953), Anadolu evliyaları (1959), Peygamberler peygam beri Hazreti M uham m ed (1960), Hz. P eygamberin torunları (1960), Dertli dolap
(Yunus Em re’nin hayatı, 1961), A şk P eygamberi, M evlanä’nın romanı (1962), Y irm i sekiz peygam ber (1963), Çocuk ve İs
lam (Çocuklar için dini ve ahläki yönden İslam inancının yorumlanması, 1968).
Nezihe A raz’ın kitap haline gelen bu
eserlerinden başka, Bozkır güzellemesi
adlı Anadolu kadınm ın dram ını dile getiren oyunu Devlet Tiyatrosunda oynan
dı (1975), televizyon için yazdığı on
oyun, TV. da seri halinde
yayınlandı
(1973), Kadın erenler adlı T ürk tarihinde
yeri olan 28 kadının hayat hikäyelerini
verdiği incelemesi günlük bir gazetede
tefrika edildi (1975).
ARCAN, 1. Galip. Yazar, şair, tiyatrocu
(istanbul 1893-1974). Beşiktaş Soğuk Çeşme Askeri Rüştiye’sini bitirdi (1910).
Genç yaşta Ahmed Fehim ’in Ü sküdar’dakı tiyatrosunda sahneye çıktı.
(1907).
Yeni kurulan Darül bedayi tiyatrosuna
girdi (1914). P aris’e gitti burada çeşitli
tiyatrolarda çalıştı ve sessiz film lerde oy
nadı (1920-23). Dönüşte Muhsin E rtuğrul
ve Behzat B utak ile bir topluluk kurdu
lar. Devlet K onservatuarı’nda diksiyon
hocalığı yaptı (1932-42). 1926 da tekrar
D arülbedayi’ye dönen G. Arcan ölümüne
kadar Şehir Tiyatrolarm da çalıştı. Türk
sinem asının ilk oyuncularm dandı. Eser-

R. Rahmeti Arat

Nezihe Araz

l e r i : Tiyatro’da m akyaj (1941), Tiyatro’da diksiyon (1947), Yetm işinci tas (Ş iirler). Ayrıca basılmamış, telif, adapte ve
tercüm e oyunları vardır.
Arda. «Siyasi, ilmi, içtimai m üstakilü’lfikr Türkçe gazete», haftada iki gün (K ırcali 1 Temmuz 1922- ? ). S erm uharriri
(Başyazarı): Ragıp Metişof - H ikm et
Naip. HT. Us K tp. nde m evcut 1. sayıda,
Kırcali havalisinde halkın fikirlerine te rcüm an olacak b ir gazeteye ihtiyaç oldu
ğu için yayım landığı «Tayin-i meslek»
b&şlıklı sunuş yazısında belirtiliyor. Y a
yın süresi bilinm iyor. Milli Ktp. de de
18. sayısı vardır.
ARDAĞI, Adnan,
bk. ÇAKMAKOĞLU,
Adnan.
ARDANUÇLU Efkäri, bk. ŞENTÜRK Adem.
Ardavurt konsonu, bk. A rdavurt sesdeşi.
Ardavurt sesdeşi
(ardavurt ünsüzü, a r
d avurt konsonu, ardavurtsu konson, arka
avu rt konsonu) / (Dil, Fr. consonne la terale velaire). Dilin geride çukurlaşm ası, dil ucunun art damağa çarpm asından
oluşan ve dilin yanlarından akan ses.
K alın (1) sesdeşi. Meselä; al, dal, kol, sol,
başlamak, anlamak.. kelim elerindeki (1)
sesdeşi.
Ardavurtsu konson, bk. A rdavurt sesdeşi.
Ardavurt ünsiizii, bk. A rdavurt sesdeşi.
Argo (Dil, Fr. A rgot). Toplumda belli
bir gruba veya içtim ai sınıfa mahsus olan ve genel dilin içinde bir kelime h azinesi (özel terim ler) bulunan konuşma
sistemleri. Hırsız argosu, talebe argosu,
asker argosu v.b. gibi. Aynı zamanda
gizli dil, m eslek dili, sinif dili diye de adlandırılm aktadır. İçtim ai bir topluluğun
malı oluşu dolayısı ile özel diller (langues speciales) züm resindendir. Ancak her
m eslek dili argo değildir. Ç ünkü meslek
dili yazılı olduğu halde, yazılı argo na
dirdir. Argo yapm a b ir dil olm akla beraber Esperanto * gibi laboratuvar çalış
ması sonucu m eydana gelmemiştir.
★ Ans. Argo kelim esinin etimolojisi hakkında çeşitli görüşler vardır. Y unanistan ’daki Argos şehrinden, bazı Y unan efsanelerinden, XVI. asrın ünlü serserilerinden biri (Ragot) 'nin adından,
eski
Fransızca’da kavga, çatışma anlam larına
gelen argu sözünden, İtalyancada hırsız
dili dem ek olan gergo sözünün bozulm asından, v.b. ileri geldiği iddia edilm iştir.
1455 ten itibaren F ransa’da aynı anlam 

da jargon (hırsız argosu) kelimesi de k u llanılm ıştır. Yaşayan ve durm adan değişen bir dil olan argonun oluşm asından
başlıca şu esaslar görülür: K elim elerin
ve terim lerin örtülü olarak kullanılm ası
(H ırsızlarm kelepçe ve hapisane h ak k ın da başka sözler kullanm aları), eski bölge
dili sözlerinden faydalanm a, genel d ildeki kelim e şekilerini bozma, hayvanları
ve cansız eşyayı canlı gibi gösterme, y a 
bançı asıllı kelim eler kullanm a, bu k e lim elere yerli ekler takm a, genel dildeki
kelim elerin m änasını bozma ve nihayet
mizah ve alay çeşnisi taşıyan kelim eler
m eydana getirm e... İlk belli başlı argo
1455 yıllarına doğru Fransa da doğm uştur. Zam anla birçok argo kelim e genel
dile girm iş ünlü yazarlar eserlerinde a rgodan faydalanm ışlardır.
★ Türk dilinde. K aşgarlı M ahm ud’un Divanü lü g a t-it-T ü rk
adlı eserinde argo
örnekleri görülür. (Msl: oyuncak anla
mına gelen ohsagu aynı zamanda argolaşmış olarak kadın anlam ına da kullanılm aktadır). Divan edebiyatı devrinde
lısän-ı eräzil, lisän-ı hezele gibi deyim lerle karşılanan argo, kaba ve aşağılık dil
olarak vasıflandırılm ıştır. XVII. asır şairlerinden S abit’in Derenäme adlı eseri,
S ü ruri’nin (1751-1813). H ezliyät-ı havai’si, E nderunlu F äzıl’ın Hubbann&me’si
eski edebiyatım ızda kullanılan en dikkate
değer
argo
örneklerini
v erm ektedir. Daha sonraki dönem ler için
de Şinasi, A hm ed V efik Pasa, H üseyin
Rahmi, Şair Esref, A hm ed Rasim, N eyzen
T evfik, Serm et M uhtar, Burhan Cahit,
Sadri Ertem , K em al Tahir, gibi şair ve
yazarların çokça kullandıkları argo, za
m anla b ü tü n yazarlarım ız tarafından belırli nisbetlerde eserlere akseden bir söyleyiş un su ru olm uştur.
Halk arasında külhanbeyi ağzı, tulum bacı ağzı, ayaktakım ı ağzı diye vasıflandırılan argo, T ürkçe’de büyük oranda ya
bançı dillerden (Rumca, İtalyanca, E rmenice, Fransızca, v.b.) gelen kelim eler
ve bunların bozulması, değiştirilmesi ile
gelişm iştir. (Ör: aftos: dost, m etres k arşılığında Rum cadan, matiz: sarhoş karşılığı Rum cadan, p a la vra : inanılmaz söz,
Yahudi Ispanyolcasından). H er dilde ol
duğu gibi T ürkiye’de kullanılan argodaki
kelim eler de, hırsızlık, dolandırıcılık,
soygunculuk, katillik gibi içtim ai anlam 
da kötü olan hareketlerden kaynaklanm aktadır. Bu açıdan sözlerin büyük bir
kısmı kadın, içki, esrar, dövmek, kaçmak, hapse girm ek, sarhoş olmak, yalan

söylem ek gibi fiileri karşılar. (Ör: kaçm ak karşılığı olarak: açmak, ançizlem ek, cızdam etm ek, cızlamı çekm ek, cicozlamak, çözülm ek, dümeni kırm ak, fe rlem ek, fertiği çekm ek, ipini kırm ak, k irişi kırm ak, nokta olmak, palamarı koparm ak veya çözm ek, toz olm ak, tırm ak,
tü ym ek, voltasını alm ak). Bazan edebi
zevk ile kelime yaratm ak isteyenler ta rafından dikkate değer tab irler bulunm uştur (Ör: sarıkız: altın lira karşılığı,
leblebi veya badem şe k e ri: tabanca k u rşunu karşılığı). Türkçe’de zam anla halk
diline de geçen argo örnekleri üç temel
esas üzerine kurulm uştur: 1 — K elim enin anlam ını değiştirm ek veya mecazlaştırm ak: çiroz, inek, angut, dut v.b. gibi.
2 — Yabançı dillerden gelen kelim elere
m ana yüklem ek, onları bozmak veya eklem eler yapm ak: ispiyon, racon, iskandil
etm ek. 3 — Uydurma, yakıştırm a, benzetm e yolu ile yeni kelim eler türetm ek:
m aval, keriz paçoz gibi. (—» K.)
Argun. Cengiz sülälesinden Hülagü’n un
torunu. İslamı T ürk Edebiyatı ü rü n lerin de ismi geçen tarih i bir şahsiyet.
An dil (Dil, Fr. langue pure). Bir dilin
kendine has kelim elerinden oluşan, başka
dillerin kelim eleri ile karışm am ış olan
«kelime, hazinesi», saf dil. Ancak yalnız
kendi kaynağından beslenen başka dil
lerden faydalanm ayan dil yoktur. Her
dil az veya çok, am a m utlaka başka dillerle karışm ış ve beslenmiştir. Kimi dillerde tem el kelime hazinesi baştan beri
karışm ış, birkaç kaynaktan gelmiş b u 
lu n u r: İngilizce, Fransızca gibi. Bazı dil
ler ise, daha az karışmış, daha saf kalm ıştır: Türkçe gibi.
T ürkçenin oldukça saf kalm asında hiç
şüphe yok ki, T ürklerin tarih boyunca
hep hakim m illet olarak yaşam alarının
rolü büyüktür. Bu sayede Türkçe, häkim
dil baskısı hissetmemiş, bunun sonucu
olarak da kendi tem el varlığını koruyabilm iştir. Türkçedeki yabançı kelim eler
genellikle, ileri teknik ve k ü ltü r kelim eleridir, ve bunların büyük bir bölümü
de yalnız yazı dilinde kalmıştır.
T ü rk ler m üslüm an olmadan önce Çin ve
H ınt-A vrupa dillerinden, m üslüm an old u k tan sonra ise Farsça’dan (genellikle
m üslüm anlıkla ilgili «abdest», «namaz»,
«günah», «peygamber», «oruç».. gibi) ve
daha sonra da din dili olarak A rapça’dan
bazı kelim eleri alm ıştır. XIX. yüzyılın ilk
çeyreğinden sonra da Batıya açılış hareketi ile birlikte Fransızca öncülüğünde
Dergah arşivi
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batılı kavram lar dilimize girm iştir. Bu
akım, Arapça karşılıklar bulunm ak yoluyla Osmanlıca ile karşılanm ağa çalışılmış ve böylece C um huriyete kadar gelinmiştir. C um huriyetten sonra ise; Türkçe,
Arapça ve Farsça’nın bir karışım ı olan ve
XV. yüzyıldan beri kullanılm akta olan
bazı kelim eler te rk edilmiş geniş
bir
öztürkçeleştirm e faaliyetine girişilm iştir.
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ARI, Galip Naşit. Şair (İstanbul 1907-? ).
Öğretm en Okulu’nu bitirdi. Ö ğretm enlik
ve Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatında
m em urluk yaptı. Çocuk şiirlerine ağırlık
verm iştir. Eserleri: M eltem (1930), İlk okulda siir (1945), Adsız kahraman
(1946), Hay at bilgisine göre çocuk sürleri (1956).
ARIBURNU, M. Orhon. Şair, senaryo y a 
zarı (İstanbul 1920-? ). İlk öğrenimini,
subay olan babasının bulunduğu çeşitli
Anadolu şehirlerinde yaptı. Konya Askeri O rtaokulu
(1935), İstanbul H aydarpaşa Lisesi’ni (1938) bitirdi. Bir süre
H ukuk Fakültesine devam etti. Sonra A l
man Fiiolojisi’ne girdi ve buradan mezun
oldu. Öğretm enlik, Tasvir-i Efkär gazetesinde m uhabirlik ve m usahhihlik yaptı
(1939-41). 1946 dan sonra senaryo yaza
rı, aktör ve rejisör olarak sinemaya geçti. 1949 sonrası şiirinin temsilcileri a ra 
sında sayılan A rıburnu, belli başlı sanat
ve edebiyat dergilerinde şiir yayımladı.
Şiirlerinde espri ve alay unsurları dikkati çeker. İlk şiirlerini Kovan (1940)
adlı bir kitapta topladı. Sonraki şiirleri
ni kitap haline getirmemiş olan A rıburnu T ürkiye’de ilk defa resimli şiir sergisi
açan şairdir (1947). On’un üzerinde fil
min senaryosunu yazan A rıburnu, Kanlı
para adlı filmiyle, Birinci Türk film festivalinde, senarist, rejisör ve aktör ola
rak m ükafat kazandı (1953).

M. Orhon Arıburnu

ARIK, Mustafa Arif.
Şair (1925-1963).
Kahram anlık, aşk ve ölüm konularım halk
şiirinden yararlan arak değişik b ir tarzda
işledi. Şiirlerinde A rık Ozan m ahläsını
kullandı. E se rle ri: Y u rt uğrunda (1951),
Güzeller treni (1959), Nisan yağm uru
(1964).
ARIK, Remzi Oğuz. Fikir adamı, yazar
(K abaktepe/K ozan 1899 - Adana 1954).
Babası Feke Sandık Emini Mehmed Ferid Bey, annesi Zekiye hanım. Soyu Oğuz boylarının Farsak aşiretindendir. İlk
tahsiline Kozan m ahalle m ektebinde baş
ladı. Selänik’te Y ädigär-ı Terakki m ek
tebinde devam etti. İstanbul M ercan İda-

Remzi Oğuz Arık

A

ARIK
disi ve Izmit S ultani’sinde okudu. Istan 
bul Muallim M ektebi’nden mezun olduktan sonra gönüllü olarak I. Dünya Savaşı’na katıldı. Savaştan sonra çeşitli liselerde öğretm enlik yaptı. Bu arada İstan
bul Edebiyat Fakültesi Felsefe bölüm ünü
bitirdi. Arkeoloji ve sanat tarihi ihtisasi
yapm ak üzere
Fransa’ya
gönderildi
(1962). Sorbon Ü niversitesi’nde sanat ta 
rihi, Louvre Arkeoloji E nstitü’sünde a r
keoloji tahsil etti.
Yurda döndükten sonra Istanbul Arkeoloji M üze’sinde çalıştı. Alişar kazısına k atıldı (1932-33). M aarif Vekäleti Arkeolo
ji M üdürü oldu. Güllüdağ, Truva, Alacahöyük, Çankırıkapı, Karaoğlan, A läittintepe, B ittim kazılarm a katıldı, çoğunu
idare etti.
1939 dan itibaren prof, olarak tayin edildiği DTCF’de arkeoloji ve dinler tarihi
okuttu. A nkara Arkeoloji ve Etnoğrafya
Müzesi M üdürlüğü’ne getirildi (1943).
1930 dan itibaren T ü rk sözü (1930-32), Oluş, Gurbet, lleri yurt, Şafak, Dönüm
(1936), Çığır (1939-41), M illet (1942-44),
B izim T ürkiye ve Hareket (1948) gibi
dergilerde milliyetçilik, köy, köylü ve
köycülük üzerine yazılar yayım ladı. 1944
tevkifatı sırasında b ir süre tevkif edildi.
1950 de fiilen siyasete girdi ve DP listesinden Seyhan M illetvekili seçildi. Bir
süre sonra DP den ayrılarak T ürkiye Köy
İti P a rtisi’ni k u rd u (1952). Bu partinin
Genel B aşkanı iken sebebi meçhul bir
uçak kazası neticesinde vefat etti (1954).
R. O. Arık, m illiyetçilik anlayışını iki
tem el unsur etrafında geliştirdi. Bunlar
Toprak, dil, din, tarih, soy gibi statik u n surlar ve içinde yaşanan yurdu ileri götürm ek, dili geliştirm ek, içinde bulunulan ik tisat sistem ini toplum um uz ve dün
ya için en faydalı hale getirm ek, terbiyeyi gereken olğunluğa ulaştırm ak gibi
dinam ik olarak vasıflandırdığı u n surlardır. M illiyetçiliğimizi O smanlılık ve Turancılık m erhaleleri ve son olarak Ana
dolu K urtuluş Savaşı m erhalelerinden geçerek bugünkü durum una ulaştığını savunur. Bu yüzden m illiyetçiliğimizi doğ
rudan doğruya «Anadoluculuk» olarak
isim lendirdi. R. O. Arık, m illiyetçiliğinin
karakterlerini belirtirken, batıcılığı, inkılapçılığı, devletçiliği, halkçılık ve laikliği bu çerçevenin içinde görür. K eşin bir
iktisadi görüş ortaya koymaz.
Eserleri. F ikri eserleri : K öy kadım M em leket parçaları (1944), İdeal ve ide
oloji (1947), Coğrafyadan vatana (1956),
Türk inkıläbı ve m illiyetçiliğim iz (1958),

Gurbet - İnm cyen bayrak (1968), T ü rk
gençliğine (1968), M illiyetçilik (İdeal ve
ideoloji, Coğrafyadan vatana, T ürk inkılä-bı ve milliyetçiliğim iz birlikte, 1974),
Meseleler (G urbet - İnm eyen bayrak,
Türk gençliğine, ve Köy kadm ı’nın bir
kısmı birlikte, 1974). Arkeoloji ve sanat
ta r ih i: Alacahöyük hafriyatı (T. ve Fr.
1937) Karaoğlan kazıları (1938), A n karaKonya - Eskişehir Yazilıkaya gezileri
(1956), T ü rk m üzeciliğine bir bakış
(1956), T ü rk sanatı (1976). (—»K .)

ARIT, Aydın. Yazar (İstanbul 1928- ).
A m erikan K oleji’nde okuduktan sonra
A m erikaya gitti. Çok çeşitli işlerde çalıştı. Önce hikäye ve rom anlar yazdı. Özellikle 1965 ten sonra yazdığı oyunları ile
tanındı. TRT oyun yarışm alarında çe
şitli ödüller kazandı. Sapıklar (roman,
1960) dışında kitap halinde basılmış ese
ri yoktur. A nkara Devlet T iyatrosu’nca
oynanan eserleri: Bal sineği (1965), A ya
bir yolçu (1966), Uçamayan kuşlar tu tu 
lur (1966).

ARIK-Ozan,

ARIT, Fikret. Yazar, gazeteci
(E reğli/
Zonguldak 1918). İstanbul Amerikan
K oleji’nin orta kısm ından m ezun oldu.
Çeşitli m em urluklarda bulundu. 1950 den
sonra gazeteciliğe başladı. Yeni İstanbul
gazetesi, Anadolu Ajansı ve Hayat
m ecm uasında çalıştıktan sonra, serbest
yazarlığa başladı. TRT 1970 sanat ödülleri yarışm asında
radyo ve televizyon
çocuk oyunları türlerinde başarı ödülü
kazandı.
Başlıca eserleri. R o m an lar: Mansila
(1944), Güzel Yuana (1946), M aziden gelen sesler
(1953),
Kader böyle imiş
(1958), Hep bu toprak için (1961), K ü 
çük fedailer (çocuk romanı, 1962), Garip (çocuk romanı, 1966), Transfer A hm et
(çocuk rom anı, 1969). İncelemeler : A d 
larını göklere yazdırdılar (1964), Hava
larda ilk T ürk kadınları (1967).

bk. ARIK, M ustafa Arif.

ARIKAN, Selähattiıı. Yayımcı, yazar (K ay
seri 1911- ). Zincirdere Köy Ö ğretm enOkulu’n u b itirdikten sonra öğretm enlik
ve idarecilik yaptı. Emekli olduktan son
ra, yayım cılık ve öğretim araçları yapan
bir müessese kurdu. Eğitiei, öğretici ve
ders program larına yardım çı m ahiyette
çok sayıda eserler hazırladı ve yayım la
dı. Öğretmen adlı mesleki bir dergi çıkardı (1947).
ARIKANLI, Oğuz. Ş air (Konya 1932- ).
İstanbul P ertevniyal Lisesi’ni bitirdi
(1952). İ.Ü. İktisat Fakültesi’ne devam
etti. Tahsilini yarım bıraktıktan sonra
çeşitli m em uriyetlerde bulundu. 1950 den
itibaren çeşitli sanat ve edebiyat dergilerinde şiirleri yayım landı. Тек kitabı:
Maça kızı (1956).
ARISOY, M. Sunullah. Şair, yazar (Şile
1925- ).
İlkokulu D iyarbakır’da orta
ve liseyi İstanbul’da okudu. Çeşitli devlet m em urluklarında bulundu, öğretm en
lik yaptı (1948-49).
Emekliye ayrıldıktan sonra (1969) TTK
m atbaasında çalıştı. İlk şiiri Yücel dergisinde yayım landı. Belli başlı sanat ve
edebiyat dergileri yanında, Ulus gazetesinde yazıları çıktı. H aftalık A k tüalite dergisinin başyazarlığını y ü rü ttü
A nkara televizyonunda edebiyatla ilgili
program lar düzenledi.
Eserleri. Ş iirler : Garipler treni (1948),
M uhteşem kavga (1951), Mustafa Kemal
türküsü (1953), Yaban mavisi (1956), Dışa vuran karanlık (1961), Yanlış yaşadık
(1970). Roman - hikäye: Karapürçek (bir
köy, öğretm enin, dar sinirli, bürokratik
çerçeveli mücadelesini konu edinen köy
romanı, 1958), Tedirginin biri (otobiyografik uzun hikäye, 1962). Antolojileri:
İDeste (Yeni Türk şiiri ant., 1953), Türk
hiciv ve m izah antolojisi (1967). Türk hi
käye antolojisi (Y. Nabi ve M. Baydar
ile, 1967).

Dergäh arşivi

Anz,

bk. Yanak.

Arif
hibi.

(A.). Bilen, tanıyan, m a’rifet * sa

★ Tas. «bilgi, bilme» mänasında olan
m a’rifet ve irfan, süfilerce «duyuş ve
oluş» tu r. Bilgi m a’rifete ulaşm ak için
ancak bir vasıtadır. H atta bilgi sahibinin
bu dereceye ulaşabilmesi için, kitabı bilgiden geçmesi gerekir. Böylece ärif,
«duyğulu, anlayışlı, häl eh lb m änalarıyle, «bütün bilgilerin üstünde görüş sahi
bi kimse» yerine kullanılır. (Aynı an
lam da : ehl-i tahkik, ehl-i häl, ehl-i dil,
ehl-i ya kin ). Tasavvufta Allah’ın birliğini, kendisi ile kaim olduğunu, hiç bir
şeye benzemediğini, her şeyi bilen ve
duyan olduğunu tanıyan ve bilen kişi
ärif’tir. Bu biliş ve duyuş bizzat Allah
tarafından tecelli ile äriflere bahşedilmiştir. O nların can gözlcri açıktır. Muhammed b. Fudayl el-Belhı (Öl. 319/931)
ärifi şöyle tarif eder: «Ärif, insanlar ara
sında A llah rizası için nefsiyle en fazla
mücadele eden, K u r’än-ı K erim ’in hüküm lerine bağlı ve Hz. Peygam berin sün-

netine täbi olan kimsedir.» (Molla Cämi,
N efahatü’l - üns, terc. Lamii Çİ. sf. 169).
★ Ed. Edebiyatta ärif, bazı hususiyetleri
ile tavsif edilerek örnek kişi diye tak dim edilir. Dini - tasavvufi ürünlerde
çoğunlukla m utasavvıflar tarafından za
hid *’in karşısında gösterilir.
Ärif za
manını zikir (A llah’ın adım bir an d a
hi dilden ve gönülden düşürmemek) ile
geçirir. Allahın bahşettiği nim etlere şükreder. Hizmet ehlidir, Allah rizası için
hiçbir m enfaat gözetmeden hizm et eder.
Cömerttir, kısm ete razı olarak aza kanaat eder. Meşru sebeplere başvurm akla
beraber, Allaha tam bir güven ve bağlılık içindedir, tevekkü l sahibidir. Bu açı
dan Allaha teslim olmuştur. Maddi ve
manevi her tü rlü ızdıraba katlanır.
A rzu-yi K evser ile geçme m eyden
zahidä
Ä rif isen geç üm id-i bahşiş-i nädäneden.
Fehim
ÄRİF. Äşık (Hatay 1926 ?-? ). Hayatı hakkında geniş ve keşin bilgi bulunam amıştır. H atay’ın kurtuluşu dolayısıyla
söylediği şiirlerle tanındı. (—» K.)
ÄRİF Abdülbäki. Divan şairi
(İstanbul
7-1713 ).
Medrese
tahsilinden sonra
Husrev Kethüda, Sekban Ali, H ayreddin
Paşa, Eski M urad Paşa gibi m edreselerde ders verdi. Birçok vilayette kadılık
yaptıktan sonra Anadolu kazaskeri (1701),
ve Rumeli kazaskeri oldu (1706).
Devrinde fikir ve edebiyat zümresi için
de tanınm ış olan Ä rif A bdülbäki’nin gazellerine aynı çağda yaşıyan şairler ta rafından nazireler yazılmıştır. Şiirlerinde N ef’i, Fehim, Naili, Nabi ve Sabit tesirleri hissedilm ektedir. Neşatı ve Vecdi
gibi şairlere nazireler yazmıştır. Nedim
kendi el yazısı ile tertib ettiği bir şiir
mecmuasına onun bir hayli gazelini almıştır. Aynı zam anda älim ve h attat olan şairin bir çok şiiri bestelenm iştir.
E serleri: Divan (yaz. İÜ. Ktp. de), S iyer-i Nebi, M inhacü-l - usül, Miräciye
(yanlışlıkla Reisülküttab Ärif divanının
başında basılm ıştır). (—» K.)
ÄRİF Ali. Divan şairi
(Eskişehir ?1688). Rum eli’de kadılık yaptı. Tezkirelerde bir beyti örnek olarak kaydedilm iştir. (—» K.)
ÄRİF Ali Molla. Şair (XIV. a.). I. Murad ’ın em ri ile Danişmendnäme *’yi M irkadü’l - cihad (Yazılışı, Kätip Çİ. ye göre 1361) ismi ile yeniden kalem e aldı.

Tokat kalesi dizdarlığı ile şöhret kazandı. (-> K .)
ÄRİF Bey, bk. MEHMED Ä rif Bey.
ÄRİF Bey (Çapanzäde).
Y azar ve şair
(İstanbul ?-1920).
Çapanzäde
Şakir
Efendinin oğlu. Tahsilini M ekteb-i İr fan’da tam am ladı. Babıäli ve Babıseraskeri kalem lerinde kätiplik yaptı. Kendi
isteği ile işinden ayrılıp kitaplarının h a 
zırlığı ile meşgul oldu. E s e rle ri: Hadis-i
erbain (5 C.) H azine-i nür, T uhfe-i şem siyye, İzahü’l - maram ala velädet-i seyyidi’l-enam (Mevlid şerhi), Väridat-ı seferiyye, Divançe (—» K.)

Ärif, Fethullah
(Äşık Çelebi tezkiresi)

ÄRİF (Bursalı). Divan şairi (Bursa ?-İstanbul 1677). Saatçi M ehmed Paşa’nın
Sıvas valisi bulunduğu sırada divan k a ti
bi olmuş, onun azledilm esinden
sonra
İstanbul’a gelm iştir. Aynı zam anda bestekär olan şairin m ürettep divanı v ar
dır. (—» K.)
ÄRİF Çelebi. M evlevi şair ( ? - 1746)
M evlevi şeyhlerindendir. Şiirleri tasavvufi m ahiyettedir. (—» K.)
&RİF Dede. Mevlevi şair (Lefkoşe?-1725).
Lefkoşe M evlevihänesi Şeyhi M usta
fa Siyahi’nin oğlu. Önce M ısır M evle
vihänesi, babasının ölüm ünden sonra da
Lefkoşe M evlevihänesi şeyhliğinde b u 
lundu. Esrer Dede ve Fatin şiirlerinden
örnek olarak, babasının bir gazeline yaptığı tahm isi alm ışlardır.
ÄRİF (Dramalı). Divan şairi (D ram a/Selänik XIX. a.). K ahire’ye giderek tahsiline orada devam etti (1830). M ısır m ahkem elerinde m em ur olarak çalıştı. İki
beyti Fatin tezkiresi’ndedir.
ÄRİF, Erdebilli. Divan şairi (Erdebil XIV.
a.). Celäyir S ultanlarından Üveys’in y a
nında bulundu. Ş irvan Şah’a hocalık e ttı Farsça olarak yazdığı H ikäyet-i Ferhad ü Şirin adlı m esnevisinin tek nüshası Ayasofya K tp. dedir. (—> K.)
ÄRİF (Erzurumlu). Divan şairi (İstanbul
1832-? ). E rzurum lu şair R üşdü Paşa’nın akrabası olduğundan
«Erzurumlu»
olarak anılm ıştır.
Babasıyla Hicaz ve
M ısır’da bulundu döndükten sonra İstan
bul ve H akkari’de kätiplik yaptı. Fatin
tezkiresi’nin basım tarihinden
(1854)
sonraki hayatı hakkında bilgi
yoktur.
Fatin, b ir gazelini örnek olarak almış ve
Sünbülzäde Vehbi’nin T u h fe-i Farisiye’sine yuzdığı tam am lanm am ış şerhi ol
duğunu kaydetm iştir. (—> K.)

ÄRİF, Fethullah. Divan şairi, tarihçi ( ?İstanbul 1562). Asıl adı Fethullah. H a ttat Derviş Çl.nin oğlu. Äşık Çİ. ye göre
Acem olan şairin annesi m utasavvıf İ b 
rahim Gülşeni’nin kızıdır. Çocukluk y ıllarını M ısır’da geçiren Ärif, İra n ’a g itti,
oradan da İstanbul’a geldi. Ş iirleri ve
bilhassa kasideleri ile tanındı, K an u n ı
Sultan Süleym an’ın
takdirini kazandı.
Yirmi akçe ulufe ile şehnameci tay in e dilerek, N azm -ı tevarih-i Ä l-i O sm an’ı
yazmakla görevlendirildi. Farsça olan e serin bir nüshası İstanbul Belediye K ü tüphanesi, M. Cevdet Bey k itap ları a r a 
sındadır. B undan başka Yavuz S u ltan
Selim’in savaşlarını anlatan Farsça a lt
mış bin
(bazı kaynaklara göre seksen
bin) beyitlik bir şehnamesi ile H adim
Süleym an Paşa’nın H int seferine (1538)
ait iki bin beyitlik Türkçe bir eseri daha
vardır. Divanı olduğu da belirtilen Ä rif’in bu eserleri ele geçmemiştir. A ynı
zamanda resim ve tezhible de uğraşan
Ärif iyi bir h a tta t olduğu kadar hey’et
ve hendesede sayılı älim lerdendi. Şiirle
rinden bazıları tezkirelerde ve nazire
m ecm ualarında kayıtlıdır. (—» K.)
ÄRİF Hikmet Bey, bk. HERSEKLİ
Hikmet

Ä rif

ÄRİF Hikmet Bey (Şeyhülisläm ). Divan
şairi, şüara tezkiresi yazan (İstanbul
1786-1859). III. Selim zamanı kazaskerlerinden İbrahim
İsm et Bey’in
oğlu.
Tahsilini tam am ladıktan sonra
Kudüs,
K ahire ve Medine kadılıklarında bulun
du. N akibüleşraf (1830), İstanbul Kadısı
(1832), Anadolu ve Rumeli Kazaskeri
oldu (1838). Daha sonra Meclis-i V älä-yi
A hkäm -i
Adliye
azalığına
getirildi
(1840). Rumeli müfettişliğine, oradan
Där-ı S ü rä-y ı A skeri m üftülüğüne tayin
edildi. Şeyhülisläm oldu (1845). Yedi se
ne sonra yaşlılığı sebebi ile azledildi.
(1852). Daha sonraki yıllarını ilmi çalış
malar ile geçirdi. Hacca gitmeye hazırlanırken vefat etti.
Medine’de bulunduğu sırada kitaplarını
bağışlayarak 5.000 kitaplık bir kütüphane kurdu. K uvvetli şahsiyeti ve ilmi ile
etrafınm saygısmı kazanmış olan Arif
Hikm et Bey, devrinde devlet erkänının
zulme, israf ve safahata olan düşkünlüğünden şikäyetçi idi. İlm i ve edebi şahsi
yeti ününü İran ve H indistan’a kadar
yaym ıştır. Şiirlerinde N ef’i, Näbi, ve Nedim tesiri hissedilir.Arapça ve Farsça
şiirler de yazan A rif Hikmet, B akıyyetü ’s - selef denilen eski şiir geleneğini
M illet Ktp.

devam ettirenlerin üstadlarından sayılm ıştır.
E serleri: Divan (bs. 1866), Tezkire-i Ş ü 
ara (A rif H ikm et tezkiresi * olarak anı
lan şüara tezkiresi en önemli eseridir),
M ecm üatü’t
teräcim (Alim ve şairlerin hali tercüm eleri, tam am lanm am ıştır.
A rapça. Yaz. Millet Ktp. Emiri, Tarih.
Nu. 788), Hülasätü’l - makälät fi mecälis-i m ükälem at (Babasının delege ola
ra k bulunduğu M ükälem ät-ı Siyasiyye
Meclisi’nde kabul edilen anlaşm alar),
F etäva-yı ahkäm -ı m er’iyye fi’l - arazi’l
em iriyye (arazi fetvaları, A rif Hikmete
aidiyeti tartışm alıdır). K eşfü’z-zü n u n ’a
yazdığı zeyl’i de tam am layam am ıştır.
(-> K.)
Ärif Hikmet tezkiresi.
Şüara
tezkiresi,
yazarı Şeyhülisläm A rif H ikm et Bey’in
adı ile anılır. H. 1250/M. 1834/35 yılına
kadar yetişm iş şairlerin hayatı hakkında
kısa bilgi ve eserlerinden örnekler verilm iştir. Tamam lanam am ış olan tezkire
h / * h arfine kadar gelm ektedir. T ürkiyeli şairler dışında Azeri sahası Türk
şairleri ve Acem şairleri de alınm ıştır.
Yazarın el yazısı nüsha yoktur. Ali Em i
ri Ef. n in İsmail Paşa’daki yazm adan
istinsah ettiği nüshada (Millet K tp. Em iri, Tarih, Nu. 789) 205 isim yer alm aktadır. Ali Em iri tarafından bazı iläveler (tezyıl) yapıldığı anlaşılm aktadır.
c.
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Arif Hikmet tezkiresi
ÄRİF, İsazädc. Divan şairi (XVII. a.).
Asıl adı Mehmed. M üderrislik yaptı.
H akkında kısa m alüm at Ramiz tezkiresindedir. (—» K.)

ARİF, Kähyazäde. Divan şairi ( ?-İstanbul
1848). Reisülulema Elhac Mehmed Sa
dı k Ef.nin oğlu. Devrinin tanınm ış hocalarından özel dersler aldı. Çeşitli mem uriyetlerde bulunduktan sonra A na
dolu Kazaskeri oldu (1846). M uallim Naci şair hakkında «Vasat şairlerdendi. Bu
nunla beraber hoşça beyitleri de yok değildir» dem ektedir. 638 beyitten mey
dana gelen m atbu divanında naatlar,
medhiyeler, III. Selim ve Yusuf Paşa’ya yazılmış iki kaside, tarihler ve m uham m esler görülm ektedir.
Abdülkadir
Geyläni, A hm ed Rifaı ve Mevläna hakkında m edhiyeler yazmış olan Ärif, ta savvufa m eyillidir. Akli ilim ler yanın
da nakli bilgileri de geniştir. Şiirleri,
ilm i şahsiyeti ve zarif nükteleri ile dev
rinin önde gelen sim alarından biri olan
Ärif, dervişane bir hayat yaşamış olup,
vefatında yazma eserlerden vücuda ge
len kütüphanesinden başka, geride bir
leğen, bir ib rik ve sırtındaki elbisesini
bırakm ıştır. (—>K.)
ÄRİF Kapucubaşı.
Dişan şairi (17961819 ?, 1824 ? ). Enderunda yetişen
şairlerdendir. II. M ahmud zam anında
kapucubaşı oldu. Säbık mahläsı ile bazı
şiirlerine raslanıyor. Divanı yoktur. (—»
K.)
ÄRİF Mehmed Efendi. M utasavvıf
şair
(Denizli ?-lzm it 1563). Zeyniyye ta rik atı ileri gelenlerindendir. Tahsilini İstanbul’da tam am ladıktan sonra İzm it’e
yerleşti. Öm rünü, tarikatını yaym ak için
çalışmakla geçirdi. Eserleri: R avzatü’t Tevhid, N üzhetü’l - m uvahhidin (İkiside manzum ve tasavvufi m ahiyettedir).
(-» K.)
ÄRİF, Mehmed Hilmi. Divan şairi (Kütahya 7-1657). Şair V isä lı*’nin oğlu.
Asıl adı Mehmed Hilmi. Şeyhülisläm
Yahya Efendiden ders aldı. Bir Şehrengiz’i vardır. (—>K.)
ÄRİF Mehmed
(R eisülküttab). Divan
şairi (Kastam onu ?-İstanbul 1813). K a
dı Mustafa Sälim Ef. nin oğlu. İstanbul’a
gelerek Носа Neş’et Ef.den okudu. Tezkireci, Ruznameci, Reisülküttab oldu. Nişancılık ve defterem inliği görevlerinden
sonra yetm işiki yaşında vefat etti. K end isinin olmayan bazı şiirlerin de konulduğu divanı basılm ıştır. Bir gazeli Şeyh
Galib tarafından tahm is edilmiştir. (->
K.)
ÄRİF Molla. Divan şairi ( ?-Belgrad
1762). Mollalık görevi ile Belgrad’da bu-
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lundu. Orada vefat etti. Asıl adı M ustafa
olan şair, K aside-i M uradiyye şarihi, ve
Tücce-i şi’r sahib i olarak bilinir (—> K.)
ÄRİF (Mütercim).
Divan şairi ( ?-K aysori 1822). Çeşitli m em uriyetlerde b u 
lunan şair, devrinde Arapça m ütercim i
olarak şöhret kazandı. (—» K.)
ÄRİF Paşa. Divan şairi (İstanbul 1810? ). Asıl adı Mehmed. Çeşitli kätiplik
görevlerinde bulundu. Askerliğe intisab
etti ve daha sonra vezir oldu. H akkında
kısa bilgi R am iz tezkiresi’ndedir.
ÄRİF (Selänikli). Divan şairi (XIX a.).
Çeşitli m ecm ualarda şiirlerine raslanan
şairin hayatı hakkında tezkirelerde bilgi
yoktur. (—» K.)
ÄRİF Süleyman. Divan şairi (İstanbul ?1769). Silähdar kätipliği (1763), Süvari
m ukabeleciliği ve defter em inliği (1768)
görevlerinde bulundu. Eserleri H ilyetü’n
nebiyye
(H akäni’ye nazire) Miraciye,
Regabiye (Farsça), Divan (Yaz. 1Ü. K tp.
de). Bazı şiirleri ve M iraciye’si yanlışlıkla R eisülküttap A rif Ef. * divanı’na
konulm uştur.
A rif Süleym an devrinde
k u d retli bir h a tta t olarak da tanınm ıştir. (—» K.)
ÄRİF Tüfengçibaşı,
M ehm ed Arif.

bk. TÜFENGÇİBAŞI

ÄRİFI. Äşık (Zile 1831 7-1912). Ünlü
m utasavvıflardan Beyazid-i Bistam i ah fadındandır. Asıl adı Hacı A rif Efendi.
İyi bir tahsil göremedi. Ustası Fani ile
birlikte A nadolu’nun bir çok şehirlerini
dolaştı. Bilhassa koşm a ve ilähileri güçlüdür. (—» K.)
ÄRİFI, Ahmed Çelebi. Divan şairi (?-H aleb 1665). Kem alzäde İbrahim Ef.nin
oğlu. Çeşitli m edreselerde ve son olarak
Süleym aniye m edresesinde ders okuttu.
Halep kadılığına gönderildi ve orada
vefat etti. Ş iirlerinden örnek G üfti tezkiresi’ndedir.
ÄRİFI Ahmed Paşa. Divan şairi (İstan
bul ?-Teke A ntalya 1733). Ailesi doğu
illerindendir. Topal Yusuf Paşa’nın him ayesinde yetişti. Önceleri çeşitli devlet m em urluklarında bulundu.
Reisül
k ü ttap oldu (1716). Vezirlik rütbesi ile
Teke sancağına gönderildi (1717). P asarofça andlaşm asına göre
Osmanlı A vusturya sinirinin tesbitine m em ur edildi. Haleb, Niğbolu ve D iyarbakır valiliklerinde bulundu. İran savaşları sı
rasında Güney K afkasya seraskerliğine

getirildi. Revan kalesini kuşattı ve zap tetti (1724). Yeniçerilerin isyanı iizerine
azledildi.
Van valiliğine tayin
edildi
(1731). Zülüm yaptığından idam ı ferm an
edildiği halde, mensub olduğu aşirete sığınarak kurtuldu. Daha sonra affedilerek
Teke sancağında görevlendirildi ve bu
görevde iken idam edilerek öldürüldü
(1733). M. Tahir Osmanlı m üelli fie ri’nde
iyi bir h attat ve şair olarak bilinen A ri
fi Ahmed Paşa’nm Divançe’si olduğunu
kaydetm iştir. (—» K.)

mensup olan şair, Hüseyin Vaiz’ın Re,şehat adlı eserini tercüm e etm iş ve bu
eseri ile m eşhur olm uştur. (Yazılışı 1585,
İstanbul kütüphanelerinde birçok yazma
nüshası bulunan bu eser basılmış olup,
tezkireciler bu tercüm eyi takdirle k arşılarlar. K itapta mevcut şiirlerin
bazı
bölümleri nazm en Türkçe’ye aktarılm ıştır). K atip Çelebi, Ä rifi’nin bu tercüm esinden başka bir Kaside-i Bürde şerhi
olduğunu bildiriyorsa da ele geçmemiştir. (-> K .)

ÄRİFI Hüseyin Çelebi.
Divan şairi (İs
tanbul 7-1551). K apıkullarındandı. M ısır’dan dönüşünde İbrahim P aşa’ya su n duğu K aside-i läm iye üzerine A nadolu
D efterdarı
M ahmud Çelebi’nin ahkäm
tezkireciliğine tayin edildi. Bu görevden
azledilince M ısır’a giderek İbrahim G ülşcni’ye intisab etti. Şeyhinin vefatından
sonra İstanbul’a döndü. Bir süre inzivaya çekildi. K anunı Sultan Süleym an ta rafından silahdarlığa tayin edildi. T arih leri ve kıtaları ile ünlüdür. Nazire m eemuaları ve şiir m ecm ualarında çok sayı
da şiiri ve tasavvufı m ahiyette b ir tercii
bendi vardır. (—» K.)

ÄRİFI (Yenişehirli).
Divan şairi
(XVI.
a.). Rum eli Yenişehir kasabasındandır.
Zahiri ilim lerle uğraşmış, fakat sonradan
tasavvufa yönelm iştir. Hayatı hakkında
kısa m alüm at ve şiirlerinden örnek A hdi
tezkiresi’ndedir. (—» K.)

ÄRİFI (İshakzäde). Divan şairi ( 7-1653 İstanbul 1709). İshakzäde Zuhürı M eh
med Salih Efendi’n in oğlu. Tütı A bdüllätif ve Süleym aniye m edreselerinde ders
okuttu (1678-1697). Yenişehir Mollalığı
ve Şam K adılıklarında bulundu. Çok sa
yıda kasidesi vardır. (—» K.)
ÄRİFI Mehmed. Divan şairi (İstanbul
1596-1621). Şeyhülislam Esad Ef. nin
oğlu. Rüstempaşa ve Süleym aniye m ed
reselerinde m üderrislik yaptı. Genç yaşta ölen Ä rifı’nin şiirleri de vardır. (—>

ÄRİFOĞLU. Bektaşi şairi (XVIII. a.).
Bektaşi Ä hü Baba’m n müridi olduğu ve
XVTII. a. da yaşadığı tahm in ediliyor.
(-> K.)
Aristo. M eşhur Yunan filozofu
(M.Ö.
384-322). E flätun’un talebesi idi. Yirmi
yaşına kadar A tina’da ondan ders aldı ve
sonra B ü y ü k tskender’in hocası oldu. Edebiyatta akıl, m antık ve hikm et remzi
olarak geçer.
Derünum cilvegäh-ı hikm et-i ma’na olup
hala
M üheyyayım gelürse bahse Y unan’m
A risto’su
Beliğ
Aristo’nun ismi şiirlerde bazen
Risto,
Rasto şeklinde
Efkärım ı sende etm e tehyiç
Rasto, bu nedir, zafer veya hiç
A bdülhak Hamid (Eşber’den)
nesirde ise A ristetalis olarak geçer.

K .)

ÄRİFI Mustafa.Divan şairi (Sinop 7-1609).
Asıl adı M ustafa olan şair tahsilini tam am ladıktan sonra
kadılık yapm ıştır.
Hayatı hakkında geniş bilgi yoktur. Tez
kirelerde hakkında kısa bilgiden başka
bir beyti örnek olarak v e rilir:
Pür gamım sine-i süzän ile çeşm-i terden
Başladı fitn e zuhür itmeğe bahr ü ber-

ÄRİFİ (Trabzonlu). Divan şairi (Trabzon
7-1593). Tahsilini tam am ladıktan son
ra bazı m edreselerde ders okuttu. Bursa
M uradiye M edresesi’ndeki görevinden
sonra İzm ir’e oradan da K ahire’ye kadı
tayin
edildi.
Bayram iye
tarikatına

Arka avurt konsonu.
deşi.

bk. A rdavurt ses-

Arkadaş. Fenni, edebi, ahläkı mecmua,
onbeş günlük
(İstanbul 5 K anunusani 1325/1910-15 Temmuz 1326). Mesul
Müdür: M ehmed Faik (9. sayıdan itibaren M idhat Sadullah), U m ur-u tah ririyye (yazı işleri) : Osman Fahri, “Resm-i
takdim ” adlı sunuş yazısında, talebelerin
dersten a rta kalan boş zam anlarını iyi
değerlendirm elerini sağlamak amacıyla
yayım landığı ifade ediliyor. M uhteva olarak, ders konularını destekler öğretici
yazılar, ünlü edebiyatçılardan seçmeler
dikkati çekm ektedir. H er sayfanın altın
da bir atasözü kaydedilm iştir. HT. Us.
Ktp.’nde ilk 13 sayısı m evcuttur.

Arkadaş. «Herşeyden
bahseder resimli
mecmua», haftalık
(İstanbul 27 Haziran 1928- 7 ). Mesul Müdürü: Sedad (Sim avi). Bol resim li magazin dergisi. 9.
sayıdan itibaren bazı başlıklar Lätin
harfleriyle dizilmiş, tedricen L atin h arfleri çoğaltılmıştır. HT. Us Ktp. nde 1-23.
sayıları m evcuttur (23. sayı: 28 Teşrinisani 1928).
Arkaik keb'me, bk. Eski kelime.
Arkaizm (Fr.). Eskimiş, eskiyi andıran
söz ve davranış mänasm daki arkaik’den.
Çağdaş bir dilde belli bir m aksat ile es
ki, unutulm uş kelim eleri kullanm aya
«arkaizm» denir. Yahya Kemal,
«Eski
şiirin rüzgariyle» adı altında toplanan
şiirlerinde geçmiş zam an havasını yaratm ak için Divan edebiyatm a ait kelim e
leri kullanm ıştır. Roman ve hikäyelerde de geçmiş zaman insanları konuşturulurken arkaik uslüp içinde arkaik ifädeler çarpıcı b ir mana ve değer kazanır.
Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi.
İstanbul
Arkeoloji Müzesine bağlı ihtisas k ü tüp
hanesi (K uruluşu: 1902). Özellikle a r
keoloji, epigrafi (kitäbe okuma ilmi) ve
sanat tarihi kitapları bakım ından zengin
bir kütüphanedir. Yaklaşık olarak 40.000
civarındaki kitabın (1976), 1689 u yaz
m adır. Basma eserlerin çoğu Batı dillerindedir. İhtisas konuları ile ilgili süreli
yayınlar da m evcuttur. K itaplar m übadele, satınalm a ve bağış suretiyle tem in
edilir. Ayrıca bazı küçük kitaplıklar da
bu kütüphaneye bağışlanmıştır. K itap
lar, alfabetik katalog ve alfabetik konu
kataloğu şeklinde tasnif edilmiştir.
Yazma eserlerin çoğu Türkçe, Arapça ve
Farsça’dır. El M unkızu m ine’d-daläl (Gazali’nin tasavvufa dair eseri, II. Bayezid’in şahsi kütüphanesi için hazırlanm ış
nüsha),
M antıku’t-ta y r
(G ülşehri’nin
tasavvufi eseri. Yegäne nüshası),
Se
limname (Celälzäde M ustafa’nın eseri,
renkli tezhipli), Tarih-i Osmanı (Sey
yid Hakim) kütüphanede mevcut kıym etli yazma eserler arasındadır.
ARKIN, Ramazan Gökalp. Yayıncı, şair,
gazeteci
(M alatya
1914- ).
Ö ğretm en Okulu’nu Balıkesir’de bitirdikten
sonra (1936) bir yıl öğretm enlik yaptı.
Yüksek öğrenim ini Gazi Eğitim Enstitüsü’nde tam am ladı (1940). Mersin ve İstan b u l’da ilköğretim m üfettişi olarak on
yıl çalıştıktan sonra yayın hayatına geçtı (1946). Son posta ve Tan gazetelerinde çalıştı. B ir yayınevi (1949), A rkın
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K itabevi, A rk ın Ofset B asım evi’ni kurdu
(1961). E se rle ri: Bir zaferin yası (oyun
1936), Gönüllerin türküsü (oyun, 1938),
Ezber-inşat öğretimi ve çocuk m anzum eleri (1940), Riza T evfik-h a ya tı ve
Şiirleri (1940), Yüzgörüm lüğü (şiirler
1941), En güzel çocuk şiirleri
(1944),
Seçm e çocuk şiirleri (1944), Haydi (adapte oyun 1945), Hayat bilgisi - T ü rkçe (1952), Canlı alfabe (1952), tstikläl
savası destanı (manzum 1956). Editor
olarak yayınladığı başlıca eserler: B ilim
dünyası (1967), C um huriyet ansiklopedisi (1968), Sağlık ansiklopedisi (1973).
Armoni (Yun.). Düzenlemek, bir araya
getirm ek. Düzenli ve tu tarlı bir bütün
teşkil edecek şekilde bir araya getirilen,
uygulanan, kısım lar, unsurlar ve benzerleri. M üzikte zevk verici, ähenkli bir
b ütün meydana getirebilm ek için uygu
lanan sesler, notalar. Edebiyatta aynı
konuya ait verim lerin, parçaların, sözlerin, kelim elerin tu tarlı ve dengeli bir
tarzda bir araya getirilmesi. (Bk. Aheng)

Burhan Arpad

A. Miimtaz Arolat

ARMUTLU. Äşık (XVI. a. ikinci y arı
sı - XVII. a. ilk yarısı). Doğum ve ölüm
tarih leri keşin olarak bilinm iyor. M ahläsından dolayı Anadolu’da aynı adı ta şıyan b ir köyde doğmuş olabileceği ta h m in edilm ektedir. XVII. asrın başların
da Garp Ocakları’nda M urat Reis’e in tisab etti. I. Ahmed M urat Reis’i Cezayir
B eylerbeyi’nin em rinden alarak Mora
Sancakbeyliğine getirdiği zam an A rm utlu, M urat Reis’in yanında idi. Eserlerinde yolculuklanm ve bu esnada düşm an
gem ileri ile karşılaşm alarını yansıtır.
M urad Reis gülbang çektirdi
D in-lsläm sancağın diktüğü va ktin
Padişah uğruna n iyet eyledi
Ç ıkup Cezayir’den gittiği va ktin
K aptanıderya H alil Paşa ile
«Karacehennem Seferi» (1609) ne katılm ış olması
ihtim ali vardır.
Ş iirlerinde M urat Reis’in gazalarını işleyen A rm utlu b ir savaş şairi ve çöğürcüdür. T ürküleri nazım tekniği bakım ından kusurludur. Sade dil ile hece veznini kullanm ıştır. (—» K.)
AROLAT, Ali Mümtaz. Şair (İstanbul 23
Temmuz 1897-4 Eylül 1967). Üçüncü o r
du kum andanlarından H asan İzzet Paşa’nın oğlu. Annesi Çapanoğullarından F at
ma Refia hanım dır. İlk ve orta öğrenim ini G alatasaray’da yaptı. Bu arada gönüllü olarak I. Dünya Savaşı’na katıldı.
C aha sonra ticaret lisesinden m ezun ol

du (1922). Önce bazı yabançı ban k alar
da çalıştı. Daha sonra İş B ankası’na geçerek, çeşitli görevlerde bulundu. Son
görevi m uhasebe m üdürlüğünden em ekli oldu.
İlk şiirlerini Seza imzası ile Şair (191819), ve Nedim (1919) dergilerinde y a
yımladı. A li M üm taz adı ile Y en i m ecm ua’da, M illi m ecm ua’da ve özellikle
Dergäh dergisinde (1921-22) sürekli olarak şiirleri çıktı. Daha sonra Varlık
dergisinde de bir kaç şiiri yayım landı.
Cum huriyet devri T ürk şiirinde bazan
rom antik bir tav ra bürünm üş olsa bile
realiteden hareketle gelişen «memleketçi şiir»in yanısıra, «imajist ve sembolist» bir şiir akım ı da zaman zam an v ar
lığım kuvvetli olarak hissettirm iştir. Ali
Mümtaz A rolat bu ikinci gruba sokmak
istediği şiirlerine gereken derinliği verem iyerek satıhda kalmış, kalıpçı bir şiiri
sürdürm üştür. K onularını tab iattan ve
aşk duyğularından alan şair,
önceleri
hayäle ve ritm e önem veren hece şiirleri
yazdı. Daha sonra serbest nazm a yöneldi. Eserleri: Bir gemi yelken açtı (1926),
Hayäl iklim inden dönen diyor ki *
(1960).
ARPAD, Burhan. Hikäyeci, yazar (Mudanya 1910- ). İlk öğrenimine m ekteb-ı
iptidäi’de başladı.
Daha sonra ticaret
mektebi ile altı sinifli num une m ektebinde devam etti. Bir ara sinema m akinistliği yaptı (1925-28). Tekel Cibali T ütün Fabrikası m uhasebe m em uru
olarak çalıştı (1928-35). Özel şirketlerde
süren m em urluk hayatından sonra Salah
Birsel, Ihsan D evrim ’le beraber ABC K i
tabevi’ni (1943), ve daha sonra tek ba
şına Arpad Y a yın evi’ni tesis etti (194546). M em leket, H ürriyet, Vatan gazetelerinde m uhabir, röportaj ve fıkra yazarı
olarak çalıştı (1947-62). Gazetecilikten
ayrılarak serbest yazarlığa başladı (1970).
İlk yazıları S ervet-i fünun/U yanıs der
gisinde yayım landı (1936). İnanç, Yığın,
Adımlar, Y u r t ve dünya, Yürüyüs, Yeditepe, T ü rk dili, Varlık v.b. gibi dergilerde hikäyeleri çıktı.
Türk hikäyesine teknik, yapı ve anlatım
bakım larından «yenilik getirm eyi denedı. K uru denebilecek dümdüz bir anlatım la da lirizm yapılabileceğini» göstermek istedi. Şehir hayatından aldığı konularını toplum cu - gerçekçi bir çizgide işledi.
Eserleri. H ikäyeler : Şehir 9 tablo (1940),
Dolayısıyle (1955), Son perde (Naşid’in

Dergäh arsivi

ARS
hayatı 1961, hikäyeler eklenerek 2. bs.
Direklerarası adıyla, 1974), Tası toprağı
altın (1966). Roman: A lnım daki bıçak
yarası* (1968). Tiyatro yazıları: Perde
arkası
(1924-1927
yıllarında
İstan
bul tiyatroları, 1959), İlk gece (tenkidler, 1962), Operet 8 tablo (tiyatro
hikäyeleri, 1964), Oyun 6 tablo (tiyatro
hikäyeleri, 1966). Gazete yazılan: G ünügününe (1962). Gezi yazıları: Tuna’dan
Sİmale Avrupa
(1953), Uçus günlüğü
(1959), Gezi günlüğü (1962, TDK deneme, eleştiri, gezi ödülü, 1963). A vusturya
günlüğü (1963). Modern Alm an ve Avusturya edebiyatlarından kendi adıyla
otuzdan fazla A h m et Hisarlı takm a adıyla ona yakın tercüm e yapm ıştır. (-» K.)

ler verm eye başladı. T ürkiye’den gelen
davet üzerine A nkara’ya geldi, Türk vatandaşlığına kabul edildi (1925) ve A n
kara H ukuk M ektebi’nde hoealığa baş
ladı. İki dönem (1930-34, 1934-38) m illetvekilliği yaptı. İstanbul’a nakledilerek
İÜ. ne girdi, (1943)
ordinaryüs payesi
aldı (1945), ve yaş haddi dolayısı ile emekli oldu. 1950-54 arası DP.’den m illetvekili seçildikten sonra siyasi hayattan çekildi, ölümüne kadar kendini ilm i
çalışmalara verdi.
E serleri: Mäiset (Roman, K azan 1898),
İngiltereye seyahat (İngiliz dem okrasisinin esasları, Kazan, 1912), Türk dili
için (Geçmişteki, bugünkü ve gelecekteki yazı dilimiz üzerinde düşünceler 1930),
Orta
A sya T ürk
devletleri
(Sakalar,
ARSAL, Sadri Maksudi. Siyaset adam ı ve
A khunlar,
dilçi
(Taşsu/K azan
1880-İstanbul 20 Hunlar, Yüeçiler, Usunlar,
1934), K utadgu - bilig (İÜ. HF. mec. 2.
Şubat 1957). Asıl adı Sadreddin. Babası
S
’dan ayrı basım, 1947), Türk tarihi ve
Taşsu köyünün im am ı Nizameddin M ak
sudi Ef.dir. İlk öğrenim ine K azan’daki h u kuk (1947), M illiyet duyğusunun sosyolojik esasları (1955),
H u ku k tarihi
Allämiye M edresesi’nde başladı. İlahidersleri
(A
Ü
.
HF.
neşriyatı,
1945), Te
yat, Arapça ve Rusça öğrendi. Ağabeyi
Hädi M aksudi’nin açtığı kurslarda ona okratik devlet ve laik devlet (Tanzimat
yardım çı olmak üzere K ırım /B ahçesa- adlı m üşterek eserin I. cildinden ayrı ba
ray ’a gitti. Orada İsmail Gaspıralı * ile sım, 1940), Umumi h u ku k tarihi dersle
tanıştı. Daha sonra Rus öğretm en oku- ri (AÜ. HF. neşriyatı, 1942). (—» K.)
lu ’na kaydoldu (1897). Bu okulda A yaz ARSEVEN, Celal Esad. Sanat tarihçisi ve
Ishaki * ile beraberdi. O zamanki Kazan yazar (İstanbul 1876-1972). Sadrazam
T ürkleri’nin meselelerini kendi ızdırapları Müşir Ahmed Esad Paşa’m n oğlu ilk öğile b irlik te işleyen ilk romanı Mäiset’i renim ini Beşiktaş Taş Mektep ve H am iburada yazdı (1898). Mezun olduktan
diye m ektebinde yaptı (1885). Beşiktaş
sonra P aris’e gitti (1901). H ukuk FaAskerı
R üştiyesi’nde ve
G alatasaray
kültesi’ne girdi. Y u su f Akçura * ve YahSultanisi’nde iki yıl okudu. M ülkiye-i
ya K em al (Beyatlı) * ile tanıştı. TahsiliŞahane (1889), Sanayi-i
Nefise resim
ni b itird ik ten sonra K azan’a döndü. 1905 kısmını bitirdi. H arbiyeden mezun oldu
ihtilalinden sonra Rusya’da kurulan par(1891). Kolağası rütbesinde iken askerlem entoya (Duma) Kazan m ebusu ola
likten ayrıldı. M eşrutiyet devrinde K arak katıldı ve Türkistanlıların haklarını
lem gazetesinde çalıştı. 1924-41 yılları
m üdafaa etti. Bir ara vazifeli olarak İnarasında İstanbul Güzel Sanatlar Akagiltereye gitti. 1917 Bolşevik ihtilalinden demisinde m im ari
tarihi ve şehircilik
sonra toplanan Umum Rusya I. Müslüokuttu. VII. ve VIII, devre G iresun m ilm anlar K urultayına üye seçilerek,
İç letvekilliği yaptı. Darülbedayi m üdürlüRusya ve Sibirya T ü rk Tatarları için bir ğü (1910) ile başlıyan çeşitli resm i m aM illi - m edeni m uhtariyet tasarısı h a
kam lardaki m üdürlükleri yanında Akazırladı. II. K urultayda bu ta sa n kabul
demideki profesörlük görevini yürüttü.
edilerek, Sadri Maksudi M uhtariyet HeY urt içinde ve y u rt dışında resim sergiyeti başkanlığına seçildi.
Bolşeviklere
leri açtı. 96 yaşında hasta yatağında İÜ.
karşı dört ay süren m ukavem etten sonra
fahri doktorluğu payesini aldı. 1928 de
Kazan’a döndü, oradan Finlandiya’ya
yayım lanan Türk sanatı adlı eseri ile Or
kaçtı (1918). 1919 m ayısında P aris’e gita Asya dönem inden Selçuklu ve Osman
derek toplanan barış konferansına Rus
lılara kadar sanat ve kültürüm üzün kökya A vrupası M üslüm anlarının taleplerilerini aram ayı denedi. İyi bir suluboya
ne dair bir m uhtıra verdi. H elsinki’ye
ressamı olan Arseven, Osmanlılar dögelen ailesini alarak B erlin’e yerleşti. llnemindeki resim sanatını inceleyen ilk
mi çalışm alar ile meşgul oldu. Daha son
denemecimiz olarak da anılır. D arülbe
ra F ransaya taşınarak Sorbonne’da Türk
dayi ve Devlet tiyatrolarında sahnelenen
- T atar kavim leri tarih i üzerine dersoyunlar yazmıştır.
N. A . Banoğlu arsivi,

161

C. Esat Arseven

ARS
Eserləri. O y u n la rı:
Bay Turgan veya
büyük yarın, S e lim -i Salis (Salah Cimcoz’la 1910), G ökte ararken (1939), Saatçi (D arülbedayide ilk T ürk opereti olarak oynandı, 1932), B ü yü k ikram iye
(1933). Güzel san atlar : Resim dersleri
(1895), Ressamlara rehber (1900) Ressam
ve mimarlara m ahsus m enazır
(1898),
Eski İstanbul
(1910),
Constantinople
(Fransızca, P aris’te bs. 1910), Eski Gala.ta (1911), İstanbulun arkeolojik planı
(1913), İstilahatı m im ariye (1924), M imari tarihi (1928), T ü rk sanatı (1928),
T ürk sanatı tarihi (1954-64), S an’at ansiklopedisi (M.E.B. tarafın dan yayım lan
dı 1943-54). (—» K.)

Eski harflerle
arslan kompozisyonları

Arslan. M uhtelif T ürk lehçelerinde ars
lan, arıslan, arsilan, arıstan, arstan, arsıl
şekilleri ile ifade edilen yırtıcı hayvan
(A. esed, F. şir) T ürk -İsläm padişahları
arslan avına çıkm ayı, saraylarında hususi y erler yaptırıp o ralarda arslan beslemeyi, bazan y an ların d a ehli aslan bulundurm ayı, m erasim lerde diğer yırtıcı
hayvanlarla b erab er arslanları da teşhir
etm eyi ädet o larak
benim sem işlerdir.
T ürk-İslam sanat eserlerinde sık raslanan arslan motifi, T ü rk m itolojisine gir
miş, bazı T ürk -İsläm devletlerinde hukuki b ir tim sal ve b ir rem iz olarak kullanılm ıştır. A rslan surətinin bayraklara
ve paralara işlendiği ve geyikle beraber
barış ve güvenliğin rem zi sayıldığı da
görülm ektedir.
Arslan, T ürkler arasında özel şahıs ismi
olarak da sık sık kullanılm ıştır. Bunlar
arasında Alparslan, K ılıç A rslan, Arslan
Bey, Arslan A rgun, A rslan H atun, A rs
lan Şah, Arslan G iray gibi tarih i şahıs
adlarına da rastlam yor.
★ Ed.

Türk edebiyatında arslan kuvvetin ve şecaatin sembolü olarak çeşitli eserlerde
görülür. Cengiz H an’ın ecdadına a it b a 
zı efsanelerde, Oğuzname’de, Dede K ork u t hikäyelerinde arslan motifi k a h ra m anları koruyan, büyüten, onlara kendi
yapışından birşeyler katan bir unsur olarak kullanılm ıştır. Dede K orkut h ik ä
yelerinde Uruz Коса oğlu Basat, b ir düş
man baskını esnasında çadırda unutulup,
sonradan bir arslan tarafından em zirilerek büyütülm üştür. K itabın m uhtelif
hikäyelerinde sazlıktan çıkan arslan lar
dan bahsedilir. Alevıler arasında yaygın
bir inanışa göre M iraç’ta Hz. M uham m ed’in yolunu bir arslan keser. Peygam ber yüzüğünü onun ağzına atar, arslan
yol verir. Ertesi gün Hz. M uhammed
miracını anlatırken Hz. Ali ağzından y ü züğü çıkarıp peygam bere verir. Bu sebeple Hz. Ali ile ilgili şiirlerde arslan
motifi sık kullanılır. Ayrıca arslan m oti
fi güneş ile beraber kullanılır (şir-u h u rşid) ki, bun u n sebebi de güneşin arslan
burcu ile ilgili oluşundandır. Daha çok
İran k ü ltü rü ile yaygınlık gösteren bu
m ünasebet yüzünden arslan İran ’ın m il
li aläm eti sayılm ıştır. Divan edebiyatında arslan, bilhassa kasidelerde şäirlerin
kasideyi sundukları şahsı övmek için,
çokça kullandıkları bir unsurdur.
Ba
zan da sevgilinin bakışları için kullanılır. Sevgilinin gözleri ahü’dur, fakat bakışları «şirane» dir. Ayrıca arslan, pençesi ile beraber zikredilerek sevgilinin
kudreti ortaya konm ak istenir :
Senün bu şir pençende cihängirler zebün
iken
R akib-i rübehe varub ne içün nahcir
olasın sen.
Ahmed Paşa

İsläm iyetten önceki ve sonraki
Arş (A.). Taht, serir, çatı, dam, çadır, yüksekliği sebebi ile bütün cisimleri içine
alan ve A llah’ın istivä ettiği şey; m ecazen mülk, saltanat, felekiyyat m änalarına gelir (Seyyid Şerif Cürcäni, et-T a’rifät). Eski felsefede, bir görüşe göre, bü
tü n käinätı kuşatan şey, yäni külli m ekan; diğer b ir görüşe göre de, dokuzuncu felek, yäni F elek-i dzamdır. Ona aym zamanda, nefsi külli (käinatm külli
ruhu) de denilir. Arş maddi älemin ilk
tabakasıdır. Yüceliği bakım ından padişah
meclislerine de arş denilir ki, bu tak d irde arş, saltanat, hüküm , yücelik ve kudretten kinayedir.
A rşı yıkıldı demek,
hükm ü kalm adı, k u d reti yok oldu dem ektir. Eski kanaate uyanlar Batlamyus

nazariyesine göre A rş’a b ü tün gökleri
kaplayan ve içinde hiçbir yıldız b u lu n 
m ayan dokuzuncu kat gök dem işlerdir.
★ Din. K u r’an ’da Allah’ın A rş’ın sahibi
ve Rabbi olduğu belirtilir. (Teube/129,
İsra /42, E n b iya /22, M ü’m in ü n /118, 186,
К e m i/26, M ü m in /15, Z u h r u f/ 82, T ekvir
/20, B ü rü c/15). Allah gökleri ve yeri al
tı günde yaratm ış ve sonra O’nun em ri
Arş üzerinde hüküm ran olm uştur (A ’~
raf/54, Y unus/3, Ra’d / 2, F u rk a n /39).
Başka ayetlerde de A llah’ın em ir ve
hükm ünün
Arşı kapladığından bahse
dilir (T aha/5, Secde/4, H adid/4). B un
lard an anlaşıldığına göre, A rş, A llah’ın
ku d ret ve saltanatının tecelli yeridir. Bir
ihtim alle A rş bütün bir k äin atı ifade
etm ektedir.
«O hanginizin ameli daha
güzel olduğu hususunda sizi im tihan etm ek için gökleri ve yeri altı günde yaratan d ır. Bundan evvel ise Arşı su üstü n d e idi» (H ud/ 7) ayetinden de bu an laşılabilir. Zira gökler ve y er y aratılm adan evvel su yaratılm ıştı. A llah’ın Arşı
yani m ülkiyet ve saltanatı da su ü zerin
de cäri idi. Beyzavi’ye göre ise; gökle
y erin yaratılışından evvel A rş ile b u n la
rın arasında sudan başka b ir şey yoktu.
B undan da A rş’tan sonra suyun y aratıldığı çıkarılabilir.
K u r’a n ’ın bazı äyetlerinde m eleklerin
A rş’m etrafını kuşattığı (Z ü m e r/75), b azılarım n A rş’ı yüklendiği
(M ü’m in /7)
b elirtilir. K ıyam et gününde de A rş’ı sekiz m elek yüklenecektir
(Н а а кка /П ).
Eğer A rş’ı käinat olarak alırsak, A rş’ı
yüklenen m eleklerin korum a ve idare ile
görevli olduklarının mecaz yoluyla ifade
edildiğini söyleyebiliriz. Y ahut bu, m e
lek lerin A rş’ın sahibi olan Cenab-ı H akk ’a m anevi yakınlıklarından ve şereflerinden kinäyedir.
A rş iki äyette sade taht m anasıyla geçer
(Y u su f / 100, N e m i/23). K ürsi kelim esi de
ta h t m anasına gelir. K ur’an ’da yalnız iki
defa geçm ektedir. A yetü’l-K ü rsi adıyla
tanınan (Bakara/255) te A llah’ın K ü rsi’sinin gökleri ve yeri kapladığından b ah 
sedilir. İkinci äyette ise K ürsi, Süley
m an’ın tahtını ifade etm ektedir (S a d /34).
K ürsi hakkında da ihtilaf edilm iştir. B a
zı bilginler K ürsi’nin Arş’ın eşanlam lısı
olduğunu ileri sürerler. K ürsi’nin A rş’ın
yanında ayrı bir makam, İsm -i Äzam y a
h u t A llah’ın m ülk, saltanat ve k u d reti
olduğu görüşləri de vardır. Bazıları da
bunda bir rem iz görürler ve K ürsi’nin
A llah’ın älem inden
başka bir şey ol
m adığını ileri sürerler.

ARŞ
Yeni - Eflätuncuların tesiri ile A rş ve
K ürsi kelim eleri hey’et (astronom i) ilmine de tatb ik edilmiştir.
★ T a s : Süfiler A rş’a im am -ı m übin adı
nı verirler. Tasavvufta arş-ı ekber in san-ı käm il’in kalbi mänasında kullanılm ıştır. (et-Tahänevi, Keşşäfu ıstılahat’T-fünün. C. II. Sf. 981).
★ Ed. Özellikle dini- tasavvufi edebiyat
m etinlerinde Arş ve Kürsi kavram larına
yer verilm iştir.
Här ü häşäk-i enäniyyet yanalı aşk ile
Arş ü K ürsiden geniş açıldı m eydanım
benim
Niyäzi-i Misri
N aatlarda, M iraciyelerde Hz. Peygam berin M irac’da S idretü’l-M ünteha’ya v ardıktan sonra önce Kürsi sonra A rş’a ulaşarak Allah ile lafızsız ve savtsız konuştuğu belirtilir.
Arş. Siyasi, m üstakil Osmanlı gazetesi,
haftalık (Üsküp 11 Eylül 1327/1911- ?).
İm tiyaz Sahibi: Mehmed Sami. HT. Us.
K tp. nde m evcut 1. sayısında İttih at ve
Terakki aleyhdarı ateşli yazı ve haberler
dikkati çekiyor.
ARŞ!
(H urüfi). M utasavvıf şair ( ?
1562-? ). H ayatıyla ilgili bazı bilgiler
divanından çıkarılm aktadır. Esrar Dede
Tireli A rşi ile bu Arşı’yi karıştırm ıştır.
Arşi, Fazlullahi H urüfi m ensubu olmakla
iftihar etm ektedir. Mevlänä ve m evlevilikle ilgili şiiri yoktur. M ürettep divanı
olan Arşi, dini konular yanında başka
m evzulara da şiirlerinde yer verm iştir.
(-» K.)
ARŞI (T ireli). Divan şairi (Tire XVI XVII. a.). Bir süre m üderrislik yaptıktan
sonra Mevleviliğe intisab etti. M ora’ya
yerleşti. 1620 de hayatta olduğu sanılıyor. H urüfi, Yenipazarlı ve Tireli Arşi
ekseriya birbirine karıştırılm aktadır. Ti
reli A rşı’nin divanı yoktur. Şiir m ecmualarındaki şiirleri de diğer Arşilerle karışm aktadır. (—» K.)
ARŞI (Y enipazarlı). Divan şairi (Yenipazar/R um eli ?-? 1570). Devrinde, ilim
ve edebiyat bilgilerine sahip, hoşsohbet
bir zat olarak tanındı. Tarih düşürm ede usta sayıldı. Divanı bulunam am ış olan A rşi’nin şiirleri devrinin bazı şiir
m ecm ualarında ve tezkirelerindedir. (—»
K.)
Arşiv (Yun.). Arkheion:
Resmi daire,
belediye saray’ından. Yunanca’dan Lä-
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tince’ye de geçen bu kelime bü tü n dün
yada, «a. K urum lann, gerçek veya tüzel
kişilerin faaliyetleri sonucu m eydana
gelen ve b ir amaçla saklanan doküm antasyon, b. Sözkonusu doküm antasyona
bakan kuruluş, c. Bunları barındıran
yerler» (1962 VII. M illetlerarası Arşiv
Toplantısı’nın tarifin e göre) m änasm da
kullanılm aktadır. B ir şeyin arşiv m alzemesi olabilmesi için en az 30 yıl geçmesi kaidesi kabul edilmiştir. T ürkiye’de
arşiv terim i, tariftek i mänayı aşan bir
biçimde
kullanılm akta ve h er
tü rlü
doküm antasyonu kapsar b ir anlam da
taşım aktadır.
★ Tarih. T arih boyunca, taş, kil tablet,
m adenler, tahta, dokuma, papirüs, p arşömen, kağıt arşiv malzemesi olm uştur.
Süm erlilerin (M.Ö. 2.000) arşive sahip
oldukları biliniyor. Etiler (M.Ö. 1.800 1.200) resm i yazışm a, antlaşm a,
kral
yıllıkları, ve diger belgeleri Boğazköy
arşivinde toplam ışlardır. Eski Mısır, Yu
nan ve R om a’da da arşive önem verilm iştir. O rtaçağ’da arşivcilik gelişmiştir.
XVIII. asrın sonundan itibaren çeşitli
ülkeler arşiv kuruluşlarını kanuna bağlam ışlardır. (Fransa 1789-90,
İngiltere
1838, A lm anya 1919, ABD. 1934).
T ü rk iy e ’de Sadrazam M. Reşit P aşa’nın
nezaret olarak k urduğu H azine-i Evrak
(1846) sonradan m üdürlük olarak teşkilatlandı.
C um huriyetten sonra Başbakanlık E vrak M üdürlüğü’ne bağlandı.
1937 de 3154 sayılı kanunla bağımsız m ü
dürlük, 1943 te 4443 sayılı kanunla da
B aşvekalet A rşiv Genel M üdürlüğü haline getirildi.
B aşvekalet A rşiv Genel M üdürlüğü arşivlerinde, Osmanlı devletinin resm i bel
geleri m uhafaza edilm ektedir. Otuz m il
yon k ad ar belgenin bulunduğu Başvekä
let arşivi çeşitli zam anlarda tasnif edilmeye çalışılm ıştır.
Ali Emiri (1918-21
arasında)
padişahlara göre kronolojik,
M. K em al İnal (1921 de) devlet teşkilatlarına ve işlem lere göre, M uallim Cevdet İnancalp da (1932) dar bir konu sınıflam ası yapm aya çalıştılar.
1935 ten
sonra getirilen M acar Ljos Fekete, eski
sım flandırm aları bırakarak, provenienzia
«eskiyi olduğu gibi kurm a, yeniden can
landırm a» olarak adlandırılan sistem i uyguladı. H alen arşivlerin tasnifi tam am lanm am ıştır.
T ürkiye’de belli başlı arşivler. 1. Baş
vekälet A rşiv Genel M üdürlüğü. O sm an
lı D evleti’nin D ivan-ı H üm ayun (H üküm et), B äb-ı Asafi (Başbakanlık), Bäb-ı

a r

defteri (Maliye) teşkilatlarının resm i
belgeleri bu teşkilat tarafından k o ru n m akta ve araştırıcıların istifadesine sunulm aktadır. 2. Topkapı Sarayı M üzesi
arşivi. Padişahlarla, azil ve idam edil
miş devlet adam larına ilişkin belgeler
(10.726 defter, 12.724 käğıt burada toplanm ıştır). 3. Tapu Kadostro Genel M ü
dürlüğü A rşivi. A nkara’da bulunan bu
arşivde 1848 den sonraki tapu k ay ıtları
muhafaza edilm ektedir. 4. Şer’iye M ahkem eleri Sicilleri. Osmanlı m ahkem e kayıtları 1941 de Ädalet Bakanlığı tarafın dan Milli Eğitim Bakanlığına devredilm iştir. 5. Vakıflar arşivi. Ayrıca devlet
daireleri, belediyeler, okullar özel k u ru luşlar ve ailelerin arşivleri vardır.

Artdamaksı konson, bk. A rtdam ak sesdeşi.
Artist (Fr.). Güzel sanatlardan birini;
çoğunlukla tiyatro, sinema gibi sahne
sanatlarında oyunculuğu m eslek edinen
kimse.
Artistik (Fr.). Güzel sanatlarla ilgili, sanat endişesi taşıyarak yapılan.
Artis;ik-sine. «Şark ve B alkan
sinem a
mecmuası», haftalık (İstanbul 4 T eşrinisäni 1926-? ). İmtiyaz Sahibi: P iyer
Sarıyan, Serm uharriri (B aşyazarı): A ntuvan Pol, Türkçeye tercüm e eden: R agıp Rıfkı. «Muhterem kariler»
başlıklı
yazıda «Bugüne kadar Şarkda, yalnız
Türkiye ile Balkanlarda değil, h atta b ü 
tün dünyada sinema m uhabbeti olduğu
kadar film sanayii profesyonellerini alakadar etm ek gayesiyle neşredilen vesaiti
azimei istihbariyeye m alik bir sinem a
gazetesi m evcut değildi. Bu gazete b u gün vücuda geldi, ismi de “A rtistik - sine’dir» deniliyor. Bu m aksatla A m erika
ve A vrupa sinema m erkezlerinde m ü tehassısların fikirleri toplanıyor, haberleri
alınıyor. Devrin ünlü artistlərinin resim lerine yer veriliyor. B unlar arasında sinem anın gelmiş geçmiş ünlü efsäne
adam larından Rudolf V alentino’nun h ayatı resim li olarak tefrika edilm iştir.
Türkçe ve Fransızca olarak yayım lanan
A rtistik-sine’nin HT. Us K tp. nde 1, 6,
19; İ. Belediye Ktp. sinde, 8, 9, 15. sayı
la n m evcuttur.

Osmanlı devlet belgeleri çok iyi tutulm uş,
sağlam kağıtlara, silinmez m ürekkeple
yazılmış ve çok iyi m uhafaza edilmiş ol
m asına rağm en, C um huriyetten sonra
m uhafasasında bazı aksam alar olm uştur.
Bu arada bazı arşiv belgeleri B ulgarista n ’a satılmış, bazıları anbalaj kağıdı olarak esnafa intikal etm iştir.
ARTAM, Nurettin. Şair ve yazar (İstan 
bul 1900-Ankara 1958). İstanbul S ultanisi’nde okudu. Birinci Dünya Savaşı’na
katıldı, askerliği sırasında Şam’da esir
kaldı. (1920). İstanbul ve A nkara Liselerinde İngilizce ve edebiyat öğretm enliği yaptı. İkinci Dünya Savaşı başların
da Basın-Y ayın Genel M üdürlüğü’ne geçti. Propaganda, kitaplık ve derleme m üdürlüklerinde çalıştı. A nkara Radyosu’nda on yıl süre ile Radyo Gazetesi'ni hazırlayıp sundu. V akit ve Ulus gazetelerinde T.İ. (Toplu iğne) imzalı fıkralar
yayım ladı. İngilizceden tercüm eler yaptı.
Belli başlı e s e rle ri: Eski yazıdan yeni
yazıya (1928), Boş saatlerde (mensur şiirler, 1933), Varım yoğum (şiirler, 1933),
Ö zdilim izde sınangılar (1934), Varım yo.ğum ve Seccade (şiirler 1946). (—> K.)

ARUN, Halit özdemir.
Şair
(A nkara
1923- ). Öğrenim ine G alatasaray’ın ilk
kısm ında başladı (1936). Lise son sınıfa
kadar G alatasaray’da devam eden orta
öğrenim ini K abataş Lisesi’nde tam am la
dı (1942). İstanbul Üniversitesi H ukuk
ve İktisat F akülteleri’nde okudu. Tanin
ve Zam an gazetelerinde çalıştı. M ütercimlik yaptı. Daha sonra S anat Basım evi’ni (1950), Y uvarlak Masa Y ayınevi’nı (1955) kurdu. Eserlerinde Asaf Özdemir imzasını kullandı.
İlk şiirleri S ervet-i fünün/U yanış
ve
B üyük doğu dergilerinde
yayım landı
(1940-44). Daha sonra Varlık, K aynak,
Edebiyat dünyası, Şadırvan,
Yeditepe,
K üçük dergi, Seçilm iş hikäyeler, Vatan
gazetesi, Sanat yaprağı, Y enilik, Dost,
Türk dili gibi dergilerde şiirleri çıktı.
Şiirlerinde ses ve yapı meselesine fazla
ehem m iyet verm eyen Arun, düşüncenin
ön plana çıkmasına çalışmıştır. D uyğu
ların derinliğine inmemiş oluşu, onu m üsikiden olduğu kadar, zengin im ajlardan
da yoksun bırakm ıştır. O kuyucuyu şa-

Artdamak fonenıleri, bk. A rtdam ak sesdeşi.
Artdanıak koıısonu, bk. A rtdam ak sesdeşi.
Artdamak sesdeşi
(artdam ak ünsüzü,
artdam ak konsonu, artdam aksı konson,
artdam ak fonem leri)/(D il, Fr. consonne
postpalatale, velaire, gutturale postpalatale). Dil sırtının ark a yanı ile artd a
m ak arasında çeşitli boğumlanma noktalarından çıkan ses. K ızıl, gıda, soğuk
kelim elerinde görülen (k , g , ğ ) sesdeşleri.
Artdamak ünsüzü, bk. A rtdam ak sesdeşi.

Dergäh arşivi

I

şırtm a, ironi ve kelime oyunu, m odern
şiirin özelliklerindendir. H er şair kendi
mizaç ve gayesine göre bu
teknikten
faydalanm ıştır. H alit Özdemir (Özdemir
Asaf) m şiirlerinde görülen hikm etli söyleyiş eğilimi, bu açıdan bir tehlike arzetm ektedir. K elim e oyunu veya bilmeceyi
andıran paradoksları, düşündürücü güldürücü ve lirik özellikleri yanında az ve
kısa sayıda tu tu lan m israları şiirden çok
vecize’yi andırm aktadır.
E serleri : Dünya kaçtı gözüme
(1955),
Sen, sen, sen (1956), Bir kapı önünde
(1957), Yuvarlağın köşeleri (etika, 1961),
Y um uşaklıklar değil (1962),
N asılsın*
(1970), Çiçekleri yem eyin (1975).
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Aruz (A.). Sözlük anlamı «çadırın o rta 
sına dikilen ve çadıra desteklik eden
direk» dem ek olan arüz kelimesi edebiy atta delälet ettiği vezin
içinde
ilk
m ısraın son te f’ilesini gösterir. Bu te f’ile
de, kazığın çadırın ortasında bulundu
ğu şekilde, beyitin ortasında bulunur.
Mecäzi olarak, arüz kelimesi, şiirde, heceleri ölçmek, m etrik, anlam larında k u llanılm aktadır.
Vezne isim olan arüz kelim esinin iştikäkı
ile ilgili keşin bir bilgi verilm iyor. Агар
nahivcilerinin bazıları, m isram bazı k äidelerle karşı karşıya konulm asından
(m uäraza edilm esinden) dolayı bu ilmo
arüz ismi verildiğini söylemektedir; diğer bazılarına göre ise, bu ilmi M ekke’de H alil ortaya koymuş, ilm in ismi de,
M ekke’nin eski ismi el-A rüz olduğundan,
arüz olm uştur. Başka bir görüşe göre
de, beyitin en m ühim kısmı olan ilk m is
ram son tef’ilesine verilen arüz adı, bü
tün beyit ve nazım ilm inin adı olm uş
tur.
Arüz ilm inde kullanılan kelim elerin bazılarınm da bedevi A rapların hayatları
ile ilgili olduğu görülm ektedir. Meselä,
tef’ilenin başlıca iki unsuru olan evtäd
ve esbäb, sebeb «ip» ve veted «kazık» kelim elerinin çoğul şəklidir.
Arüz vəzni kalıpları ile yazılmış olan
her beyit sakin ve m üteharrik, yard h arekesiz ve harekeli harflerden m eydana
gelmiştir. B unların birleşmesiyle te f’ile
vücut bulur. T ef’ile’ye cüz’ veya tef’il de
denilir.
H arf birleşm elerinden iki sebeb (sebeb
hafif: msl, ka-d, sebeb sakil: msl, le-ke),
iki veted (veted m efrük: msl. va -k -ta
veted тести: msl. va-ka-d) m eydana
gelir. İkinci derecede olan birleşm eler
fasıla, sugrä, kübrä adlarını alır. İki
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H. özdemir Arun

veyä üçten ziyade h a rf birleşm esinden
m eydana gelen terk ip ler sebeb ve veted’lere (birinci derecede h a rf birleşm elerine) ircä olunabilir.
Aşlı unsu rların birleşm esi sonunda Arap
arü zu n u n sekiz tef’ilesi m eydana gelmiştir. Bu te f’ileler şunlardır: 1. faülün, 2.
fäilün, 3. m efäilün, 4. fäilätün, 5. m üste filü n , 6. m e f’ülätü, 7. m üfäaletün, 8.
m ütefäilün. Bazı arüzcular, 4. ve 5. tef’ilelerin farklı sebeb ve vetedlere iki
tü rlü ayrılm ası im kanını, fäilätün - fäi
lätün; m ü stef’İlün - m ü ste f’ilün şeklinde
düşündüklerinden, on te f’ile kabül etmiş
d u rum dadırlar.
Zihäfät ve ilel de diğer arüz ıstılahlarıdır. Zihäfät
(asıldan uzaklaşm alar),
sebebin ikinci harfinin uğradığı değişikliklerdir. Zihäfät oniki tü rlü
olup,
m uhtelif isim ler alır. Msl. habn bu n lar
dan biridir ve bir tef’ilenin ikinci harekesiz harfin in iskatına denilir (m üstef’
ilü n ’ün m ü te f’ilün olm ası gibi);
fakat
m ü te f’ilün şekli m evcut
olmadığından,
bu şekil aynı ölçüye karşılık olan m efä
ilü n şeklini alır). İlel ise, b ir m isram son
te f’ilesinin sonunda bulunur. Bu da sebebde veyä veteddeki fazlalıktan (ziyäde) yähut noksanlıktan naks) m eyda
na gelir. B ir illet, b ir m anzum parçanın
birinci beyitinde olursa, m anzum par
çanın sonuna kadar devam eder. Tezyil,
v eted -i m ecm üa bir harekesiz h arfin ilävesidir. Msl. m üstef’ilü n ’ün m ü stef’ilän olması gibi. Hazf, sebeb-i hafifin iskatıdır. (Msl. m efäilün’ün m efäi olması
gibi; fakat, bunun yerine, vezince denk
olan faülün kullanılır).
H er m ısrä iki tef’ileden ibäret olup, ilk
m isram son te f’ilesi arüz, ikinci m isram
son te f’ilesi darb adını alm ıştır.
A rüz vezninde, beyiti te f’ilelere ayırm a
ya ta k ti’ denilir. Bu süretle, bahrler bu
lunur. A rap arüzunda 10 te f’ileden 16
b ah r m eydana gelmiş olup, şunlardır:
T a v il: fa ü lü n /m efä ilü n /fa ü lün/m efäilün.
M edid : fäilätün/fäilün/fäilätün.
Basit : m ü stef’ilü n /fä ilü n /m ü stef’ilün /
fäilün.
K a m il: m ütefäilün / m ütefäilün / m ütefäilün.
V äfir : m üfäaletün / m üfäaletün / faülün.
Hezec : m efäilün / m efäilün.
Recez : m ü stef’ilün / m ü ste f’ilün / m üs
te f’ilün.
R e m e l: fäilätün / fäilätün / fäilün.
S eri’ : m ü stef’ilün / m ü stef’ilün / fäilün.
M ü n sa rih : m ü stef’ilün / fäilätü / m üs
te f’ilün.

H a f if : fäilätün / m ü ste f’ilün / fä ilä tü n .
M uzärı’ : m efäilün / fäilätün.
M uktazab : fäilätü / m üfteilün.
M üctes : m ü stef’ilün / fäilätün.
M iitedärik : fäilün / fäilün / fä ilü n /
fäilün.
M ütekärib : faülün / faülün / fa ü lü n /
faülün.
T ef’ilelerden her birine zihaflar ve ille tler tatbik edilerek, fiilen kullanılan b a h irler m eydana gelir. Bu hususta ikinci
m ısraın son te f’ilesindeki
değişiklikler
m ühim dir.
A rüz vezninde hece ayırım ı sırasında sa
kin ve m ü teharrik heceler, yani sü k ü n
işäreti ile tesbit edilen ve hareke ile gösterilen heceler belirtileceği gibi, b u n la r
kapalı, açık hece veya uzun, kısa heceler
olarak da gösterilebilir:
B irbirinden cän u ten pinhan değül: fäilä tü n /fäilätü n /fäilü n .
— . ---------- / — . ------------ / — . —
Liki yok d estür-ı rü ’yet cana b i l : fäilätü n /fäilätü n /fäilü n .
—
. --------------- / —
. ----------------- / —
. —
Im äle, arüzda bir heceyi iki hece sayılabilecek gibi okum aktır. Msl. Sana mahsüs lu tfu d u r H akkun (mahsüs, m ahsüsı
şeklinde düşünülür) ve hesaplanır.
Zihäf, arüzda, uzun b ir heceyi kısa ok u m aktır. Meselä:
Bü ta a t bir dürlü değüldür ahir (täat,
taat şeklinde, ähir, ahir şeklinde o k u n u rsa, fäilün’ün -ilün parçasına tekäbül ed ecek tir).
Vasl, bir kelim enin son harfini, sonraki
kelim enin sesli harfle başlayan ilk h e cesine ulam aktır. Msl.
G örürsün bir gülä çılsa yanında h ar olur
peyda (gül açılsa ve här olur’da vasl
m evcuttur).
T ürk edebiyatının ve İslam ı Türk edebiyatının ilk m ahsullerinde az tef’ile ih tivä eden bahir şekilleri kullanılm ıştır: Msl.
fäilätün / fäilätün/fäilün ve m efäilün /
m efäilün / faülün yahut fäilätün / m e 
fä ilün/fäilün v.b.
İslam ı Türk edebiyatında en çok kullanılan bahirler remel, m ütekärib, hezec ve
recez’dir.
B ahir isim lerinin iştikäkı hakkında fa rk lı görüşler m evcuttur. Recez bahrinin en
eski A rap bahri olduğu ve devenin adım
atm asındaki ähenge uyan kısa, uzun hecelerin tekrarından m eydana geldiği belirtilm ektedir. İm am Halil b. Ahmed’in,
B asra’da çam aşırcılar arasından geçtiği
sırada, onların tokaçlarından çıkan dak,
dak, dak; dakak, dakak seslerinden aldığı

ilham ile bir sistem vücüda getirdiği de
riväyetler arasında y er alm aktadır.
K ayıtlara göre, İran lılar İsläm iyeti k a 
bül ettikten sonra, arüz bahirlerinden
kulaklarına hoş gelenleri alm ışlar, cedid,
müsta’cil, müşäkil gibi bazı bahirleri de
kendileri iläve etm işlerdir.
★ Tarih.
T ürkler m üslüm an olduktan
sonra Horasan ve M äveräünnehir’de
parlak bir İran edebiyatı ile karşılaştılar.
Bu ortamda, A raplardan İran lılara değişikliğe uğrayarak geçen Acem arüzunu
iktibas ederek tak lit yoluyla yeni şiirler
meydana getirdiler. Bu yeni şiir geleneği kuvvetlenerek XI. a. da K aşgar ve
Balasagun sahalarına k ad ar yayıldı. K arahanlıların İran ’dan getirdikleri m üderrislerin arüzu K arahanlı m edreselerine
soktukları kaydedilm ektedir.
Sonraları
Türklərin yaptıkları ayırım ile T ürk arü 
zunun İran arüzundan kısm en ayrıldığı
bilinmektedir. Böylece K arahanlılar sa
rayında ilk arüzla yazılm ış eser örnekleri görüldü. K utadgu - bilig’de yeni gelenek ile eski T ürk şiirinin izlerini bir
arada görmek m üm kündür. T ürk vəzni
nin onbirli hece ölçüsü, arüzun fa ’ülün /
fa’ülün / fa’ülün / fa ’ül kalıbına uyğun
düşm ektedir.
Aı üz, H. V/M. XI. a. da H äkaniye lehçesine, V II/X III. a. da güney lehçesine, V III/
XIV. a. da Çağatayca ve Äzericeye geçm iştir. XI. - XIV. a. lard a Mesnevi, gazel, kaside, m usam m at, rubäi, k ıt’a gibi
nazım şekileri, Acem arüzunun m uhtelif
bahirlerine ait vezinler kläsik edebiyatta yaygınlaştı. XVI a. da arüz kalıpları
Türkçeye tam am ıyla uyduruldu. XVII. a.
da arüz kalıplarım T ü rk şairleri İran
şairlerinden daha ustaca kullandılar.
Ali Şir N eväi’nin T ürklere m ahsus oldu
ğunu belirttiği arüz şekilleri, daha çok
m üsiki yönündən m illidir. B unların belli
başlıları: T uyuğ (fäilätün / fäilätün /
fäilün), koşuk (fäilätün / fäilün / fäilä
tü n / fäilün), tü rkü (fäilätün / fäilätün/
fäilätün / fäilät), M uhabbetnäm e (m efäi
lün / m efäilün / m efäil), m üstezad (m ef’ülü / m efäilü / m efäilü / fa’ülün ve 2.
m isra : m ef’ülü / fa ’ülün).
XIV. - XV. a. larda başlayıp XIX. a. ka
dar devam eden ve beste ile söylenmesi
için sade b ir dille yazılan m urabbalar, es
ki halk tü rk ü lərin in bir taklidi olarak
düşünülebilir. K läsik şiirin çekiciliğinden kendilerini k u rtaram ay an äşıklar
bile belirli b ir ölçüde arüzdan y ararlan 
dılar. Sadece Äşık edebiyatı *nın eseri

olup Divan şiirinde görülm eyen arüz şe
kileri şunlardır :
Divan (fäilätün / fäilätün / fäilätün /
fäilün), sem ai (m efäilün / m efäilün/m efäilün / m efäilün), salis (feilätün / feilätü n / feilätün / feilün) kelenderi (m efülü / m efäilä / m efäilü /fä’ülün), satranç
(m üfteilün/m üfteilün/m üfteilün).
Tanzim attan sonra b ü tün k ü ltü r alanla
rında olduğu gibi edebiyatta da Batı’ya
yönelik değişmeler ortaya çıkm ıştır. Bu
m eyanda, Batı, özellikle Fransız kültürü
ile beslenen edebiyatçılarımız, Doğu kaynaklı arüz veznine karşı çıktılar. Günlük
gazetelere kadar yansıyan tartışm alar
yarım asırdan fazla sürdü. İlk zamanlar,
T ürklerin eskiden parm ak hesabı veya
hece vezni denilen b ir şiir vezinleri bulunduğu, fakat, zam anla arüz vezninin
kullam lm aya başlanmasıyla, bu veznin bırakıldığı, neticede gelişemeden öylece
kaldığı ileri sürülüyordu. Oysa, äşıklar
hece veznini geçmiş asırlarda sürekli ola
rak kullanm aya devam etm işlerdi.
Tanzim at döneminde heceye yönelme harek etleri arasında Recaizäde Mahmud
E krem ’in La Fontaine’in m asallarını he
ce ile çevirm eye başlam asına ragm en sürdürem eyip arüzla devam etmesi ilgi çə
kicidir (1879-82). Nam ık K em al’in de
A bdülhak H am id’e hece ile yazmasını
tavsiye ettiği biliniyor. B ununla birlikte,
XIX. a. ın sonuna k ad ar hece veznini
m üstakilen kullanıp eser veren
şahsa
rastlanm ıyor. Mehmet Em in (Yurdakul)
un Türkçe şiirler’i (1897) geniş yankılar
uyandırm ış, hece veznine olan ilgiyi arttırm ıştır. XX. a. ın ilk çeyreği daha yo
ğun olarak arüz-hece tartışm aları ile geçm iştir.
A rüz vezni taraftarları, gelişmiş b ir dil
olan Osmanlıca gibi, gelişmiş bir vezin
olan arüzun da terkedilem iyeceğini hece
vezninin gelişmemiş bir vezin olduğunu,
bu vezinle ancak basit çocuk şiirleri yazılabileceğini ileri sürm üşlerdir. Buna
karşılık hece vezni taraftarları, m illi ve
zin olan heceye dönülmesini şart olarak
görüyorlar, bu vezinle ähenkten yoksun,
su n ’i şiirler yazıyorlardı. O yıllarda heceyle en güzel şiirler bu tartışm aların dışında hatta arüz veznine yakın biri ola
rak görülen Riza Tevfik (doğ. 1869) tarafından yazıldı. Riza T ev fik (Bölükbaşı),
T ürkçülerin yapmacık hece şiirlerine
karşılık, äşık tarzı ve halk edebiyatı geleneğinden faydalanarak sağlam, ahenkli
şiirler ortaya koydu.
A rüz-hece tartışm aları’nın yoğunlaştığı
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dönem lerde, E debiyat-ı Cedide’ciler (Özellikle Tevfik Fikret) T ürk arüzunu im äle ve zihaftan k u rta rıp tabii bir hale
getirm işlerdi. T artışm aların en şiddetli
devresinde şiirlerini yayım layan M ehm ed Ä k if (Ersoy) arüz veznini tabii bir
sese kavuşturm uş, bu vezinle halk söyleyişini şiire sokm uştur. Yahya Kemal,
N ef’i, N aili-i Kadım, N edim gibi eski şiir
ustalarının şiirlerini özüm leyerek ye
ni b ir ham le ile arüzu Türkçeye kusursuz b ir şekilde uyguladı.
A rüz veznini, daha çok kısa hecelerin h a
kim olduğu ve ekseriya uzun veya kısa
hecelerin ard arda geldiği Türkçe’ye uy
d urm a yönünde bazı çabalar da görülüyor. Bu neticesiz çabalar arasında Abdülh ak H am id’in tü retip yalnız kendisince
k ullanılan fefeilätün (...------- ) cüzü, Enis
B ehiç’in cüzleri düm tekle ifade denemesi
ve İbrahim A laaddin’in cüzlere sevmek
m asdarm dan ad takm a teklifleri ilgi çekici teşebbüsler olarak kaldı.
A rüz - hece tartışm alarm ın yaygm yılları T ürkçe’n in sadeleşmesi için çabaların
yoğunlaştığı günlere rastlam ıştır. Genç
kalem ler’in yeni lisan h areketi yaygınlaşırken, arüz vezninin kullanım ını kolaylaştıran, tab ii m alzem esini teşkil eden
kelim e ve tam lam alar kullanılm az h a
le
geliyordu. Vezin
tartışm alarında
ilm i - ölçüler dışm da bazı unsurlara
ağırlık verilm iştir. Bin yıllık k ü ltü r oluşum u sırasında dil ve vezin unsurları
m illi b ir m ahiyet kazanm ış, arüz vezni
tam am en m illi bir sçse kavuşm uşken,
m illiyetçilik, m illilik adm a dava mevzuu
olması, devrin m illiyetçilik anlayışının
sağlam k ü ltü r tem ellerine dayandırılam adığım gösterir, lle ri sürülen tezlerin
aksine, Yahya K em al’in cum huriyetten
sonra (öl. 1959) bu vezni büyük başarıyla kullanm ası ve devrin T ürkçesiyle yazılm ış en güzel şiirleri or
tay a koym ası ilgi çekicidir. Yahya
K em al’den sonraki nesilden bazı şairle rin
m ünferiden
de
olsa
arüzu
başarıyla kullandıkları dikkati çekm iştir. (Özellikle, M ehm et Çınarlı, doğ1925 ve A. Öztemiz H acıtahiroğlu, doğ.
1929). B ununla birlikte, arüz vezninden
heceye, neticede vezinsizliğe geçilmiş, ve
zin kaygusu tam am en o rtadan kalkmış,
arüz vezni de tarih i b ir m alzeme olarak
b ir tarafa bırakılm ıştır. (—> K.)
Arz-ı Mev'ud. Nuh P eygam ber’in oğlu Sam ’ın soyundan gelen ib ra h im Peygam b e r’e A llah tarafından vaad edilmiş ülke.
İbrahim Peygam ber ve oğulları İshak ile

Yakub, K en’a n ’da yerleşm işlerdir.
Y ak u b ’un oğlu Y usuf’ta n gelen nesli, M u sa
Peygam ber’in yol gösterm esiyle T a n r ı ’n ın vaad ettiği A rz-ı M ev’ud’a
(A rz -ı
K en’an ’a) gitm işlerdir.
A rz-ı M ukaddes, A rz-ı M ev’ud ve A r z - ı
K en ’an için K u r’an ’da y er alan b ir d e y im 
dir. «Ey kavm im ! A llah’ın size ta k d ir e t 
tiği m ukaddes yere girin, a rk a la rın ız a
dönmeyin» (M aide/21) ayeti y o r u m la nırken, A rz-ı m ukaddes’in K udüs, L ü b n a n dağı, Ü rdün, Şam ... olduğu h a k k ın da tered d ü tler varsa da en yaygın in a n ış,
K en’an eli olduğudur.
ARZİ, Mehmcd Dcde. Divan şairi (A n te p
?-İstanbul 1664). M edrese ta h silin d e n
sonra bir m üddet naiblik yaptı. G a la ta
m ahkem esinde başkätip iken G alata M e v levihänesi şeyhi Adem Dede’ye in tis a b
etti. Şeyhinin vefätı "üzerine p o stn işin liğe tayin edildi (1652). K aynaklar a y m
zam anda alim bir şahıs olan Arzi’n in d i
vanından bahsederlerse de ele geçm em iştir. Bir kısm ı Hafiz Post tarafından b e stelenen şiirleri, çeşitli m ecm ualardadır.
(-> K.)

bazı duyğular uyanm aya başlam ıştır.
Kamber, Arzu’nun bu hallerine b ir m a
na veremez. Öğretmeni A rzu’dan d u ru 
mu soruşturur. K am ber de bir kocakarıdan Arzu’nun kızkardeşi olm adığını öğrenir. Bunu tahkik etm ek için, anne ola
rak bellediği kadının memesini emmek
istersede kadın mani olur, böylece K am 
ber duyduğunun doğru olduğuna kanaat
getirir.
Birgün su doldurup eve dönen
Arzu,
Kamber’in alması için bileziğini çeşmede bırakır. Kamber de A rzu’nun bileziği
unuttuğunu sanarak alır ve onda da bazı
duyğular uyanmaya başlar. İki äşık bu n 
dan sonra birbirlerine aşklarını şiirlerle
anlatırlar. Babalığı ölen K am ber evden
ayrılmayı düşünürse de gidecek yeri ol
madığından dağlara düşer. Dağda düştüğü güç durum dan onu b ir avcı k u rtarır.
Annesi A rzu’ya K am beri görm esini yasak ettiğinden iki äşık avcı M asum P aşa’nın evinde görüşürler. K am berle m ünakaşa eden Arzu parm ağını keser. K ızın annesi Kamberi zehirlem ek ister.
Kam ber yeniden dağlara düşer.
O sırada A rzu’yu zengin b ir tüccara ve-

ARZU, Cemal. Yazar (D iyarbakır 1944).
O rta öğrenimi doğduğu şeh irde,
yüksek öğrenim ini İstanbul Yüksek İs 
lam E nstitü’sünde tam am ladı (1968). B ir
ta ra fta n öğretm enlik yaparken H u k u k
Fakültesi’ni de bitirdi (1975). 1971 d en
beri İstanbul’da öğretm enlik yapıyor. I n celeme, hikäye, rom an çalışmaları ve te r cüm eleri v ardır. Eserleri : tsläm ’m d ü n ü
bugürıü (inceleme, 1974), Seydoş (rom an,
1976).
Arzu ile Kamber. Halk hikäyesi. H ik ä yenin konusunu, Arzu ile K am ber’in
aşkları, ayırıcı kuvvet olarak araya g iren üçüncü şahıs A nnenin yaptıkları ve
h ü sranla biten m aceraları teşkil eder.
H orasanlı Hace (tüccar) Behram H ac’a
gitm eye k a ra r verir, ticaret işlerinin y ü rütülm esi için büyük oğlunu vekil b ıra kır. K üçük oğlu ve adam larıyla yola çıkar. Yolda eşkıya baskınına uğrarlar.
Yalnız küçük oğlan ve yaşlı bir uşak bu
baskından sağ olarak kurtulurlar. B itkin
bir haldeki çocuk ile
ihtiyarı
çıkagelen bir atlı ku rtarır. Ihtiyar, çocuğu a t
lıya evlatlık olarak verir. Adamın bir
m üddet sonra da bir kız çocuğu olur.
O ğlana K am ber kıza da A rzu adını verirle r ve bu iki çocuk birbirini kardeş bilerek büyürler. Bir m üddet sonra kızı
am casının oğluna nişanlarlar. Ancak, yaş
ları ilerledikçe A rzu’da Kamber’e karşı
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Taşbaskısı «Hikaye-i Kerem»in kenarında
«Arzu ile Kamber» hikäyesi

rirler. Arzu Annesinin baskıları karşısında istem ediği halde bu evliliğe razı
0lur>
A rzu kocasmı yanına yanaştırm az. K arısını çok seven adam, A rzu’dan ilgi görm eyince yataklara düşer ve ölür. A rzu’da
köyüne dönm ek üzere yola çıkar. Yolda
b ir kalabalıkla çevrelenm iş «Hak aşığı»
sevgilisinin türküsünü işitir. İki sevgili
sarm aş dolaş olurlar,
bayılıp kalırlar.
K alabalıktakiler kızm annesine haber
gönderirler. A nne sevgilileri ayırm ak için
koşarak gelir. Ancak A rzu ile K am ber’in
b ir su ile çevrildiğini görür, kadın korkudan bayılır. Arzu ile K am berin göğsünden bir çift güvercinin çıkıp uçtuğu
görülür. O radakiler, A rzu ile K am ber
için b ir mezar, ayılınca boğazını sıkıp
kendini öldüren anne için de başka bir
m ezar yaparlar.
K adın m eclislerinde anlatılan m asallaşmış b ir hikäye olarak da vasıflanan bu
halk hikäyesinin nesilden nesile geçerken değişiklikler geçirdiği ve bölgelere göre farklılıklar gösterdiği bilinm ektedir.
A nadolu’da
ve
diğer
T ü rk illerinde çeşitli rivayetleri yaygm dır. Ne zam an teşekkül ettiği bilinm eyen hikäyenin, Äşık edebiyatının şekillendiği XVI. a. m eydana çıktığı ta h m in edilebilir.
A rzu ile K am ber hikäyesinin Anadolu
ri vay eti erinin m uhtelif taşbaskısı ve
latin harfli baskıları vardır. Irak rivayetini A ta Terzibaşı yayım lam ış olup, İran
ve Rusya T ürkleri rivayetleri kitap h alinde basılm am ıştır.
Bazı basm alarda 45, bazılarında 49 h aneden ibaret olan şiirler ekseriyetle h ecenin 4 + 4 veya duraksız 8 lisi ile söylenmiş, birkaç şiirde ise 11 li hece vezni
kullanılm ıştır. Bu şiirlerin 11 li olanlar
hariç m äniye yaklaşan tarafı aaxa tarzında käfiyeli m üstakil dörtlüklerden m ey
dana gelm esidir. (—» K.)

Arzu ilc Kamber
(Kcrkiik Ай/ı Arzı
Kambcr’den)

ARZ
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Arzuhal (A rz-ı h a l). Resmi bir makam a rivayete göre b ü tü n İsrail p ey g am b erleri
bunu b irb irlerin e m iras b ıra k m ışla rd ır.
yazılan, durum bildirm ek veya bir istekHz. M üsa’nm asası birçok m u cizev i göte bulunm ak için verilen yazı, dilekçe.
revler yerine getirm iş; y erd en su fışk ırt★ Ans. Eskiden arzuhal özel kağıtlara
mış, F irav u n u n önünde yılan şe k lin e g ir
yazılırdı. Arzuhal yazm anın da kendine
miş, gökten k u d ret helvası
y ağ dırm ış,
göre bazı kaideleri vardı. Öncelikle kağıt
yaprak açarak m eyve verm iş, K ızıl d e n i
ortasından ve üst kısm ından ikiye bükü
lür, bu çizgi üzerine Besmele yerine
ze peygam ber tarafın d an
d eğ d irilin ce
geçmek üzere bir işaret konurdu. Daha
denizin açılıp İsrail kavm ine yol v e rm ə 
sonra dörde katlan an kağıdın her bölüsini sağlam ıştır. A sä’nın g en ellik le eski
m üne (elkab) arzıhal verilen makamın
M ısır’dan doğuya, eski Y unan’a v e R om ahlara geçtiği söylenir. Ö ncelikle d in ive m akam sahibinin rütbesine göre değişen ve yazılması m ecburi olan tabirler
sihri b ir m ahiyeti olan asa, d a h a so n ra
yazılırdı. A rzuhallerin dili tam am en ken
siyasi ve adli selähiyet tim sali o la ra k
dine has b ir ifade özelliği taşım aktadır. kullanıldı. Asa taşım ak Hz. P e y g a m b e rin
M aksat «M äruz-ü çäker-i K em ineleridir
sünnetindendir. Em eviler ve A b b a sile r’ki» diye yapılan girişle anlatılır,
«Ol
de halifeye mahsus m ühim b ir a lä m e t
babda ve kätibei ahvalda em r-ü ferm an
olarak peygam berden kalan m ü h ü r ve
hazreti nenlehül em rindir» diye bitirilir.
asä’yı m uhafaza ettiler. İsläm iy etten ö n Okum a yazma bilenlerin nisbeten az ol ce Asya’da k u rulan T ürk d ev letlerin d e
duğu eski devirlerde
arzuhal yazarak
əsa görülm üyor. A ncak eski T ü rk şa
geçimini tem in eden şahıslara Arzuhalci
m anlarında, Kırgız baksılarında d in i denilir ve bu m eslek oldukça önemli sa
sihri hüviyetle asä kullanılm ıştır. Isläyılırdı. XVIII. a. da arzuhalcilik belli
m iyetin kabulünden sonra bilhassa gezikaidelerine kavuşmuş, təşkilata bağlı bir
ci dervişler ellerinde asä taşım ışlard ır.
h al alm ıştır. A rzuhalci olmak isteyenler Ayrıca m üslüm an T ürk devletlerinde sa 
A rzuhalcibaşı’ya b aşvururlar, Divanı hü- ray hadem elerinden bazılarının a ltın ve
m ayun ocağı zabitlerinden Çavuşlar em i gümüş asalar taşıdıkları, bunları m e ra ni ve kätibiyle A rzuhalcibaşıdan ku ru 
sim lerde kullandıkları görülm üştür. H allan bir heyet huzurunda im tihan edilvetiliğin bir şubesi olan Şabanilikte şey h dikten sonra, dürüstlüğüne de k arar ve
lerin uzun bir asä taşım aları ta rik a t icarilir ve izin kağıdı çıkarılırdı. A rzuhal- bıydı.
ciliğe bilhassa devlet dairelerinde çalış
Y ıldırım Bayezid devrinde yaşam ış v elimış, ancak herhangi b ir sebep yüzünden lerden Em ir S ultan’ın asası m əşh u rd u r.
işinden ayrılm ış şahıslar, açıkta kalan
K äbe’den getirilen peygam berim izin a sa 
m em urlar girerlerdi. K endileri A rzuhal
sı üçe bölünm üş bir parçası Em ir S u lci olm adıkları halde devlet dairelerinde
ta n ’a verilm iştir. E m ir Sultan bu p a rç a m ünşi olarak tanınm ış kätipler arasında, yı kendi asasının orta kısm ına y e rle şk ätip ve arzuhalcilere örnek olm ak üze tirm iştir. Bu asa, B ursa’da Em ir S u ltan
re m ektup ve arzuhal yazarak bunları
Camii im am ının evinde korunm aktadır.
b ir risale halinde toplayanlar da olmuş★ Ed. Asä edebiyata bilhassa Hz. M üsa’tu r. İstanbul da Adliye N ezaretinin bunın asäsı ile gösterdiği mucizeler ve a sä’lunduğu Ayasofya M eydanı’nda, Maliye
nın dini-sihri
özellikleri
dolayısı ile
N ezareti kapısının önünde, Sultanahm et
yansım ıştır. Ayrıca uzunluğu, y ü rü y ü şM eydanı’nda bulunan arzuhalciler, çote denge sağlayıcı oluşu, yine Hz. M üğunlukla açık havada çalışırlardı. A rsa’nm asäsından (Firavunun önünde cekalıksız hasır bir iskem leye oturan arzureyan eden hadise) dolayı yılan başlı e jhalcinin önünde alçak, küçük bir masa,
derha olarak sevgilinin saçına benzetionun üzerinde yazı tak ım ları bulunurdu.
lir.
L atin h arflerinin kabulünden sonra arzuDüz bastı yine meclis içinde ayağım ız
halcilerin sayısı azalm ış ve çoğu birer
Elde asä-yı bade olaldan dayağımız
dükkän kiralayarak devlet dairelerinde
Zäti
iş takibetm eye başlam ışlardır.
Dil
m
ürşidine
hayäl-ı
zülfün
Asa (A.). Sopa, uzun el değneği.
Н ет hırka vü hem ’asädur ey dost
Din büyükleri ve tekke şeyhlerinin taAhmed Paşa
şıdıkları uzun baston. K u r’än-ı K erim ’de
zikredilen asa, Hz. M üsa’ya aittir. Cenn ettek i M ersin ağacından yapılm ış olan
bu asa Hz. Ädem tarafın dan gətirilmiş,

Äsaf. Süleym an Peygam ber’in veziri Ä saf ibn Berhıya. K u r’an -ı K erim ’de E nn e m l/20-44. äyetlerde anlatılan b ir kıs-

ÄSA
sada ve Ahd-ı atik ’in bazı m ezam irinde adı geçer. Äsaf oğulları, Kudüs
mabedinde mugannilik ederlerdi. Sonra
dan bu isim İsläm m üfessirleri tarafın dan Hz. Süleyman’a ait b ir olayı açıklamak yönünde ele alınm ıştır. H üthüt *
kuşu Sebe’ ülkesinde b ir kadın hüküm dar ve halkının güneşe tap tık ların ı Hz.
Süleyman’a anlatır. Hz. Süleym an, bu
kadım, toplulukta b u lunanlara gösterebilmek için derhal getirtm ek ister. Sabe’
Melikesi Belkıs’ı göz açıp kapayıncaya
kadar Hz. Süleyman’ın yanına getirenin
Äsaf olduğu söylenir. Äsaf, İsm -i äzam
duasını bildiğinden böyle bir iş başarabilmiştir. Hz. Süleym an mucize
ola
rak vezirine böyle bir keräm et gösterm e
imkanı tanımıştır.
★ Ed. Sadrazamlar ted b ir ve idaredeki
dirayetlerinden ötürü
Ä saf’a benzetilmişlerdir. Äsaf rey (geleceği düşünen),
Äsafane (vezire yakışır).
Bab-ı Ä saf i
(Sadrazam dairesi) gibi terk ip ler sık sık
kullanılm ıştır. N evşehirli Damad İb ra 
him Paşa’nm Alibey deresi üzerine yaptırdığı kasr ve bahçeler toplam ı «Äsafäbäd» olarak adlandırılm ıştır.
S ad razam lara sunulan kasidelerde şairler bu
zatları Ä saf - 1 devran olarak överler, fazilet ve tedbir tim sali diye gösterirlər.
Bu arada padişah Hz. Süleym an’a, kaside sunulan vezir de Ä saf’a benzetilir.
XVIII. a. şairlerinden N edim ’in «İstanbul
kasidesi» olarak anılan, İbrahim Paşa’ya
sunduğu kaside,
Ezcüm le N edım ä kulun ey Ä saf - 1 zişan
M ustağraki lütfü kerem ü cüdü atadır.
beytiyle
K anuni
larından
h arek et
rü şlərin i
lüdür.

biter.
Sultan
Lütfi
etm esi
ihtiva

Süleym an’ın sadrazam Paşa’nın vezirlerin nasıl
gerektiği hakkında gö
eden Ä safnäm e *’si ü n 

ÄSAF. Äşık (XIX. a.). H ayatı h akkındə bilgi yoktur. Elde sadece bir koşm asının bir bendi bulunm aktadır. (—» K.)
ÄSAF. Divan şairi (XVIII. a. ?). H içbir
tezkirede adına raslanm ayan bu şairin
b ü y ü k bir divanı m evcuttur (TS. H. Nu:
794). Şiirleri рек başarılı sayılmaz. Vezin ve kafiye hataları sıktır. N azirelerin
ekseriyeti teşkil ettiği şiirleri Vecdi ta rzın d a kalem e alınm ıştır. (—> K.)
ÄSAF. (İstanbullu). D ivan şairi (ista n 
b u l 1795-1843). Asıl adı M ehmed Em in
Ä saf. Tahsilini tam am ladıktan sonra Mudanya, Kazdağı, Bilecik ve Hasköy kadıD ergäh arşivi

lıkların d a bulundu. Ü sküdar
kadılığı
(1832) görevinden sonra vakıf m üfettişliğine getirildi (1840). Tersaneeminizäde
ism iyle de tan ın an Äsaf’ın şiirleri olduk
ça sanatlıdır. (—» K.)
ÄSAF, Mahmud Celaleddin Paşa (D am at).
D evlet adamı, şair (İstanbul 1853-Brüksel 1903). G ürcü Mehmed H alil Rifat P aşa’nın oğlu. Tahsilini b itirdikten sonra Sadaret m ektübı kalemine, daha sonra Amedi odasına, m em ur olarak girdi (1876).
A bdülm ecid’in kızlarından Seniha Sultan
ile evlendi. Ş üra-yı devlet üyesi ve Ad
liye N azın oldu (1878). A bdülham it aleyhine neşriyatta bulunduğu için göre
vinden
alındı.
Oğulları
Sabahaddin
(P rens) ve Lütfullah ile A vrupa’ya kaçtı (1899). O rada padişah aleyhindeki
propagandasm a devam ettiği için rü tb ə 
si alınarak idam a m ahküm edildi. Roma,
Paris, Londra ve B rüksel’de yaşadı. Meşru tiy e tte n sonra kem ikleri oğlu Prens
Sabahaddin tarafından istanbula g etiril
di. H alidiyye tarik atı şeyhlerinden Feyzullah Ef.’ye intisab etmiş bulunan Cela
leddin Paşa, Ä saf mahläsı ile şiirler yaz
mış, devrin tanınm ış edib ve şairleri ile
to p lan tılar tertibetm iştir. Basılı D ivan’ı
2970 beyitten m eydana gelir. D ikkate değer m anzum eler (Nidä-yı hürriyet, In tä k -ı Hak, Hizbülbahir, v.b.) divanın baş
tarafındadır. Ayrıca Nef’i’ye nazire ola
rak yazılan b ir kaside (Azmäyiş-i tab iat), R asin’den bir m anzum trajedi te rcümesi, bir tevhit, bir m esnevi ve ta h m isler (Fuzuli, Baki, Näilı’ye) ile gazeller, rubailer ve kıt’alar bulunm aktadır.
Ş iirlerinin ekserisi naziredir. Vatani
m anzum elerinde Namık K em al’in tesiri
altında olan şair, devrinde oldukça yaygın bir şöhret kazanm ıştır. (—» K.)
ÄSAF Mehmed Emin. Şair. (D iyarbakır
1820-Istanbul 1859). Çocuk denecek yaşta iken ailesiyle birlikte Şam ’a gitti. B a
basından
Farsça ve A rapça
öğrendi.
B uharalı Şeyh Yakup isimli bir hocadan
özel ders aldı.
Sera İstan b u l’a geldi
(1845). Fatin tezkiresi’nde, birçok gazel,
kade v.s. şiirleri havi defterinin kaybolduğu belirtilerek şarap redifli gazelinden b ir parça örnek olarak verilm iştir.
(-> K.)
ÄSAF, Mehmed Paşa. Divan şairi (Işkodra 1768-? 1807). Işkodra valisi M usta
fa P aşa’nın oğlu. Tahsilini Işkodra’da ta 
m am ladı. Amcası K ara M ahm ud P a ş a 
nın valiliği zam anında İstanbul’a davet
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Äsaf, Mahmud
Celaleddin Paşa

ÄSA

ASE
edilerek silähşoran-ı şehriyari sınıfına
dahil oldu.
Seferlerde gösterdiği
b aşan lar üzerine
Uhri sancağı m utasarrıflığına tayin olundu. Daha sonra aynı görevle Elbasan
sancağına gönderildi. D evrinde yakınında bulunan
edib ve şairleri
gözetti.
Ä sa f m ahlası ile Farsça ve Türkçe şiirleri bulunan M ehm ed Paşa, ünlü şairlere nazireler yazm ıştır. (—> K.)
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ÄSAF, Mehmed Pa?a. Şair, devlet adamı
( ?-Belgrad 1870). R atib Ahmed P aşa’nın oğlu. S araydan yetişti. Köstendil
m utasarrıfı oldu (1757). Selänik, Vidin,
Belgrad, İnebahtı, Rum eli gibi vilayetlerde valilik yaptı. Ä sa f m ahlası ile şiirle r yazdı. Bazı şiirleri çeşitli tezkirelerde kayıtlıdır. (—» K.)
ÄSAF Özdemir, bk. ARUN H alit Özdemir.

Ж
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Äsafnäme

ÄSAF, Süleyman. Gazeteci, şair (Bağdat
1841-lstanbul 1912). Ahmed İzzet Paşa’nın oğlu. İstanbul’a gelerek özel hocalardan ders gördü. S adaret M ektübi K alem ine m em ur olarak girdi (1856). Babası
nın görevle gittiği viläyetlerde m ektübi
m üm eyyizliği ve m uavinliği gibi hizm etlerde bulundu.
Bursa viläyeti m ektübi yardım çısı iken
M idhat Paşa ile b erab er B ağdat’a gitti.
H astalığı üzerine İstan b u l’a döndü. Basiret, İstikbal, V akit gazetelerine islahat
ta ra fta rı yazılar yazdı. A li Suavi *’nin
Çırağan vakasına karıştığı için üç yıl
Sakız’da kalebentlikle cezalandırıldı. II.
M eşrutiyete kadar İstan b u l’a dönemedi.
F eyz-i hürriyet vatanda m ünteşir olsun
da gör / Şim di ölmüş sandığın m illette
arslanlar çıkar dem esine ragm en M eşrutiyetin ilanı ile beraber m eydana gelen
taşk ın lık lar karşısında hayäl kırıklığına
uğradı. Ü sküdar’da v efat etti. Şiirlerinde heyecan unsuru kuvvetli, dil sadedir. (—» K.)

beyiliği verildi. B ir ara Tebriz B eylerbeyliği de yaptı. Osm an Paşa’n m ö lü m ü n den sonra Kefe B eylerbeyiliğinden azledildi. D aha sonra da çeşitli dev let görevlerinde bulunan Asafi, Ö zdem iroğlu Os
m an P aşa’nm yakım olduğunu eserinde
belirtir.
Arapça, Farsça bilgisi ve arüz veznini
kullanm ada güçlük çekmemesi ve b u lu n duğu görevler, iyi bir tahsil gördüğü
kanaatini uyandırm aktadır. Ö zdem iroğ
lu Osman Paşa’nın gazalarını ih tiv a e den m anzum Şecaatnäme *’si b ilin m e k tedir. (—» K.)
ÄSAFI (K uloğlu). Divan şairi (X V I. a.).
S ilahdarların Kuloğlu züm resinden olan
şair aşk şiirleri yazm ıştır. Ä şık Çl. ve
Hasan Çl. nin verdiği kısa bilgiye göre
H alep’de vefät eden Äsafi’nin m ecm u alarda az sayıda şiiri vardır. (—»K .)

Äsafnäme. Kanuni devri vezir-i äzam larından tarihçi L ü tf i Paşa*’nın (1488 1563) ünlü eseri. Ä sa f* kelimesi S ü le y 
m an Peygam ber’in efsanevi veziri «Äsaf
ibn Berhıya» dan gelmektedir. H er işin
en doğru biçimde üstesinden geldiği k a bul edilen bu efsanevi kişinin adı d ah a
sonra hem en bütün İslam to plum larında
vezirleri nitelem ek ve övmek için k u lla nılan bir deyim olm uştur.
Lütfi Paşa Äsafnäm e de verdiği ö ğ ü tlerle vezir-i äzam lara
devlet ve to p lu m
yönetim inde en doğru yolu gösterm eye
çalışm akta, bir yandan da daha önceki
bazı uygulam aların bir tenkidini y a p a rak, tedbirler tavsiye etm ektedir. Eser,
aslen nasihatnäme biçiminde yazılmış b ir
siyasetnäm e olmakla beraber, bazı özellikleri bakım ından «läyıha»lara da b e n zer. H atta XVII. yüzyılda bu alanda eser
yazanlarda Lütfi Paşa’nın etkisi açıkça
gözükür (Bk. K itab-ı müstetab, Y ay.
Yaşar Yücel, Ankara, 1974, metin, sf. 3536, transkripsiyon, sf. 21; bu etki K ätip
ÄSAFI, Dal Mehmed Bey. Manzum tarih Çelebi’nin D üstürü’l-am el’inde de açıkyazarı, şair ( ?-1598). H ayatı hakkında
tır. Bk. R obert Anhegger, T ürkiyat M ecbilgi, m anzum olarak yazdığı Şecaatnämuası, C. X, 1953, sf. 367). Eser, yazarın
me adlı eserinin dibace (önsöz) sinden
kendi hayatını hikäye ettiği kısa b ir giçıkarılıyor: «Asafi m ahläs idi m anzur idi rişten sonra dört bölümden m eydana ge/D al M ehm ed Bey deyü m eşhür idi?»
lir. Bunlar; etvär-ı ahläk-ı vezir-i a ’zam,
Genç yaşta İstanbul’da çeşitli devlet göted b ir-i sefer, tedbir-i Hazine ve te d revlerinde bulundu. Özdemiroğlu Osman
b ir-i reäyä bölüm leridir. Eser, yazarın
vezir-i äzam lıktan azledildiği ve h er
P aşa’nın İra n harpleri sırasında m aiyetinde tezkireci olarak görev yaptı. İran 
tü rlü devlet hizm etinden çekildiği 1541
lılara esir düştü. Üç yıllık esaretten son
yılından sonra kaleme alındığı için, yer
ra kaçarak E rzurum ’da Osman P aşa’nın y e r bir küskünlük havası taşım akla b e
yanına döndü. Tebrizin fethine katıldı ve raber, idarenin en üst görevine kadem e
kendisine m ükafat olarak Kefe Beylerkadem e gelmiş bir devlet adam ının en Millet K tp .

gin tecrübesini büyük b ir açıklıkla y an sıtır. Bu küçük eserin hem en her cüm lesinde Osmanlı toplum unun k a rak teristik
bir özelliğini veya tem el b ir m eselesini
en yalın bir ifadeyle görm ek m ü m k ü n 
dür. Eserin Türkiye ve dü n y a k ü tü p h anelerinde pekçok yazma nüshası vardır.
Ayrıca iki defa da basılm ıştır. (İstanbul,
1910, Ali Emiri tarafından. Bu basım ın
yeni harfli transkripsiyonu T ürk H uk u k
Tarihi, Ankara, 1935, sf. 153-168 dedir.
Dr. Rudolf Tschudi tarafın d an Alm anca
tercüm esiyle beraber, Berlin, 1910).
Asälet,
İfadede bayağı kelim e ve ta birlerden kaçınma. Aynı anlam da edeb-i
keläm ve m üm taziyet’de kullanılır. A sale t’in ziddi hasäset’tir. E skiler bazı k elim elerin şiirde kullanılm asını terbiye dışı
sayarlardı. Recaizäde E krem şiirde «oturm ak» kelimesini kullanm ayı kaba b u 
lu r. Modern şairlerde böyle b ir fik ir yoktu r. Nazım Hikmet, «düşm anıyım asäletin kelim elerde bile» diyerek b u k o n u dəki yasağa karşı çıkar.
Äsär. Fenni ve edebi dergi, h aftalık (İs
ta n b u l 20 Şubat 1301/1885-21
Ağustos
1302). 14 sayı çıktı. İm tiyaz Sahibi: S encerzäde Mehmed Reşad,
B aşm uharrir:
M enem enlizäde Tahir. H eyet’i tah ririy e
im zalı m ukaddim e’de «Risalemizde gere k fenni gerek edebi ve m üm kün oldu
ğu kadar calib-i nazar-ı d ik k at m ebahis
bulundurm ağa çalışacağız. İstiyoruz ki
hem en her sinif ahali risalem izde kendi
m eslekine m üteallik bir bahse tesadüf
etsin. Ancak siyasiyat bu m aksaddan
h aricd ir çünkü ona m üsade edilmiyor»
deniliyor. Ä sär’da bazı şiir ve yazılar dışında, m atam atik, tip gibi konulardaki
y azılar çoğunluktadır. T elifler yanında
tercüm eler ağır basm aktadır. Belli başlı
y azarları: Ahmed Edib, Ahm ed Ferid,
A hm ed Rasim, İbrahim Fehim , M ene
m enlizäde Tahir, Mustafa Reşid. 1-14.
say ılar HT. Us. Ktp. nde m evcuttur.
Äsar-ı edebiye.
Edebiyat dergisi, aylık
(İstan b u l 1304/1887-1305). İm tiyaz sa
h ib i: Elhac İbrahim. Daha çok dini ede
b iy a t türünde yazılara y er verilm iştir.
Başlıca yazarları: Elhac İbrahim , H. F eh mi, M ehmed Kemal, H üseyin Lütfü, İb 
ra h im Avni, Süleyman Faik. 1, 2, 3, 6, 7.
say ıları HT. Us. Ktp. nde m evcuttur.
Äsar-ı nisvan. Milli aile mecm uası, onbeş
g ü n lü k (İstanbul 27 K anunuevvel 1341/
1925-1 Şubat 1926). Sahip ve M üdür-i
m e s u lü : Feyziye A bdürreşit. 1. sayıda,
H T . Us. K tp., Dergäh arşivi

H ayatım ız, Ş ark älem -i nisvanı, Edebiyatım ızın sönüklüğü, El işleri, Ailelerde
m üsıki, Küçük Fatm a, H ay at-ı iktisadi,
E vleri temizlem ek, Moda şuyunu (h ab erleri), Şuyunu nisvan (kadın hab erleri), başlıklı yazılar yer alıyor. 6. sayı
da, «Kadın edebiyatına muhtacız» başlıklı yazıda F. A bdürreşit, «Kadın edebiyatından bahsolununca bizde kadınlar
tarafın d an yazılmış şeyler, hikäye ve ro 
m anlar h atıra gelir. Y ahud kadınların
hissiyat-ı ailiye ve hayatından bahis h is
si şeyler m evzuu bahs olduğu zan olu
nur. H albuki, Alm anya’da yahud G arbın diğer m em leketlerinde ‘kadın edebiy atı’ tabiri, kadınların ahval ve hususatından, m enafi ve ihtiyacatından bahs
äsarlar için kullanılm aktadır» diyor ve
T ürkiye’de kadınların edebi eserleri görüldüğü halde bu tarife giren çalışm ala
rın çok az olduğunu kaydediyor. Ä sar-ı
nisuan’da bu tü r yazılar yanında hafif
konulara da yer verilm iştir. HT. Us Ktp.
nde 1-20. sayılar m evcuttur.

Asar gazetesi

Asb (A .). Bir şeyi sıkıca bağlam ak.
Arüz terim lerinde bir cüz’ün beşinci h a rfini säkin kılm aya denir. Meselä: M üfäaletün cüz’ünün beşinci harfi säkin kılınınca M üfäaltün olur. Onun yerine M efäilün cüz’ü getirilir.
ASENA, Orhan. Oyun yazarı (D iyarbakır
1922- ). D iyarbakır Gazi İlkokulu’nda
(1933), D iyarbakır Lisesi’nde okudu
(1939). İstanbul Tip Fakültesi’ni b itir
di (1945). Ram andağ petrol aram a kuyuları hekim liği, Eğil hüküm et tabipliği
(1946-47), Niksar sıtma savaş tabipliği
(1943), Ulukışla hüküm et tabipliği (194952), A nkara Çocuk Hastanesi asistanlığı
(1952-55), Ç.E.K Sağlık işleri m üdürlüğü yaptı. Sosyal Sigortalar K urum unda
bir süre çalıştıktan sonra
A lm anya’ya
gitti. Edebiyata okul sıralarında yazdığı
şiir ve hikäyeler ile girdi.
Eserleri Yeni mecmua, Yücel, Yaratış,
Çınaraltı, İstanbul ve Varlık dergilerinde yayım landı. İlk tiyatro eseri K o rku ’dur (1956). 1954/55 tiyatro mevsiminde
oynanan ve konusunu bir Babil efsanesi (Gılgameş) nden alan Tanrılar ve in
sanlar adlı oyunu ile tiyatro alam nda ta 
nındı. İnsanı ve onun mücadelesini yüceltmeyi
am açlayan
Asena
oyunla
rında, konuları ve kahram anları genellikle tarih i olaylardan ve şahsiyetlerden
seçerek, onlara çağdaş yorum lar g etirmeye çalışmıştır. İnsanı çevresi ve içinde bulunduğu şartlarla birlikte ele alır.

Äsar-ı edebiye dergisi

Orhan Asena

ASE
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F ertten çıkıp toplum a ulaşm aya çalışan
b ir çizgiyi sürdürür. Asena, küçük ve gerilim li sahneler ile bazen geriye dönüşler ve ileriye sıçrayışlar yaparak kendine has b ir anlatım oluşturur.
G ılgameş’de adına savaştığı halkça y al
nız bırakılan önder, Котки’da olayların
önderliğe ittiği, ancak gerçekte bu n itelikten yoksun kişi, T ohum ve toprak’ta
tohum u kabule elverişli olm ayan toprakta yok olan önder, A tçalı K el M ehm et’te
ferdi çıkışların toplum sal boyuta kavuşturduğu hareketleri özlenen sonuca ulaştıram ayan önder, Ş e y h Bedreddin’de ça
ğına ters düşen önder, hep bu dram an 
layışı ile işlenir.
Eserleri. Y ayım lanan oyunları : K orku
(1956), Tanrılar ve insanlar (1959, TDK
tiyatro ödülü, 1960), H urrem Sultan
(1960), Kocaoğlan (1962), Yalan (1962),
Kapılar (1963), T ohum ve toprak (1964),
Gecenin sonu (1964), Fadik kız (1968),
Sim avnalı Şeyh Bedreddin (1969), A tçalı K el M ehm ed* (1970, TRT başarı ödü
lü 1970), 16 Mart 1920 (1974), Şili’de av
(1975).
Ases. Gece asayişin m uhafazası için devriye geçen bekçi.
★ Ed. Divan edebiyatında bu tabir, saç,
gece, äşık, gönül, sevgili unsurları ile
birlikte kullanılır. Bazan sevgilinin gözü
ases’e teşbih edilir. Gönül sevgilinin saç
larında (geceye telm ihen) dolaşırsa, göz
(bakışları ile) onu tevkif eder.

lerken görürsün.
O nlar,
yüzlerindeki
secde izi ile tan ın ırlar. Işte bu onların
T evrat’ta anlatılan vasıflarıdır. İn cil’de
de şöyle vasıflandırılm ışlardı: Filizini
çıkarm ış onu kuvvetlendirm iş kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilm iş, ekincilerin
hoşuna giden ekin gibidirler. A llah böylece bunları çoğaltıp kuvvetlendirm ekle
inkarçıları öfkelendirir. A llah,
inanıp
y ararlı işler işleyenlere,
bağışlam a ve
büyük ecir vadetm iştir.» (H aşr/29).
E hl-i S ünnet anlayışı ashaba b ü y ü k h ü rm et gösterir. A shab’dan birinin ism i anıldıktan sonra radıyallahu an h (Allah
ondan razı olsun) dem ek gelenek halini
alm ıştır.
Ashabı çeşitli yönleriyle
konu olarak
alan belli başlı güvenilir biyografik eserler şunlardır: İbnu Abdi’l - B e r r : elİstiab fi Ma’rifeti’l - Ashab; İb n u ’l-E sir
el - Cezeri : Usdu’l - Gabe fi M a’rife ti’s Sahabe; İbnu H acer el - A sk a lä n i: el İsabe fi T em yizi’s-Sahabe.
+ Ed. Hz. Muhammed için yazılan n aatlerde ashab’dan da bahsedildiği gibi, ashabı konu edinen kasideler de yazılm ıştır.
XX. a. şair ve yazarlarından Necip F a
zil K ısakürek (doğ. 1905), P eygam ber
halkası (1968) adlı eserinde A shab’dan
81 kişinin hayatını konu edinm iştir.

Ashab-ı Kehf. M ağara arkadaşları. Türk
halkıyatında yedi m ağara erleri,
yedi
uyuyanlar yahut yedi älim ler diye de
Ashab (A.). Sahabe de denir. Tekili sa.- tanınırlar. K ur’an’a göre sayıları belirhabi. Arkadaş.
siz olup A llah’a inanm ayan kavim lerini
★ İsl. Hz. M uham m ed’in arkadaşları hak- terkedip bir m ağaraya sığınan gençlerdir.
kında kullanılır. Hz. Peygam ber’i baya
tında en az bir defa görmüş m üslüm an- ★ Din. K u r’an’a göre (K e h j/9-27), Allara denir. Tefsir, hadis fıkıh gibi ilim - la h ’ın külli ayetlerinden olmak üzere
lerde büy ü k otoriteler ashabdandır.
yeryüzünü sayılam ayacak süslerle
doAshab kendi aralarında derecelere ayrı nattığı ve bunları kupkuru bir toprak
lırlar. A şere-i mübeşşere * (Cennetle m üj- haline çevirebileceği belirtildikten sonra,
delenm iş on kişi) ashabın üst tabakası- A shab-ı K ehf’in hikäyesi şaşılacak bir
n ı teşkil eder. B unlar içinde yer alan şey değildir denilm ektedir. Ashab-ı
Raşid dört halife (Hz. Ebu Bekr, Hz. Ö- K ehf ve Rakim (M ağara ve K itabe ehli)
m er, Hz. Osman, Hz. Ali) bu zatların en
m ağaraya sığınarak yıllarca uyuduktan
önde gelenleridir. Sonra gelenler, sırasıysonra uyandırılm ışlardır.
B unlar
Al
la, M uhacirler (Hz. P eygam ber’le Medi
la h ’a inanm ış gençlerdi. K avim lerinin
n e ’ye hicret edenler), Ensar (M edine’li
inançlarına karşı çıkm ışlar ve sonunda
M üslüm anlar), Bedir harbinde bulunanb ir m ağaraya sığınm ışlardır. Orada köla r vs. dir.
pekleri ile beraber uyuya kalm ışlardır.
K u r’an -ı K erim ’de ashabdan şöyle söz
Gençler uyandıklarında bir gün veya da
edilir: «Muhammed A llah’ın elçisidir.
ha az bir m üddet uyuduklarım sandılar.
O nun beraberinde bulunanlar, inkarçıla
Içlerinden birisini güm üş para ile, tara karşı sert, b irbirlerine m erham etlinınm am asını tenbih ederek yiyecek ai
dirler. O nları rüküa varırken, secde em ak üzere şehre gönderdiler. Böylece
derken, A llah’tan lü tu f ve hoşnutluk dişehir halkı onların haline m uttali oldu

lar ki Allah’ın sözünün gerçek olduğunu
ve kıyam etin vukuundan şüphe edilemeyeceğini bilsinler. H alk bunlar h ak kında çekişiyorlardı. O n ların haline v akıf olan inanmış kişiler y an larına
bir
mescid yapmayı kararlaştırdılar. A shab-ı
Kehf m ağaralarında güneş yılına göre
üç yüz, ay yılına göre üçyüz dokuz yıl
kalmışlardı. Bununla b irlik te nekadar
kaldıklarım Allah bilebilir. Yine onların
üç, beş yahut yedi kişi olduğunu kimse
kesinlikle iddia edemez. En iyi
bilen
sadece Allah’tır.
Tarihi rivayetlere göre hadise, H ıristiyanlığın yayılmaya başladığı dönemde,
MS. 240 yıllarmda, Roma hakim iyeti al
tında bulunan Anadolu’da, yaygm
bir
inamşa göre Tarsus civarında geçm iştir.
Dekyanos adlı bir askeri valinin id aresinde yaşayan çevre halkı puta tap m ak tadırlar. İslami kaynaklarda isim leri
Yemliha, Mekselina, M eslina, M ernuş,
Debernus, Sazenuş, K efeşteta yyu ş diye
geçen yedi genç ise A llaha in an m ak tadırlar. Hükümdar bunları çağırtarak inançlarından vazgeçmelerini, p u tp erestliği kabul etmelerini aksi takdirde k en dilerini öldürteceğini söyler. Gençler ise
tu ttu k ları yolun hak yolu olduğunu, in 
sanın kendi yaptığı pu ta tapm asının doğ
ru olmadığını ne pahasına olursa olsun
dinlerinden dönm eyeceklerini söylerler.
Daha sonra şehirden kaçan gençler Neclüs dağına çıkmaya başlarlar. G iderken
peşlerine bir köpek takılır. Ne kadar kovarlarsa adı K ıtm ir olan bu köpek u zaklaşmaz, onlarla beraber gelir. Dağda
b ir m ağarada saklanırlar.
B urada uyk u ları gelen gençler ve köpek 309 yıl süre n bir uykuya dalarlar. M ağaranın do
ğuya ve batıya bakan iki kapısı vardır.
Esen rüzgar bunları, vücutlarının bir
yam çürümesin diye sağa sola çevirir.
N ihayet bir ikindi vakti uyanırlar. U yandıklarında hepsi sanki b ir gün evvel uy
k u y a dalmış olduklarını sanırlar. A cıktık la rı için içlerinden b irin i (Yem liha)
şehre yiyecek alm ak için gönderirler.
Y em liha şehre yaklaştıkça şaşırır. Yollar
ve çevre oldukça değişm iştir. Şehir de
başka bir şehir olm uştur. Bir fırına gir e r ve ekmek almak için elindeki güm üş
p arayı uzatır. Fırıncı 300 yıllık parayı
alınca şaşırır. Gencin define bulduğunu
sanır. Y akalayarak hüküm darın (m uhtem elen Tenedüvis - Theodolus II) huzuru n a çıkarırlar. Yemliha başlarından geçenleri anlatır. H üküm dar onun ark a daşlarım da görmek ister. Ancak m ağa

ra y a v ard ık ların d a köpek ve diğer ark ad aşları b ird enbire kaybolurlar.
H ü
k ü m d ar o m ağarayı kutsal bir yer ola
ra k ila n eder ve oraya b ir m abed yap tırır. O ta rih te n sonra burası din farkı olm aksızın b ü tü n insanlarca kutsal b ir yer
o larak kabul edilm iştir.
H ıristiyanlara
göre b u m abet A yasuluk kilisesidir. A n
cak A nadolu’n u n m uhtelif yerlerinde;
T arsu s’ta M araş’ta, E lbistan’da h atta Do
ğu T ü rk istan ’ın U rum ca bölgesinde Ash a b -ı Kehfe ait olduğu söylenen m ağa
ra la r v ardır. Bazı kaynaklara göre Ash a b -ı K ehf uyandıktan sonra gördükleri
değişiklikler üzerine te k ra r uykularına
dalm ışlardır. B unlar kıyam et kopuncaya
k a d a r uyanm ayacaklardır.
★ H alk. H alk arasında uyku uyum ayan
kişiler e bu kıssadan gelen b ir inançla
A shab-ı K ehf’in isim lerinin yazıldığı
m uska takdm ası, isim lerinin okunup üflenm esi adet olm uştur. A shab-ı Kehf kıssası b ir çok halk hikayesine konu teşkil
etm iştir.
Ashab-ı Suffa. E hl-i Suffa da denir. Hz.
P eygam ber’in, M edine’deki m escidin suffasında y atıp kalkan arkadaşları.
Hz. P eygam ber M edine’ye hicret eder
etm ez günlük nam azların kılınm ası ve
İslam ı ted risatın ifası için b ir bina inşa
e ttird i. İnşasında
kendisinin de bizzat
çalıştığı ve M escidü’n-N ebi adıyla an ı
lan bu m escidin üç kısmı bulunuyordu:
N am azların kılınm ası için büyük bir m a
hal, m ekteb vazifesi görm ek üzere bir
suffa ve Hz. Peygam ber’in aile efradı
için birkaç ayrı küçük oda.
B unlardan suffa, M. H am idullah’m deyişiyle, Islam ’ın ilk üniversitesi olm uştur.
Bizzat Hz. Peygam ber ve başka m uallim ler burada dersler verirlerdi.
Burası bazan m isafirleri barınm akla b ir
likte, um um iyetle, fakir olan talebelerin y atıp kalkm alarına tahsis edilmişti.
Bir ara Suffa’da barınan talebelerin sa
yısı 400 e kadar yükselm işti.
A shab-ı Suffa
çoğunlukla su taşım ak
odun kesm ek gibi yollarla
bayatlarını
kazanıyorlardı. Zengin M edineliler
de
b u n lara yardım larını esirgem ezlerdi. Hz.
P eygam ber ise sahip olduğu bir şeyi bu
talebeler arasında paylaştırm ak
itiyadm da idi.
A shab-ı Suffa esas itibariyle K u r’an
tahsil ediyorlardı. K endilerini ibadet
ve ilm e verm işlerdi. Bu, P eygam ber’e
çok yakın olm alarına bağlanabilir. Bu
vasıflarından dolayı A shab-ı Suffa ilk
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m utasavvıflar olarak görünebilir.
Asıl vurğu
(anadili
vurğusu, gelenek
Suffada okuyan talebeler A rabistan’in vurğusu) / (Dil, F r. accent principal).
m uhtelif bölgelerine İslam ’ı tebliğ etm ek Bir kelim enin yapışında var olan vurgu.
ve öğretm ek için giderlerdi.
Bu vurgu gereksiz olarak y er değiştirKısa zam an sonra suffa artik kifayet e tmez. Yoksa kelim e yanlış söylenmiş olur.
memeye başlamış ve Hz. Peygam ber M eTürkçede vurgu genellikle son hece üzedine’nin m uhtelif
sem tlerinde birçok
rinde olur: karga, kadın, erkek, şeker
m ektep kurm a m ecburiyetini duym uştu.
örneklerinde olduğu gibi. Yer adları ile
K u r’a n ’in m uhtelif ayetlerinin Ashab-i
Türkçede benimsenmemiş olan kişi ad
Suffa hakkında nazil olduğu ileri sürüllarında ve bazı yabançı kelim elerde v u r
m ektedir. Bu iddialar çeşitli yönlerden
gu, ilk hece üzerindedir: A nkara, İzmir,
tenkide tabi tutulm akla birlikte özellikParis, Londra, Çörçil, radyo, banka .. ör
le (K ehf/28) de zikredilen fakirlerin Asneklerinde olduğu gibi. Türkçede orta
h ab -ı S uffa’dan olma ihtim ali yiiksektir:
heceler daima vurgusuzdur.
«Sabah akşam Rablerine sırf O’nun y ü 
ÄSIM (Am asyalı). Divan şairi (Amaszü n ü dileyerek dua edenlerle beraber
ya 7-1838). Asıl adı İbrahim . Yeğenzade
candan sabret. Dünya hay atm ın zinetini
di ye de tanınır. Tahsilini Am asya’da ta 
arzu edip de gözlerini onlardan ayırma.
mamladı. Şiirlerinden örnekler Fati'..
K albine bizi anm aktan gaflet verdiğimiz,
tezkiresi’ndedir.
h tv a ve hevesine uym uş, işinde haddi
ÄSIM,
Ärifzäde. Divan şairi ( 7-1737)
aşmış kim selere boyun eğme» Beyzavi,
Asıl
adı
Mahmud, K adı Pirizäde’nin öğve Razi’ye göre bu ayet Peygam berin
h uzuruna giren k afirlerin ileri gelenleri- rencilerinden. Şiirlerinden örnekler Ra
m iz tezkiresindedir.
nin Peygam berin yanındaki fakir m üslüm anların oradan çıkarılm alarını istem eÄSIM (Bağdatlı). Divan şairi (Bağdat
leri üzerine nazil olm uştur. B unlar bü1803-İstanbul 1887). Bağdat’ta A ’zam iyyiik bir ihtim alle A shab-ı Suffa’dan idi- ye Medresesi m üderrislerinden
Seyyid
ler.
M ehmed Vesim Ef.nin oğlu. Babasından,
A shab-ı Suffa arasında büyük hukukçu onun vefatı üzerine Mehmed K asım Şaribn Mesud, büyük alim ibn Ömer, müezzüri’den ders aldı. M evlevihäne cam i’zin Habeşli Bilal, b ir papaz oğlu olan inde ders vermeye ve tercüm anlık yap
Hanzale, büyük m utasavvıf Ebu Zer, Yum aya başladı. Daha sonra oğlu ile İstan 
nanlı Suheyb, İranlı Selman,
m eşhur bula geldi (1877). Zayıf olan Türkçe şiirm uhaddis Ebu H ureyre, Irak fatihi Sad leri yanında Arapça ve Farsça şiirleri de
bin ebı Yakkas gibi рек ünlü kişiler mev- bulunan Äsım, çeşitli şairlere nazireler
cuttu. Yine bunlar arasında A rabistan’in yazm ıştır. Büyük m utasavvıflar için yaz
en uzak bölgelerinde yaşayan kabilelere dığı m edhiyelerinin yanında tarih leri ve
m ensup kim selerden bahsedilm ektedir.
kasideleri de vardır. Şiirlerinde görülen
Birçok tarihçinin A shab-ı Suffa hakkınönemli özellik devri hakkında verilen
da m üstakil haltercüm esi m ahiyetinde
bilgilerdir. İki divanı vardır. (Yaz. M il
eser yazdığı bilinm ektedir. (—» K.)
let Ktp. Ali Emiri Nu: 267, 268). Birinci
divanın sonuna Mesnevi M ukaddim esinAsıl cümle, bk. Esas cümle.
deki 18 beyte yapılan şerh ile b ir küçük
Asıl sayı sıfatlan (Dil, Fr. adjectif num e
risalesi eklenm iştir. (—» K.)
ral cardinal). N esnelerin sayısını gösteÄSIM
(Bosnalı). Divan şairi (Bosna 7ren ve sayılara ad olan sıfatlardır. Bir,
1710). Bosna m ahkem esi başkätipliğinde
üç, altı, on, otuz, elli, altm ış beş, doksan
bulundu. Şiirlerinde Ram i Paşa, Sabit ve
üç, yüz, yedi yüz, bin, bin sekiz yü z kırk
özellikle B ä ki’nin tesiri hissedilir. M üretdokuz, ik i y ü z bin., gibi. B unlara Eski
tep divanında Rämi, Habib,
Mehmed,
Türkçede ve Batı T ürkçesinin ilk devirT ayyar gibi vezirlerle Sultan M ustafa,
lerinde kullanılan tüm en (on bin) ile
şair Sabit ve bazı devlet adam larına
Türkçeye son devirlerde batı dillerinden
yazdığı m ersiyeler vardır. Gazelleri sade
geçmiş bulunan m ilyon, m ilyar gibi sayı
ve sam im idir. Divanının yazma nüshalasıfatlarım da katabiliriz.
rı. İÜ. K tp. Ту. Nu. 70, Arkeoloji Müzesi
Asıl sayı sıfatlan, bir dışında anlam baK tp. Nu. 271. (-> K .)
kım ından çokluk ifade ettikleri için, bun
larla yapılan sıfat tam lam alarında (kırk
ÄSIM (B ursalı). Divan şairi (Bursa 7haräm iler, üç silahşörler, üç ahbap ça
1747). H ayatı hakkında fazla m alüm at
vuşlar.. gibi istisnalar dışında) isim unbulunm ayan şairin şiirlerinden örnekler
su ru çokluk şekline sokulmaz.
Beliğ tezkiresindedir.

ÄSIM
Äsım.

Çelebizäde,

bk.

ÇELEBİZÄDE

ÄSIM Efendi (Mütercim). Dilçi, ta rih y a
zarı (A ntep 1755 ?-lstanbul 1819). Sey
yid Ahm ed Äsım Ef., A nteb’in älim ler
yetiştirm iş tam nm ış ailelerinden birine
m ensuptur. Şeyh Osm an Sem erkandi’ye
kadar varan şeceresi içinde, dedelerinden Ç arpın’lı Şeyh Ahmed, N azm ü’l leal adlı A rapça-Türkçe m anzum lügati
ile tanınm ıştır.
Äsım Ef., m em leketinde kuvvetli
bir
m edrese tahsili gördü. Özel hocalardan
dersler alarak yetişti. B ir ara m ahkem e
kätipliği yaptı. B attalzäde N uri P aşa’m n Divan Katibi oldu (1788/89). Meh
med N uri Paşa’nm idam ı üzerine A ntepten ayrılm ak zorunda kaldı. İstan b u l’a
geldi. Altı yılda tam am ladığı Burhan-ı
Kaatı tercümesini III. Selim ’e sundu ve
bu sayede padişahın m addi ve m anevı
himayesini gördü. 1802/3 de H acc’a gitti.
Dönüşünde Firuzäbädi’n in ünlü K am üs’unu tercüm e etmeye başladı. V ak’anüvisliğe tayin edildi (1807). Bu görevi ölüm üne kadar sürdürdü.
Bir taraftan
Kamüs tercüm esini tam am ladı, diğer ta 
raftan da, kendinden önce V ak’anüvislik
yapm ış olan Enveri, Edib, N uri, Vasif,
P ertev ve Ä m ir Bey’le rin
bırak tık ları
vakayinäm eleri ve notları da değerlendire re k iki ciltlik tarih in i yazdı. Bu görevine ek olarak 1814 de Selänik K adılığı’nə. tay in edildi.
A zledildikten
sonra
dönüşünde Üsküdar’da vefat etti.
Äsım Efendi, tarihçiliğinin yanı sıra hatta ondan fazla Kamüs m ütercim i olarak
tanınm ış, M ütercim Ä sım läkabıyla şöhre t bulm uştur. Ebüzziya Tevfik N ü m u n e -i edebiyat-ı O sm aniye’sinde
Ä sım
için «Kamüs ve B urhan tercüm eleri, Äsım ’m dil ve edebiyattaki geniş bilgisinin
en büyük şahitleridir» ifadesini kullanır,
Veled Çelebi «Lügatçilerin en büyüğü,
tah k ik te birincidir», Fuat K öprülü ise
«Arap ve Fars filolojilerine vukuf bakım ından, bütün Osmanlı edebiyatında eş
siz bir lügatçidir» şeklinde vasıflandırırlar.
ik i ciltlik tarihi 1791-1808 yıllarını kapsar. Bu tarihten sonraki 12 yıllık dönem e ait notlarını ise Şänizäde A täullah
Ef. * devralm ıştır. T arih’i, O sm anlılarda
özellikle Naima ve K ätip Çelebi gibi iki
değerli ve önemli tem silci bulm uş olan
ib n H aldun’cu tarih anlayışının izlerini taşır. Ayrıca, tarih i ve iki ünlü te rcüm esi dil ve uslüb bakım ından, Tanzi-

m at edebiyatçılarınca yeni bir nesir an
layışının ilk örneği olarak değerlendirilmiş ve tak d ir edilm iştir.
Eserleri. Sözlükler : T ıbyan-ı näfi der
tercem e-i Burhan.-ı kati’ (1. bs. 1799-1800,
2. bs. 1870/71. Tebrizli Hüseyin Bin Halef’in B urhan-ı k ätı’ isim li
Farsçadan
Farsçaya sözlüğünün tercüm esi. Äsım bu
tercüm e üzerinde altı yıl çalışmış, otuz
dan fazla kaynaktan faydalanm ış kelim eleri aslında olm adığı halde üs
tü n esreye göre sınıflandırıp sıralamış, yine asıl m etinde bulunm a
y an
bazı
kelim eler
ilave
etm iştir.), el-O kyanüsü’l-basit fi tercem eti’l ka m üsül-m uhit * (3 cilt, 1814-1818, Muham m ed M ecdüddin Yakub Firuzabadi’n in K am üsü’l-m u h it isim li Arapçadan
A rapçaya sözlüğünün tercüm esi), T uhfe-i
Ä sım (Eskiden gençlerin ezberlemesi için
yazılan m anzum sözlüklere «tuhfe» adı
verilm iştir. Äsım’ın tuhfesi 70 sf. lik
m anzum b ir sözlüktür. Girişte yer alan
iki m esneviden sonra, elifbanın harfleriyle kafiyeli m anzum eler ve en sonunda
da üç m esnevi yer alm aktadır. Bulak,
1838). Tarih: Ä sım tarihi (2 cilt. I. cilt,
III. Selim’in tah ttan indirilişine, II. cilt,
II. M ahm ud’un tah ta çıkışına kadar geçen olayları ihtiva eder. Äsım Vak’anüvisliğinin
son
oniki
yılına
ait
m üsveddelere şekil verem eden öldü.
T arihi siyasi ve içtim ai terbiye için
en büyük vasıta, en sağlam ibret
ve
tecrübe
äleti olarak gören Äsım, olayları anlatm akla kalmamış, кэпd' düşüncelerini de kaydetm iştir. Baskısı
tarihsiz). Diğer tercüm eleri: Tercem e-i
Siyeri’l-H alebi (Hz. M uham m ed’in hal
tercüm esi. H alepli İbrahim Ef. nin 63 beyitlik manzum esinin tercüm esi, Mısır
1832/33), M erhü’l-m a’äli fi şerhi kasideti’l-am äli (1849/50), M uzhırü’t-ta kd is bi
huruc-i taifeti’l - Fransız (A bdurrahm an
b. H asan el-C abarti’nin M ısır’ın Fransız
la r tarafından işgali sırasında tu ttuğu
notlardan m üteşekkil eserinin tercüm e
si, basılm am ıştır). lh y a -i ulum (G azali’den tercüm e). M anzum eler (Bayezid Ktp.
Nu. 834 de kayıtlı bir m ecm uada). (—»
K.)
ÄSIM (İstanbullu). Divan şairi (XIX. a.).
Tahsilini tam am ladıktan
sonra çeşitli
m em uriyetlerde bulundu. H ayatı hakkında kısa m alüm at ve şiirlerinden örnekler
Fatin tezkiresi’ndedir.
ÄSIM, Kiiçük Filibelizäde. Şair (İstanbul
1856-Trabzon 1904). Asıl adı M ustafa F i-

ASI
libeli Носа adıyla tan ın an A bdullah Ef.
n in oğlu. Sıbyan ve rüşdiye m ektepleri
ile cami derslerine devam etti ve özel
hocalardan öğrenim gördü. Şeyhülisläm lık dairesi M ektübı K alem inde m em uriyete başladı. Daha sonra K udüs N oteri ve
T ah rirat m üdürü oldu. Basra M ektupçuluğu, A m m äre M utasarrıf Vekilliği görevlerinden sonra, Trabzon M ektupçuluğuna
tay in olundu. Orada vefat etti. Arapça,
Farsça ve Fransızca bilen M ustafa Bey,
aynı zam anda h a tta ttır. Eserleri: Telem ak
tercüm esi (eksik ve yanlışlar taşıyan bu
eser basılm adı), N äle-i uşşak
(Kazım
P a şa ’nın R ıya z-ı asfiyä m ersiyesine nazire olarak yazılmış olup K erbelä vakasını
an latır, 1883), P end-i A ttar tercümesi
(basılm adı). Şiirleri b ir divançe teşkil
edecek kadardır. A ralarında biri hece di
geri arüz ile yazılmış iki ninni bulunm aktad ır. A yrıca Namık K em al’in ölümü üzerine bir m ersiye yazm ıştır. (—> K.)

178

ÄSIM (Kütahyalı). D ivan şairi ( ?-lstanbul 1883). Ö ğrenim ini tam am ladıktan
sonra Evkaf Hazinesi M üfettiş Kalemine
girdi. Daha sonra A nadolu ve R um eli’de
m em urluklarda bulundu. Tırnova, Mısır,
M edine Mollası oldu. İstanbul K adılığm dan sonra Anadolu ve Rumeli K azaskerliği görevlerinde bulundu. K anün-i Esasi aleyhinde bulunduğu, b u yüzden K ütahy a’ya sürüldüğü söylenir. Şiirlerinden örnekler Fatin tezkiresi’ndedir.
ÄSIM (Lefkoşeli). D ivan şairi (XIX. a.).
Lefkoşa’da kätiplik hizm etinde bulunan
şairin h ay atı hakkında geniş bilgiye raslanm ıyor. Ş iirlerinden biri Fatin tezkireşi’nde kayıtlıdır.
ÄSIM, Seyrekzäde. Divan şairi, tezkire ya
zarı (İstanbul 7-1675). N akibüleşraf Kazasker Seyrekzäde A bdürrahm an Ef .nin oğ
lu. İyi bir öğrenim gördü. Esiri Mehmed
Ef. den m ezun oldu. Çeşitli m edreseler-

Asır
gazetesi

de ders verdi. V ebadan öldü. M ürettep
bir divanı olan Äsım’ın Z e y l-i Zübdetü’leş’ar adını verdiği tezkiresi,
Faizinin
Z ü bdetü’l-eş’ar * isim li tezkiresinin zeylidir. (—>K.)
ÄSIMI. Divan şairi (B ursa 7-1666). Asıl
adı M ehmed. Nakşı şeyhlerinden Muhyiddin Ef.nin oğlu. Gençliğinde sipahi
olan şair daha sonra tahsile başladı.
M üläzım olduktan sonra bir m üddet Kassam -ı A skeri’de kätiplik, ve m üderrislik
yaptı. Azledilip babasından boşalan mescit im am lığına tayin edildi. V akayiü’l-fıızalä (Şeyhi) da m üretteb divanı olduğu
kaydedilen şairin şiirlerinden örnekler,
Beliğ’in Güldeste.-i riya z-ı erbab-ı kem a15 Bursa isimli eserindedir. (—» K.)
Asır. «Menäfi-i celile-i Osmaniyeye hizm et eder», haftada iki defa yayım lanır gazete (Selänik 1313/1897-1905). İm tiyaz sa
hibi: A bdurrahm an Nazif, M üdür ve Başm uharriri: Fazlı Necib. Osmanlı Devletinin büyük şehirlerinden olan Selänik’de
yayım lanan bu gazete süreklilik, düzenlilik ve haberler bakım ından m uhtevasıyla dikkati çeker. Fazlı Necib’in hikäye
ve rom anları Asır’da tefrika edilm iştir.
Äsitane
(F.) Äsitan: eşik’den. Dergäh,
kapı eşiği, pabuçluk. M evlevilikte çile çıkarılan büyük tekkelere de bu isim ve
rilir. Diğer tarik atlard a şubeleri bulu
nan m erkez anlam ına gelir. Bektaşiler
pir evi, M evleviler huzür, huzür-i pir
derler. M evlänadan sonra K urulup H u
zü r-i pir adını almış olan äsitane K onya’d;.ki Mevlänä tekkesidir. Bu äsitaneden
sonra kurulan ve Osmanlı
Devletinde
bulunan äsitaneler şunlardır: Bursa, Ha
leb, Eskişehir, Gelibolu, Kastam onu, K archisar, K ütahya, Manisa, Mısır, Y enişehir (R um eli). P ayitaht, M akam -ı saltanat, ilticagäh olm asından dolayı özel
olarak İstanbul’a da Äsitane denilm iştir.
★ Ed. Divan edebiyatında belli tipler ve
şahıslara nisbet edilen kapı, eşik deyim leri ile beraber äsitane deyim i de kullanılır. Daha çok peygamber, veliler, padi
şah ve sevgili için söz konusu edilir. İste r dini, ister dünyevi açıdan olsun äşığın sevdiği kimseye kavuşm ak için onun
kapısm ın eşiğine kapandığı, yüz sürdüğii şiirlerde sık sık ifade edilm iştir. (Bk.
eşik).
Äsiye. İsläm i edebiyat m etinlerinde adı
geçen şahsiyetlerden, F iravun’un karısı.
F irav u n zam anında kähinlerin İsrailoğulları soyundan bir erkek çocuğun do

ğacağı ve bu çocuğun ileride tahtını yıkacağı kehaneti üzerine, F iravun
Mısır’da doğan erkek çocukların öldürülm elerini em reder. Bu sebeple Hz. M usa’nın
ar.nesi çocuğunu bir sandığa koyarak Nil
nehrine bırakır. S andık F iravunun sa
rayına
doğru sü rü k len ir ve
Äsiye
bu çocuğu sudan alır ve onu yetiştirm ek
hususunda
F iravunu
ikna
eder. (K u r’anı K erim , K asas/9). Çok iyi
kalbli ve m erham etli olan Äsiye, kocasının küfrüne ve küfürdeki israrın a ragm en
imän yolunu seçmiş b ir kadındı. Bu se
beple Firavundan işkence gördü.
(Bk.
Müsa).
★ Ed. isläm i edebiyat ü rü n lerin in çoğunda Äsiye; A m ine *, M eryem *, A yşe *, Fätıma *, gibi saygı du y u lan kadınlarla birlikte anılır.
Bazılar der ki ol üç dilberin
Äsiyeydi biri ol m eh -p eykerin
Süleym an Çelebi (M evlid’den)
Asker hocası. «Siyasiyattan başka herşeyden bahseder, şim dilik onbeş günde bir
[hilal ve bedir zam anlarında] çıkar» dergi (İstanbul K anunuevvel 19197).
E aşm uharrir ve serm usahhihi:
Recep
Vahdi. Basit ifadeli ve öğretici m uhtevalı bir dergidir. HT. Us. K tp. nde m evcut
1-7. sayılarında, diyanet bahsi, m efahir-i
İsläm ve edebiyat bölüm leri y er alıyor.
«Edebiyatın harbiyete tesiri» başlıklı ya
zı da bu edebiyat bölüm lerinde y er almıştır.
ASKERI. Bektaşi şairi (XVI. a.). E dirne’de doğdu. Uzun m üddet K erbelä’da
Bektaşi tekkesinde bulundu. V efat tarihi
belli olm am akla berab er K anüni Sultan
Süleym an devrinin şairlerinden olduğu
şiirlerinde onu hürm etle anm asından çıkarılıyor. M ecm ualarda bir çok şiirine
raslanan A skeri’nin terciibend, m uham mes, müseddes tarzında m anzum eleri bulunm aktadır. Bu şiirler рек kuvvetli ol
m am akla beraber, taşıd ık ları hiciv özellikleri ile dikkate değerdir. (—» K.)
ASKERI.
M utasavvıf şair (XVI. a.). Asıl
adı Şah Veli. Naib künyesi taşıdığından
N äibü’l-A skeri ismiyle de anılır. Tahsilinden sonra çeşitli devlet görevlerinde bu
lundu. Çok geçmeden H alveti Şeyhi Yak u b ’a intisab etti. A ntep’te Salähiye ve
Bedriye m escitlerinde itikäfa girdi. Tasavvuf tem alı biri m ensur, biri m anzum
iki eseri vardır:
E lkevä kib ü ’l-m ed ıyye
fi’t-ta rika ti’l - M uham m ediye
(m ensur

1549), K itabü’l-risaletü’l - bedriyye (m an
zum 1582). (-> K .)
ASKERI. M utasavvıf şair (XVII. a.). Asıl
adı Mehmed. Gülaboğlu olarak da bili
nir. K ütahya’nın Zemme köyünde doğ
du. Elmalılı Sinan Ümmi’ye intisab etti.
A kkirm a n lı Nakşi divanında kayıtlı gazelinin haşiyesinde «Askeri hazretleri
M ısr-ı Niyazi hazretlerinin pirdaşı olup
K arahisar’da medfun imiş» şeklinde bil
gi verilm ektedir.
Şiirlerinin tam am ı tasavvuf
tem alıdır.
Şiirlerinde sanat kaygusu yer almaz,
m ensup olduğu Halvetiye tarikatının düşünce sistem ini yayma endişesi dikkati
çeker. Ilähilerinde şairden çok bir mürşid
olarak belirir. Bu itibarla, şiiri bir vasıta
olarak kullanm ıştır. A skeri’nin 2830 beyitlik bir divanı vardır (ik i nüshası İÜ.
K tp. Ту. Nu. 9658 ve 2806). Bir ilahiler
mecmuası görünüm ündeki divan «Divan-ı
ilähiyat» olarak adlandırılabilir. 230 iläh in in 133 ü arüzla, gazel tarzında; 97 si
heceyle, koşma tarzında yazılm ıştır. (—»
K.)
Asla. Saz şairleri arasında düzenlenen
şiir yarışm alarında kazanana verilm ek
üzere kahve duvarına asılan kılıç, tabanca, şal, kum aş v.b. gibi şeyler. Bu arm ağanlan
kazanmaya
askı indirm ek
denir. Askı’yı indirm ek için ortaya atı
lan m uam m a *’yı da çözmek gerekir. Örnek: A t «älem»in «m ım »ini/G etir «yahü»
başına / A dı çıkar äşıkm / «Ä h u » kaçar
dağ başına. Bu m uam m anın çözümü «Ali»
çıkar. (—> K.)
Aslem. Arüz terim lerindendir. M ef’ülät
cüz’ünün Zat’ı kaldırılıp geriye kalan
m e f’ü yerine getirilen fa ’lün cüzü.
Asliyye (A.). Isimlerle m asdarlardan y a 
pılan istiärelere verilen bir vasıftır. (Bk.
istiäre).
Asmalımescit 74. Hikäyeler (F ikret Ädil,
1933). İstanbul sanat çevrelerinin bohem
hayatlarını yazar kendi hatıraları ile hikäyeleştirerek anlatm aktadır. Asmalımescit İstanbul’da, Beyoğlu sem tinde T ünel’e
yakın bir yerde olup, yazarın oturduğu
ev de bu sokaktadır. Bu kira evine y a 
zarın arkadaşlarından İbrahim Çallı, N ecip Fazil, Peyam i Safa v.b. gibi sanatk ärlar gelip gitm ektedir. F ik ret Ädil 1930
yıllarının fikir ve sanat ortam ında olup
bitenleri esprili bir üslüpla kalem e aldı
ğı bu eseri ile kendi tü rü n d e özgün bir
eser vücuda getirm iştir.
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Asonans (F r.). Y arım kafiye. Şiirde aym
seslilerin tek rar
edilm esi ile m eydana
gelen ses oyunu. V urğuyu taşıyan aym
sesin te k ra rı ile elde edilir.
ASRAL, Suat Salih. Şair ve romanci
(Trablusgarb 1901- ). Istanbul Erkek
Lisesi’nden sonra H ukuk
Fakiiltesine
girdiysede öğrenim ini tam am layam adan
ayrılıp, ortaokullarda Türkçe öğretm enliği yaptı. 1950 den sonra İstan b u l’da öğrenci y u rtların d a m üdürlük görevinde
bulundu. 1966 da em ekli oldu. Eserleri.
Şiir: Bir kitap kapanırken (1930), Zühalin balkaları (1939), G üneşin altında
(1945), B enden sonra (1958),
Görmek
isterse toprak (1973). Roman: Dağ ada
m ı (1933). Oyun: Y a ln ız adam (1940).
A yrıca Öz Türk m asalları (1935) isimli
b ir derlem esi vardır.
Asrm hikayeleri. Y irm inci asır gazetesinin
ilavesi. İstanbul, süresi belirsiz. Mevcut
sayıları: 25, 27, 30 Eylül, 7 Teşrinievvel
1335/1919. (HT. Us K tp. nde 4-6 sayıla
rı). M uharriri: Peyam i Safa. M evcut sayılardaki hikäyeler: Piç, Yeşil göz, Çalm ak aşkı. P. Safa ilk ününü bu ilavede
yayım ladığı hikäyelerle yapm ıştır.
Asri hafta. «Türk gazetesi», haftalık (İs
tanbul 7 K änunusani 1926-21 Teşriniev
vel 1926). Sahibi: S. Sadi-A li Haydar,
Mesul m üdürü: K azım Şakir-Süleym an
Tevfik. Resimli m agazin gazetesi. Tercüm e ağır basm aktadır. 1-41. sayılar HT.
Us Ktp. nde m evcuttur.
Asri Türkiye mecmuası. Içtim ai, iktisadı,
edebi aile ve salon mecmuası, 15 günlük
(İstanbul M art 1926-Şubat 1927). Başm u h arriri :
Veziroğlu
Öm er
Aziz.
Mesul m üdürü : M ehm ed Cemil. Devrin ü n lü edebiyatçıları, tiyatro ve
m üsıki sanatk ärları ile ilgili resim li y a
zılara geniş yer veren b ir aktüalite dergisi. A nadolu’da asri T ürkiye bölüm lerinde, A nadolu illerindeki T ürkocaklarından haberlere yer veriliyor. 3. sayısı «An
k a ra nüsha-i fevkaladesi». Bu özel sayıda,
M illi K äbe (A nkara), T ürk peygam beri
(M. K em al) ve A shab-ı güzini
(belli
başlı devlet idarecileri) başlıklı uzun ve
resim li b ir yazı yer alm aktadır.
A sri Türkiye m ecm uası’nda adı görülen
belli başlı yazarlar: A bdülhak Hamid
(T arhan), Yahya K em al (B eyatlı), Sü
leym an Nazif, M ustafa Reşid, Seyfeddin
Asaf, E nver Behnan (Şapolyo),
Ercüm end Ekrem (Talu), Ali Kami (Akyüz).
Astroloji. bk. İlm -i nücüm

Asuman ile Zeycan. H alk hikäyesi.
Erzincanda Kaleli Beyle K ethüdası Derviş
A hm ed’in çocukları olmaz. Beyin bu d u 
rum dan yakınm ası üzerine K ethüda seyahate çıkm alarım , ağzı dualı birine rast
gelm eleri halinde m uratlarının hasil olacağını söyler. B ir yaylada bir dervişe
rastlarlar. Derviş b u n ları tanır ve d ertlerin in devasını söyler. Onlara bir elm a ve
rir «yarısını siz yeyin yarısını eşlerinize
yedirin, kim in kızı olursa digerinin oğ
luna versin» der ve kaybolur.
İkisi de söyleneni yaparlar. Kaleli Beyin
bir kızı, K ethüdanın b ir oğlu olur. Çocuklar beraber büyürler. Okul yaşına kadar isimsiz kalan çocuklara bir gün D er
viş gelerek isim v erir ve «oğlanın adı
Asuman, kızın adı Zeycan olsun» der.
9-10 yaşlarında iken bir gün Zeycan,
annesinden Asum anın kardeşi olmadığını,
nişanlısı olduğunu öğrenir ve ona başka
bir gözle bakm ağa başlar. Bir gün m ektepten dönerken A sum an da Zeycan’ın
iki yanağından öper, bunu gören bir kocakarı gelir Kaleli Beye haber verir,
Bey buna çok kızar, Derviş Ahmedi ve
Asumanı konağından kovar. Asuman konak tan ayrıldıktan sonra kovulma sebebini öğrenir, Zeycanı daha çok sevmeğe başlar. B unları birbirinden ayıran
kocakarı bir cuma günü ikisini Zeycan’ın
bahçesinde tek rar birleştirir.
Zeycan’ın tavsiyesine uyan Asuman ba
basını K aleli Beye kızını istemeğe gönderir. Bey «olur» der. Fakat «benim kızımı hizm etkärının oğluna mı vereceksin» diyen eşi buna razı olmaz. Bey de
bu isteği reddeder. Asuman bu durum u
arkadaşlarından öğrenir. Bir gece iki
genç röyalarında ak sakallı bir derviş görü rler, bade içerek b ir birlerine aşık olurlar. Ertesi gün ustalarının yanm a giden Asuman ilk şiiriyle aşık olduğunu
ilan eder. Zeycan da aşk bädesini içtikten
sonra şiir söylemeğe başlar.
Asum an b ir gün Zeycan’a giderek gurbete çıkacağını söyler, m endilini ona verir,
onun yüzüğünü h atıra olarak alır; veda
edip ayrılırlar. Asuman b ir şiirle de anne
ve babasına veda edip «yola revan olur.»
Kaleli Bey de o sırada yaylaya göçmüştü r. Asum an oralardan geçerken şehre
gitm ekte olan bir çobanla elbiselerini değiştirir, b ir çoban-äşık olur. Kaleli Beyin
çadırının önünden geçerken Bey onun
kızı ile «imtihan» olmasını ister, Asuman
«kaybeden kul olacaktır» diyerek kabul
eder. İki aşık karşılaşırlar, önce Zeycan
sorar, A sum an cevap verir. Fakat Asu-
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m anın bir sorusuna Zeycan cevap veremez. B unun üzerine A sum an
«kulunu
verm elerini» söyler.
O rada bulunanlar
bir defa da sen sor cevap veremezse o
zam an kulun olsun derler. A sum anın soru ların a Zeycan hiç cevap veremez. Sözlerinin cevabım A sum an kendisi verir.
Buna rağm en Zeycanı A sum ana verm ezler, «o bir Arap cariy ed ir sana para verelim ondan iyisini al» derler. Asuman
kabul etmez ve oradan uzaklaşır. K əndi
sini «lisana getirip bu cihana destan etmesinden» korktuğu için Bey, Asumanı
öldürtm ek ister. C ellatlar A sum anı öldürecekleri sırada o «bana bir iki dakika
m üsaade edin, şu kıza b ir iki sözüm var»
der. Zeycanın yanm a götürürler. Fakat
Zeycan çobanın A sum an olduğunu bilm em ektedir. A sum an nişan olan yüzüğü
çıkarır gösterir, Zeycan A sum anı tanır,
cellatlara y alvararak A sum anı ölümden
k u rtarır. Asum anın göm leğini alan cellat
la r «öldürdük» diye geriye dönerler. Asum an da oradan uzaklaşır.
Bir dağ başm a gelen A sum an orada tipiye tu tu lu r, bir şiirle A llah’ta n yardım
niyaz eder,
«vücuduna b ir uyuşukluk
gelerek kendini kaybeder.» Derviş im da
dına yetişir, onu önce b ir çim enlik m ahalle götürür; sonra da Asum anın isteği
üzerine Basraya ulaştırır.
Asum an Basrada A fyoncu Dedenin kahvesine yerleşir,
oraya gelen gençlerin
ricası üzerine şiirler söyler. Böylece kahve рек m eşhur olur. M üşterilerini kay
beden diğer kahveciler b ir kocakarıdan
«başlarındaki bu beläyı def etmesini» isterler. Kocakarı A sum anı bahçesine da
vet eder, «gizli k u yuya düşürerek telef
etmek» ister. Asuman k u yuya düşer. Bir
şiirle D ervişten yardım ister. A llahın iz
ni ile Derviş A sum anı kuyudan çıkarır,
kahveye getirir. K ahvede yar hasreti ile
b ir ah çeken A sum anın derdi Dervişi üzer «sabret sana sevdiğinden b ir haber
getireyim» der. A nında Erzincan’a gelen
Derviş Zeycanm bahçesine girer. Zeycan
ona bir şiirle ahvalini an latır. B unun üzerine Derviş, «sevdiğini tanıdığını, bergüzar götürm ek istediğini» söyler. Zeycnn, Asum anın verdiği çevreyi çıkarır içine gül doldurur ve Dervişe verir. Der
viş Basraya döner, hediyeyi Asumana
verir. A sum an bu defa ondan kendisini
yarine kavuşturm asını ister.
Derviş Asumanı E rzincan’a getirir, ayrıca
«atım ın bastığı yerden b ir avuç toprak
al, babanın gözleri alil olm uştur bunları
sürersen iyileşir» der. Erzincana gelen
M illi K tp.

A sum an orada Aşık E rbabi ile karşılaşır,
şiirler söylerler. Asuman E rbabi’yi m at
eder. B unu gören bir adam ı Kaleli Beye
giderek «bir aşık geldi» der. Bey Asumanı konağına davet eder, fakat onu tanım am aktadır. Bakışları Zeycanla karşılaşan A sum an hep onu anlatan şiirler söy
ler.. Bu sırada Zeycanı birisine nikählam ışlardır, düğün yapılm aktadır. Asuman
orada fazla duramaz, ayrılm ak isterken
Zeycan onu durdurur ve «bizim derdim ize çare E rzurum valisinden olabilir, git
ondan yardım iste» der.
E rzurum a gelen Asuman ancak «kendisini zahirde deli göstererek» paşanın huzuru n a girer. Paşa durum u öğrenince Tim urpençeyi çağırır ve ona «Erzincan’a
giderek K aleli Beyi öldürdükten sonra
kızı Asum ana vermesini» söyler.
Tim urpençe Erzincan’a gelerek Kaleli Be
yi bulur. Bu macera kendisi ile bir köy
lü arasında geçmiş gibi ona anlatır, sonrad a kızını bu köylünün oğluna verm ediğini söyler. «Fakir düşse bile bir kimseye k arşı verilen sözün tutulm ası gerektiğini» ağzı ile Beye kabul ettirir. Daha
sonra Beyin idam m ı em rederse de Asu
m an araya girerek Beyi ku rtarır, bir hafta
süren bir düğünle Asumanla Zeycan evlenirler. A sum an Dervişin söylediğini ya
par, kör olan babasının gözleri açılır, o
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Taşbaskısı «Hikäye-i
Kerem»in kenannda
«Asuman ile Zeycan»

hikäyesi
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Arif Nihat Asya

da «Kaleli Beyle
aralarındaki adaveti
kaldırarak» yine onunla kardeş olur.
Basma k itaplar içinde halk hikäyesi özelliklerini en çok saklayan, nesir ve
nazım karışım ı olan b u aşk hikäyesinde
birbirine denk olm ayan iki aileden gel en
gençlerin - bey kızı Zeycan’la kethüda
oğlu A sum an’ın - m aceraları anlatılm aktadır. H ikayede zikredilen yer isim lerinden anlaşıldığı gibi olay Erzincan civarm da geçer. B uradan hareketle bazı kaynak lar Äşık Asum an dahil hikäye kahram an ların a yaşam ış gözü ile bakm aktadır. Meselä Zeycan’ın babası K aleli /K u le / K ale / Bey’in E rzincan’dan 20 km.
doğuda Çimin (Üzümlü) köyünde tü rbesi vardır. (—» K.)
Asya. Rom an (D em irtaş Ceyhun, 1970).
Abuzer, kızı Asya ile b eraber bozkırda,
b ir askeri birliğin yakınlarm da, verim siz bir arazide yerleşm iştir. K ızına kendi
geçmişini anlatır. Babası Fazlı ağa söylentilere göre Şeyh Sait isyanm a katılm ış ve bu sebeple öldürülm üştür. Daha
sonra annesi ile sürüldükleri A dana’da
b ir ağanın yanında çalışır. Sıkm tılı ve
yorucu günler geçirirler. Bu arada anası
ölür, kendi İkinci Dünya Savaşı seferberliği dolayısı ile T rakya’ya gönderilir.
Savaştan sonra duvarcı ustalığı yapar,
siyasi fikirlerinden
dolayı
Dem okrat
P a rti ik tid arı zam anında tu tuklanır. H apisanede aydınlardan bazı şeyler öğrenir. Bu arada karısı ölür. Cezası bitince
bulunduğu kıraç arazideki evi yapar, kızı ile beraber oturu rlar. A buzer bu hayat
hikäyesini yakm daki askeri birlikte b u 
lunan ve onu ziyarete gelen askerlere de
an latır. A skerlerden Kasım, A sya’yı sevm ektedir. A rkadaşı M ustafa A buzerden
kızı K asım ’a ister. A buzer razı olur. Bu
arada bazı aileler çevreye
gecekondu
yapm ak isterler. A ncak buna müsaade
edilm em ektedir. B ir sabah K asım gördüğü rüyayı anlatır. Ş ehirden yıkıcılarla
polisler gelm işlerdir. Çatışm a başlamış
evler sarılm ıştır. A buzer K asım ’a Asya
yı tepeye çıkarm asını söyler. K asım kızı
b ir kayanın dibine saklar. Babası «Asya»
yı çağırır. K asım m heyecandan sesi çıkmaz. A buzere Abdo cevap v erir «Asya
dağa çıktı Abuzer Baba, Asya tekm il
dağa çıktı, Asya k u rtu ld u artık».
Rom an yıkıcıların gelm esini
bekleyen
ailelerin sıkm tılı duru m ları ile son bulur.
Ş ahıslarm azlığı, olay örgüsünün yetersizliği, gereksiz uzatm alar ile kısır bir
hikäyeden yola çıkan yazar, hikäyeci us
talığı ile yaklaştığı k işilerin dünyalarını

iyi çizmesine rağmen, gerçekçi g ö rü n tü lerden sembolik neticeler çıkarm akla y e tinebilm iştir.
ASYA, Arif Nihat.
Şair, yazar (Ç atalca
1904-Ankara 5 Ocak 1975). Asıl adı M ehm et A rif’tir. Daha birkaç aylıkken b a 
basının ölmesi, annesinin de evlenm esi
üzerine akrabalarının himayesine girer.
Yoksulluk içinde yetişmesi ve çok çevre
değiştirm esi şiirlerine değişik b ir çeşni,
hareketli bir m uhteva verecektir. Ö ğrenim e köyünde başladı. Balkan S ava
şı bozgunundan sonra halasıyla İstan b u l’a geldi. Haseki Mahalle M ektebi’ne,
sonra G ülşen-i M aarif Rüştiyesi’ne baş
ladı. Daha sonra Bolu Sultanisi’ne parasız
yatılı girdi. O kulun lise kısmı k ald ırılın ca K astam onu S ultanisi’ne aktarıldı. M il
li Mücadele döneminde Anadolu’da bulunuşu, hayatında önemli bir dönüm noktası oldu. O günlerin coşkulu havasının
izleri, şiirlerinde o günden sonra kendini hep duyuracaktır. Kastamonu S ultanisi’nden sonra İstanbul D arülm uallim in-i
A liye’sine girdi. Bu arada çeşitli işlerde
çalıştı. Bu okulun edebiyat bölüm ünden
mezun olduktan sonra (1928) A dana’ya
öğretm en olarak tayin edildi. Adana lise,
kolej ve öğretm en okullarm da ondört yıl
edebiyat öğretm enliği ve idarecilik yaptı. A skerlik görevinden sonra M alatya
Lisesi m üdürlüğüne tayin edildi. Zam a
nının baskı rejim ine karşı çıktığı için
m üdürlük görevinden alındı (1942). Da
ha sonra Adana (1945) ve Edirne (1948)
liselerine tayin edildi. 1950-54 dönem in
de Seyhan (Adana) milletvekilliği yaptı.
Eskişehir (1954) ve A nkara’daki öğretm enliklerinden K ıbrıs’a (1959) gönderildi. B urada iki yıl kaldı. Ankara Gazi Lisesi’nde öğretm enliğe dönüşünden bir yıl
sonra em ekliye ayrıldı (1962). A nkara’da yerleşen Asya’nın 1969 da «50. Sanat
Yılı» kutlandı.
Y eni İstanbul ve Babıälide Sabah gazetelerinde fıkra yazarlığı yaptı. Nükteye
ve iğneleyici tenkide
yatkın
mizacın ın bir ü rü n ü sayılabilecek vecizelerini
zam an zam an çeşitli dergi ve gazetelerde
yayınladı. Şiirlerinde serbest, hece, arüz
gibi tü rlü ölçüleri denedi. Birçok ünlü
kişiye ve olaya ebcet hesabıyla tarih dü
şürdü.
A r if N ihat Asya, önceleri romantik
b ir T urancılık havasında iken Anadolu
yu içinden tanıdıkça onun ruh ve şiir
kaynağına yöneldi,
eserleri ve sanat
görüşü ile Türk şiirinde türkçü, milliyetDergäh arşivi

çi, m em leketçi, A nadolucu olarak nitelenen şairler arasında yer aldı.
Asya’m n eserleri, ilk anda, ele aldığı kon u lar ve ürün verdiği tü rler bakım ından
çok geniş bir alana yayılm ış olduğu izlenim ini verir. İşlediği konuların (insan,
tarih, y urt, tabiat, aşk, siyaset, sanat, po
lem ik, mizah) ve nesirlerin (günlük fıkra, vecize, deneme, m ensur şiir) m ihrak noktasını yine şiirli bir yaklaşım
ve şäirane ifade teşkil eder. Y ahyc. K em äl’deki geçmiş özlemini ve
tarih ı
m irası
yüceltm e
duyğusunu,
Asya,
biçim
bakım ından
C um huriyet şiirine daha yakın, am a m uhteva olarak Y. K em äl’dekinden biraz daha sar
sılmış ve yaralar alm ış bir anlayışla tekrar ifadelendirm iştir.
Birçok
şiirinde
«kahram anlık duyğularını canlı tutan»
bir dinam izm çabası görülür. A sya’da. his
si yaklaşım hep asıl olarak kalm ış, şaire
yer yer heyecan veren İslami yaşayış örnekleri ideolojik b ir boyut kazanm aya
yüz tuttukça, çelişkiye düşm enin verdiği
bir sezgiyle hep ikinci plana itilen bir
söz u n su ru haline dönüştürülm üştür.
A. N. A sya ’m n hem en hem en bütün şiir
ve nesirlerindeki o rtak özellik, okuyucuya b ir mesaj iletm e kaygusundan çok,
coşkun söyleyişler yakalıyarak akışta bir
dirilik, canlılık sağlam a, incelikler, dengeler, zarif benzetm eler, eşleştirm eler ve
tezatlar, çarpıcı, iğneleyici
buluşlarla
nükte düşürm e çabasıdır. Üslüp endişesi,
her zam an m uhtevadan daha ağır basm aktadır. Asya’nın şiirinde öz, biçimini
kendisi getirir. «Şiir vezniyle doğar. Ser
best vezinle doğanı arüz adına, arüz veya
hece ile doğanı serbest vezin adına zorlam ak hem mänasız, hem gülünçtür» görüşündedir. Dilde ise,
«dilciliğin em rinde bir sanat değil, sanatın emrinde
bir dilçilik» görüşünü savunur. Şiir ve
nesirlerini dil açısından değerlendirdiğimizde karşım ıza çıkan sonuç bundan
farklı değildir. E serlerinin ilkinden so
nuncusuna kadar değişmeyen, sade, du
ru, anlaşılır ve nükteli bir halk dili kullanm ıştır.
A r if N ihat Asya, T ürk şiirinde önemli
atılım lar yapamamış, çığır açıcı yenilikler getirem em iş, am a buna karşılık milli
k ü ltü r ve m edeniyetim izin savunulmasını
kendi nesilinin şartları ve im kanları ölçüsünde şiirine ve nesrine görev bilmiş
bir sanat adamıdır.
Eserleri. Şiir k ita p la rı: Bir bayrak ruz
gar bekliyor (1945),
R übäiyyat-ı Ä rif
(1956), K ubbe-i Hadra (1956), K ökler
Dergäh arşivi

DÜŞLER
Ana, eski günlerinden
Gelen, tatlı bir düş gördü...
Baba, dilediğinden çok
Altın gördü, gümüş gördü.
Engelleri yene yene,
Yol olmuştu ayla sene:
Delikanlı, ülküsüne
Giden bir yürüyüş gördü.
Gecelerin ortasında
Neler yoktu aynasında:
Küçücük kız rüyasında
Kendini büyümüş gördü.
AY
Baştan başa sahräları deryä görür ay..
Dalmış, yine gökyüzünde rüyä görür ay..
Tä fecre kadar seyrine doymaz gecenin;
Dünyamızı bir yepyeni dünya görür ay.
Arif Nihat Asya

vc dallar (1964), K ıbrıs rubaileri (1964),
Nisan (Rubailer 1964), E m zikler (1964),
Dualar ve äminler (1967), K ova burcu
(rubailer 1967), Y ü rek (1968), A vrupa’dan rubailer, Köprü (K anadlar ve gag'alar’ın yeni baskısı ile birlikte, 1969),
Aynalarda kalan (1969), DivançeA Ä rif
(1970), Şiirler (Ahmet K abakh’nın önsözüyle şiirlerinden seçmeler, 1971). Basam aklar (1971). Mensur şiirler: Heykeltraş
(1924), Yastığım ın ruyası (1930), A yetler (1936). Nesirler: Kanadlar ve gagalar (vecizeler, 1945), E nikli kapı (1964),
Terazi kendini tartam az (1967), Tehdit
m ektupları (1967), Onlar bu dilden anlar
(1970), Top sesleri (Terazi kendini ta rta 
maz, onlar bu dilden anlar, 1975), Aram ak ve söyleyem em ek (1976), K anatla
rını arayanlar (1976). (—> K.)
AŞAR, M. Sami. Şair (Tarsus 1932).
Tarsusta bir dokuma fabrikasında çalışm aktadır. Eserleri: V atanım (1949) K i
rik u yku (1970), Ağzına kuşlar konm uş
(1972), Birazcık (1974).
AŞAR, Nihat.
Şair (Eskişehir 1928- ).
İlk orta ve lise öğrenim ini İzm ir’de yaptı. Siyasal Bilgiler F akültesi’ni bitirdi
(1950). Y urdun çeşitli bölgelerinde kaym akam lık yaptı. Daha sonra Türkiye Kızılay D erneği’ne girdi. H alen Kızılay Ge-
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nel M üdür Başyardımcısıdır. 1941 yılındanberi çeşitli dergi ve gazetelerde şiir,
hikäye ve m akaleleri yayım landı.
Ş iir k ita p la rı: A nkaradaki adam, Bir
dünya istiyorum , A yd ın lik, Naşıl geçti
habersiz. N. Aşarın bazı şiirleri bestelenm iştir.
AŞÇI, Abdullah. H ikäyeci (B urdur 1921). H aydarpaşa Lisesi’n i bitirdikten son
ra uzun süre B urdur Şeker Fabrikasında
m uhasebecilik yaptı.
Vatan,
Y enilik,
Varlık, Papirüs gibi dergi ve gazetelerde
hikäyeleri yayım landı. B ekar adam (1960)
isimli b ir hikäye kitabı vardır.
Aşere-i miibeşşere. H ayatta iken cennetle
m üjdelenen on sahabı. Aynı zam anda ilk
m üslüm anlardan olan b u şahsiyetler ve
ölüm tarihleri: E bubekir (634),
Ömer
(643), Osman (655), Ali (660), A bdur
rahm an b. Avf (652), Ebu Ubeyde b. El
C errah (639), Talha b. U beydullah (656),
Zübeyr b. Avvam (656), Saad b. Ebi
Vakkas (674), Saad b.
Zübeyr (671),
B unların cennetlik oldukları çeşitli hadislerle belirtilm iştir. A şere’i mübeşşere
arasıda sayılan şahsiyetler hakkında kitap lar yazılm ıştır. Ali Seydi’nin Aşare-i
m übeşşere’nin tercem e-i ahval ve menakibi (1911) ve Zekai K onrapa’nın Peygam berim iz, İslam dini ve A şere-i m übeş
şere (1968) adlı kitapları bunlar arasın
dadır.
Äşık (A.). Işk veya aşk: sevgi’den; seven
kimse.
★ Tas. A llah’ın cemäl ve celäl sitatlarına,
yani azam et ve heybet sitatlarına tutkun
olan.
★ Ed. Bir hazırlığı olm aksızın (irticalen)
şiir söyleyen, ekserisi saz eşliğinde şiirlerin i okuyan veya halk hikäyelerini anla ta n şahıslar bu isimle anılm ışlardır.
Çok kere sazşairi, çöğür şairi, ozan, halk
şairi terim leri äşık m ukabili olarak kullanılm ıştır. Ancak bu gibi kullanım lar
bazı m ahzurlar taşım aktadır. Ä şıkların
saz çalm ayanları olduğu gibi, çaldıkları
sazlar da değişik olabilm ektedir. (Kubur,
karadüzen, bozuk, tan b u ra, çöğür v.b.).
Ozan deyimi,
İsläm iyet öncesi göçebe
devire ait b ir terim olup, ‘äşık’ karşılığı
olarak kullanılam az. H alk şairi deyim i de
anlam karışıklığına sebep olm aktadır.
Bu bakım dan
Çankırılı A hm et Talat
(O nay) ın yalnız anonim halk edebiyatı
verim i durum unda olan türkü, mani, ağıt
yakan ve düzenleri ‘halk şairi’ sayması
daha doğrudur.

Äşık terim i bu m änasıyla Osm anlı D ev let i ’nin hüküm
sürdüğü
bölgelerde v e
Azeri sahasında yaygındır. K azak lard a
akın çırav, K ırgızlarda akın *, T ü rk m e n lerde bağşı * aynı anlam da k u llan ılm ıştır. Ä şıkların İsläm iyet öncesi ozan * v e
baksı * olarak adlandırılan şair tip in in
devamı olduğu görüşüne karşılık F. K ö p rü lü äşık tipini yerleşik m edeniyete h as
bir oluşum olarak kabul eder. X II. ve
X III. a. lard an başlayarak Osm anlı d ev rinde gelişmeye devam eden ask eri ve
siyasi m erkezlerde, büyük kervan yolları
üzerinde kurulan kasabalar ve b u ralard a
inşa edilen medreseler, tekkeler, diğer
k ü ltü r kurum larında, asker ocakları çevresinde belli bir k ü ltü r hareketi oluşm uş
ve yaygm laşm ıştır. Bu k ü ltür m uh itlerinde yetişen, ekserisi tasavvuf neşvesi
ile yoğrulm uş ve b ir kısm ı okum a y az
ma dahi bilm eyen şahısların Türkçe ifade malzemesini işleyerek geniş kitlelere
seslendikleri görülm ektedir. Bu äşık ti
pinin ilk büyük temsilcisi olarak Y unus
Em re’yi görmekteyiz. «Äşık» kelim esi önceleri Yunus Emre tarzında ilähiler ve
tasavvufi şiirler söyleyen şairleri ifade
eden bir terim olarak kullanılm ış, za
m anla daha geniş bir m äna kazanm ıştır.
Sonraki asırlarda da geniş kitleler üze
rin d e kuvvetli tesir icra eden äşıklar içinde, bu bakım dan en önde gelenleri,
H ak aşığı veya badeli aşık * tab ir edilenleridir. Bunlarla ilgi m enkıbelerde, rü yada veya uyam kken, m ürşid, pir veya
H ızır Peygamber elinden dolu, bäde içerek hak äşıkı oldukları nakledilir (bk.
bädeli äşık). Bu hadise başından geçen
şahısların hayat tarzları, zihni ve fikri
yapılarında harikuläde değişiklikler m ey
dana gelir. H ayatında hiç şiirle uğraşm a
mış, okum a yazma bilmemiş olsalar da
bu şahıslar gayet ustaca ve m uhtevalı
şiirler söyleyip güzel saz çalar b ir hale
gelirler.
Ä şıklar çırak’lıktan başlayarak äşık oluncaya kadar belli bir eğitim den geçerler,
fasıllara katılırlar, m em leket içinde seyahata çıkarlar nihayet ustalarından bir
mahläs aldıktan sonra äşık olurlardı (bk.
Äşık kolu). Şehir hayatının k ü ltür hava
sı içinde kläsik şiire ve müsikiye, ta 
savvuf düşüncesine, Isläm tarihine, evliyä m enkıbelerine, İran ve Türk edebiyatlarında görülen motiflere ait birçok bil
gilər edinirlerdi. Bu arada küçük idari
işlerde bulunanlar da olurdu. Haberleşm e ve ulaşım im känları ile sm ırlanan
dünyalarına bakarak äşıkları şehirde ye-

tişenler ile köyde yetişenler olarak ayırmak m üm kündür. Bu durum da şehirli
äşıkların k ü ltür seviyeleri kläsik m edrese
ve tekke k ü ltü rü ile tem as halinde olduklarından köyde yetişenlerden dil, sanat ve ifade açısından başkalıklar gösterecektir. Köy çevresinde yetişenler arüz
vezninden de uzak kalm ışlardır. Bu açı
dan daha kendine has, daha m ahalli sayılabilirler. Şehir ve kasabalarda kahvehäneler, m eyhaneler äşıkların toplantı
yerləridir. Yerine göre, bey konaklarına
padişah saraylarına da girm işlər, söz ve
sazlarını bu ortam larda da dinletm işlerdır. Bazı padişahların äşıklara özel ilgi
gösterdikləri biliniyor. IV. M urat ve IV.
M ehmed’in äşıklara gösterdikləri ilgi E vliya Çelebi seyahatnam esi’nde de söz ko- tu r. Ä şıklar üzerindeki Divan şiiri tesiri
bilhassa XVIII. ve XIX. a. larda yaygm nusu edilm iştir. II. M ahm ud, S ultan Melaşm
ıştır.
cid ve -Sultan Aziz’in äşık fasıllarından
Ä şıkların en belirtici vasıfları
irticali
hoşlandıkları ve Sarayda bu padişahlar
devrinde otuzu aşkm äşık
bulunduğu söyleyiş ve saz eşliği olmasına rağmen,
kaynaklarda zikredilm iştir. Ä şıklar m ev- K alem şuarası * olarak
adlandırılan
simine göre kurulan panayırlarda dola äşıklar da v ard ır ki, b u n lar ekseriya iyi
şır, tekkelerde, im arethänelerde m isafir öğrenim görm üşlerdir, saz çalm azlar he
olurlardı. Belli devirlerde
hüküm etin ce ile äşık edebiyatı tü rlerin d e şiirler ya
nezareti altında teşkilätlanarak
husüsi zarlar. (B ayburtlu Zihni, Çankırılı Zahbir zümre teşkil ettikleri de olm uştur.
m i gibi). D ivan edebiyatı nazım şekilleÄşık teşkilatları ile ilgili bilgiler sözlü rin e de başvururlar.
kaynaklara dayanm akta olup, bilinenler Hem sanatçı hem icracı olan äşıklar, kende II. M ahm ud’dan sonraki devrelere ait- dilerinden önceki äşıkların edebiyat ve
tir. İstanbul Tavukpazarı’ndaki äşık kah- rim lərini de sözlü olarak sonraki nesilveleri, m em leketin çeşitli illərini dolaş lere u laştırırlar.
Ä şıkların usta çırak
mış, kendini kabul ettirm iş äşıkların to p  ilişkileri içinde, tekke ve m edrese k ü ltü lanm a yeriydi. Äşık f asıllarım idare eden rüyle yoğrularak XIX. a. sonlarına k a 
Reis-i äşıkan hüküm etten maaş alır, ve dar geleneksel tavırlarım sürdürdükləri
bir kim seye kolay kolay äşıklık verilm əz görülm ektedir. Medrese ve tekkelerin de
di. Önce Tavukpazarı’ndaki äşıklar ce- vam ettirdiği Isläm k ü ltü rü ve XIX. a.
m iyetine çerağ olunur, kabiliyeti görülen- dan kalan äşıkların yaşatm aya çalıştığı
ler kalfa ve nihayet «ehliyetname» ala- edebi gelenek bu züm renin gittikçe güç
rak «Äşık» olurlardı. R eis-i äşıkan, äşıkkaybetm esini önleyem em iştir (F. K öprülıkta başarı gösteren gence arakiyye (tif- lü ). Yeniçeri ocağının ilgası, tekkelerin
tik külah) hediye ederdi. Şehadetnäm e zam anla fonksiyonlarım ifa edemez hale
alan äşıklar m em leketin her tarafında düşm eleri ve kapanm aları
neticesinde,
hüküm et m əm urlarından kolaylık g ö rür- äşıkların hem en hemen bü tü n yetişm e
lerdi.
kaynakları kurum uştur. 1930 ve 40 larda
Bu devir äşıklarınm m uayyen bir kıya- H alkevleri tarafından rejim e sadık äşıkfetleri de vardı. Başlarına yeşil sa n k sa ların him ayəsi şeklinde b ir eğilim göra rla r veya taç geçirip hayderi giyerler, rülm ekteyse de, değişen iktisadı ve içbellerinde kem er ve sırtlarında destegül
tim ai şartlar, geniş ve sürekli tesir icra
denilen ceket bulunurdu.
eden kitle haberleşm e araçları, gelenek
Ä şıklar saz çalıp irticalen şiir söyleme sel äşık tipinin hem en hem en tam am en
özellikleriyle kendilerini okumuş yazmış, ortadan kalkm asına sebep olm uştur.
divan tarzında şiir yazanlardan üstün gö★ Di. ed. Divan edebiyatında äşık genel
rürler, Divan şairleri de äşıkları hor gö olarak hasret ve ızdırap içinde tasvir edi
rür, beğenmezlerdi. B ununla birlikte, di lir. A zarlanm ak şeklinde de olsa sevgilivan şiiri unsurlarını (vezin dahil) kulla- den ilgi bekler. Çektiği acının ifadesi sü
nan äşıklar olduğu gibi, hece ile yazmayı rəkli ah u feryad, sarı bir çehre, kanlı
deneyen D ivan şairleri de mevcut olmuş- gözyaşları, yerde sürünm ek, sitem okları
T.K. Makal arşivi

Günümüz äşıkları Kony.ı
Äşıklar Bayramında
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ile delinm iş, parçalanmış bir göğüs - bağır olarak belirir. Äşık ile ilgili maddi ve
m änevı hallerin, m ünasebetlerin izahında,
ekseriyetle ayrı b ir şahısmış gibi bahsedilen gönül, äşıkta sevgiliyi duyuşun
ve id rak edişin m erkezidir. Bu sebeple
äşık ile ilgili teşbih ve m ecazlar gönül
için de geçerlidir. Çoğunlukla o hüsn ü
beha’ya veya cemäle äşıktır. Dünyevi veya İlahi aşk * a tu tu la n äşıkın duyduğu
arzu veya ızdırabın m ahiyeti ifade olarak
değişmez. Äşık pasiftir. Lütfu, ihsanı dai
m a sevgiliden bekler. Sevgili ile m ünasebeti çoğunlukla hayäle dayanır. Hayäl
onu için bir avuntudur. Sevgilinin b ü 
tü n ü veya bir uzvu (tasavvufta tecelli’nin zuhuru) äşık için sarhoşluk vericidir. Sevgili’nin küçük bir hareketi (bakışı, gülüşü v.b.) äşıkı m em nun etmeye
yeter. Bu sebeple äşık kanaatkär olarak
vasıflandırılır ve karşılığm da çok cöm ert davranır. En kıym etli varlığı olan canı bile sevgiliye arz etm ek için yeterli saymaz. Daima sözünde durur. Vefäk är ve sadıktır. B ütün varlığı ile kendini
sevgiliye adam ıştır. Ondan gelen her şeye zevkle katlanır.
Y ar kılm azsa bana cevr ü cefädan gayrı
Ben ana eylem ezem m ihr ü vefädan gayrı
Fuzüli
Aşk onun için bir alışkanlık olm uştur. Bu
sebeple ne kadar kötülük görse de aşkından vazgeçmez, sabreder. Onun ölümü
sevgiliden ayrı düşm ek, yani hicrandır.
Sevgilinin başkaları ile ilgilenmesi belä-

KOŞMA
Dinle gönül bülbülünün zarını
Bir gül ister ruhlerinin alından
Gel söyündür yüreğimin narını
Bir şerbet ver leblerinin balından
Ähımın tütünü arşa dikeldi
Gözüm yaşı denizlere döküldü
Kalmadı täkatim belim büküldü
Dilberin cevrinden halkın dilinden
Muhabbet şarabı içilmez oldu
Dost ile düşmanım seçilmez oldu
Halkın arasından geçilmez oldu
Äşık ile mäşuk kil-ü kalinden
Der ki Äşık kimin medhin edersin
Hercäi yäri nice bir seversin
Derde bir devä yok kime söylersin
Kerem gelmez asla o yar elinden
Äşık

dır. O nu yücelten de, rezil eden de sev
gilidir. Ömrü daha ziyade ay rılık içinde
geçer. Ona düşen vazife niyazdır. İrade
sevgilinin iradesidir. Hiç bir şey ondan
gizli değildir. Güçsüzdür, söz hakkı yoktur. İster belä, ister lütuf sevgiliden ne
gelirse razıdır. Ona sadece sevgili değil
talih de zülüm etm ektedir. Perişan d u ru 
m unun düzelmesi için yapılan nasihatler
de onu incitir.
Işk zevkıyle hoşam te rk -i nasihat kil
refik
Ben ki tiryäki - m izacem zehr kar etm ez
bana
Fuzüli
Kim seye halini açmaz, derdini paylaşm ak
istemez, yalnızdır. Äşık için kullanılan
vasıflar oldukça fazladır: Düta, (iki büklüm ), cameçak (yırtık elbiseli), bi-karar
(kararsız), Ы-çäre (çaresiz), m est (sarhoş), şüride (perişan halli), gam-har
(gam lı), välih (şaşkın), m edhüş (dehşete
düşm üş), sergerdan (başıdönm üş), suhte
(bağrıyanık), hayran (şaşkın), sadık zar
(ağlayan), şikeste-hatır
(gönlü kirik),
ehl-i kem äl (olgunluk ehli), nä-çar (ça
resiz), na-tüvan (güçsüz), zaif (zayıf),
ayağu bağlı, dil - azar (gönlü incinmiş),
dilhaste (dertli) v.b.
★ Ä şık ed. Çoğunlukla beşeri aşk işlenmiş olm asına rağmen, yaklaşık
olarak
Divan edebiyatında görülen duyuş
ve
düşünüşün tekrarlandığını görüyoruz.
Äşık, sevgili karşısında äciz,
zayıf ve
güçsüzdür. Güzel seven yiğitler de bel
lidir / M elil m ahzun gezer iller içinde
(K aracoğlan). Ancak, gene de bir takım
güç gösterileri ile sevgiliyi elde etmek
eğilim inin belirtildiği şiirler de az de
ğildir.
Äşık, daim a dertli bülbül gibi ah ü zär
eder. Sevgili biraz olsun yüzünü äşığa
göstermez. Äşık sevgilinin eziyetlerine
tevekkül içinde katlanır. Pervane gibi
ateşe yanar:
M eylim yo k cihanın külli varında
D estimi gezdirm em kisb ü karında
Ş e m ’-i ruhsannda aşk-ı narında
Gece gündüz yanan pervanesiyim
Dertli
Äşık, visal (kavuşma) um uduyla büyük
acılara ve dertlere katlanır. Ancak visale
d t taham m ül edilmediği haller olur:
Ş e v k -ı visalinde külbe-i gönlüm
P u te-i zer gibi suzän eridir
Fırkatinle dolu bak ki derunum
H azine-i bağrım hicran yeridir
Em rah

Aşı

Kavuşma m üm kün olm ayabilir. Äşık sev
gilisinin yüzünü uzak tan görerek de m esud olur:
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Müyesser olmazsa cihanda vuslat
Uzaktan cemalin gördüğüm yeter
G evheri
(-+ K.)
ÄŞIK. Äşık (XVII. a.). IV. M urad devrinde Osmanlı sarayında bulundu. Padi
şahın ilgisine m azhar oldu. IV. M urad’m
ölümünden sonra saraydan ayrılıp ordu
ya katıldı. S ultan İbrahim zamanında
başlıyan (1645) G irid Savaşı’na iştirak
etti. IV. Murad, K uloğlu, K ul Mustafa,
Gevheri Ä şık Ömer, Karacaoğlan gibi
mühim simalar tarafın d an kendisine nazireler yazılacak k a d a r devrinde şöhret
kazandı. Aruzla yazdığı «murabba» ma
bakılarak iyi bir tahsil gördüğü söylenebilir. Äşıkane şiirleri yanında, katıldığı
savaşlara ait destani tü rk ü leri de var
dır. (—> K.)
ÄŞIK Çelebi. Şair, m ünşi, şüara tezkiresi
yazarı (Prizrin 1520-Üsküp 1572). Asıl
adı P ir Mehmed. Ş iirlerinde Ä şık m ahläsını kullandı. B ağdat’lı olan ve peygam ber soyundan geldiği için seyyid diye
anılan dedeleri, XIV. asır sonlarında Bursa’ya gelerek yerleşm işlerdir. Babası kadı
Seyyid A li (N atta-zade) * m uam m äcılıkta ve ta rih düşürm ede usta idi. Annesi II.
Bayezid devrinin ünlü älim ve kazaskeri
M üeyyedzäde’nin kızıdır. Daha çocukluğunda kendini edebi ve ilm i bir m uhit
içinde bulan Äşık Çİ. ilk bilgilərini öğrendikten sonra M esnevi şarihi Sürurı *,
Taşköprülüzäde *, Arapzäde, Saçlı Emir,
Hasan Çl. * Ebussuud Ef. * ile eniştesi
M uhiddin Fenäri * gibi büyüklerden ders
aldı. İstanbul’da tahsilini tam am ladıktan
sonra devrinin tanınm ış şairlerinin çoğuyla dost oldu. Bir m üddet B ursa’da
m ahkem e kätipliğinde bulu n d u k tan son
ra Em ir Sultan vakıflarına m ütevelli tayin edildi (1541). A zledilerek İstanbul’a
döndü, mahkeme kätipliğinde ve Ebus
suud Ef.nin fetvä kätipliğinde bulundu.
Daha sonra sıra ile Silivri, Priştine, Serfiçe, N arda ve A läiye’de kadılık yaptı
(1562). Kanuni Süleym an (M uhibbi) ın:
Halk içinde m uteber bir nesne yo k devlet
gibi
Olmaya devlet cihande bir nefes sıhhat
gibi
m atla’lı gazeline yazdığı tahm is üzerine
Niğbolu Kadılığına tay in edildi (1563).
A ziller ve tayinlerle bir m üddet daha ka-

Çclebi
dılık yap tık tan sonra m eşhur tezkiresini
tam am layarak II. Selim ’e, bir Şakaayık
zeyli yazarak Sokullu Mehmed Paşa’ya
takdim etti. Bunun üzerine öliinceye ka
d ar aym vazifede kalm ak şartıyla üsküp kadılığına tayin edildi. Bir müddet
sonra da vefat etti.
En ünlü eseri, Meşäirü’ş-şuarä adını verdiği şüara tezkiresidir. Bu eser konu edindiği şairlerin k arak ter
özəlliklərini
belirtişiyle, onların hayatı ve çevrəsi
hakkında küçük dedikodulara kadar inerek bilgi verişiyle bu tü rd en eserler için
de tek olmak gibi seçkin bir hüviyete sahiptir. Bu bakım lardan fevkälede kıym etlidir. Eser, Ebced, H evvez..., kelim ek r in in baş harflerine göre sıralanm ıştır.
Rindane bir tavırla kalem e aldığı şiirleri
sade dille söylenmiştir. Hicviyeleri hezel
m ahiyetindedir. Buna karşılık nesri ol
dukça kiilfetlidir.
Eserleri : M eşairü’ş - şuarä • (XVI. a. şa
irlerinin hal tercüm elerini veren meş
h u r tezkire. Yazılışı 1566 ?). Ravzatü’şşühedä tercüm esi (Hüseyin Väiz’in ese
rinin bazı ilävelerle tercüm esi), Şäkayık ü ’n-num aniye tercümesi
(Taşköprizäde’nin m eşhur eserinin tercüm esi), E ttıb rü ’l - m esbuk fi nesäyihü’l - m ülük
(G azali’den tercüm e), Şerh -i ehädis-i erbain, R avzü’l-ahyar (M uhiddin M uham m ed b. H atibül Kasım’ın Arapça ese
rin in tercüm esi),
Es-siyasetü’ş-şer’iyye
fi islähi’r-räiye tercümesi (II. Selim adı
na tercüm e edilen bu eser İbn Teym iye’ye ait olup, M iracü’l-ayäle ve M inhacü’ladale adıyla, bazı ilaveler yapılarak terctime edilm iştir), Zigetvarnäm e (Sultan
Süleym anın Zigetvar seferine ait m an-
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zum bir eser), M ecm üa-i sü kü k (M ahkem e kätipliklerinde ve kadılıklarda kaleme aldığı edebı kıym eti olan bazı i’läm ları
havi m ecm ua), Şehrengiz-i Bursa (B ursa’da Em ir Sultan vakıfları mütevellisi
iken yazdığı m anzum b ir risale), Divan
(Serfiçe kadısı iken te rtib ettiği, içinde
kaside, gazel, terkip, terci-i bent, hezel
ve hicivlerini topladığı bu eser Fatih
M illet K tp. Nu. 263 de kay ıtlıdır), Ayrıca
m ensur parçaları ile m ektupları da kayda değer özellik taşır. (—> K.)
Äşık edebiyatı. T ü rk lerin İslam m edeniyeti dairesine girm elerinden sonra oluşan
k ü ltü r m uhitlerinde, äşık * olarak adla
nan şahıslar tarafm d an ortaya konulan,
şekil ve m uhteva olarak belli özellikler
taşıyan edebı verim leri ifade için kullanılan terim .
Äşık edebiyatı terim in in ilk kullam lışı
ve bu sahada ilk araştırm alar bu asrın
başlarındadır. M. F. Köprülü, «Türk edebiyatında ‘Äşık ta rz ı’nm m enşe’ ve tekam ülü hakkm da b ir tecrübe»
(MTM-I,
1-1915) başlıklı m akalesinde, «Äşık tarzıedebiyatı» deyim ini kullanır. F. Köprülü,
bu m akalede tarih i T ürk edebiyatım üç
başlık altında toplam aktadır:
1. Kläsik m ünevver züm re (Divan) edebiyatı,
2. H alk bilgisinin konusu olan
Halk
edebiyatı,
3. Äşık edebiyatı
Äşık edebiyatı’nı «... son zam anlara gelinceye k ad ar Türk m em leketlerinin her
ta.rafına, büyük şehirlerden issız köylere
k ad ar h er yere ve h alkın m uhtelif tabakaları arasına sokulan, ihtişam lı zengin
konaklarında olduğu gibi, fakir kahvehanelerde de rağbet gören» bir tarz olarak
ta rif e ttik ten sonra, ya sözlü H alk edebiyatına, veya züm re edebiyatına bağlı
sayıldığından «hususiyeti ve istiklälbnin
anlaşılam adığını kaydeder. Äşık tarzı,
XVI. a. sonlarından başlayarak, XVIII. a.
başlarına kadar, m uhtelif edebı ve fikri
u n su rların kaynaşm asından hasil olmuş
yeni bir terkiptir. İlk devirlerde halk
edebiyatı unsurları daha barizken, sonrala rı kläsik (Divan) edebiyatm m m belirgin tesiri görülür.
★ Tarih. Äşık edebiyatı ile ilgili temel
bilgilerin ve örneklerin sonraki devirlere
ulaşm asm ı sağlayan kaynaklar sözlü ve
ya yazılıdır. Sözlü kaynaklar: Äşıklar,
daha önce yaşamış äşıkların eserlerini
hafızalarına alarak naklederler. Bu nakil sırasında bazı değişiklikler de vu-

kubulur. İkinci kaynak, okur yazar
äşıklar veya başka m eraklıların äşık laгд ait verim leri de k ay dettikleri cönk*’lerdir.
Äşık edebiyatı İsläm iyet öncesi sözlü edebiyat geleneğinin bir devamı olm asına
rağm en, özellikle A nadolu’da X II. a. dan
başlayarak gelişmiş ve yeni bir birleşim
olarak belirm iştir. X II. ve XIII. a. lard a
H orasan bölgesinden A nadolu’ya k ad ar
yaygın verim leri görülen dini - tasav v u fi m ahiyetteki edebiyatın XVI. a. da şekillenen Äşık edebiyatım n oluşm asında
geniş rolü dikkati çeker. XII. ve X III. a.
larin tekke m ensubu şairlerinin ü n v a n 
ları olan äşık, daha sonra um um i b ir m ahiyet alarak kullanılır olm uştur. Ä şık edebiyatı çerçevesindeki şairlerin, dini ol
m ayan k o n u lan geniş bir şekilde işlem elerine rağmen, dini-tasavvufi edebiy at dairesindeki şairlere alem olan «äşık» ism ini kullanm aları dini-tasavvufi
fikirlərin, m ihraklarm bu edebiyatın oluşum undaki etkisini gösterir. Böylece, Isläm iyet öncesi şairlerine ait ozan ve baksı terim lerinin yerini tam am en ‘ä şık’ a l
mış, ozan kelimesi de «geveze, saçm asapan söz söyleyen» ve «çalgıcı çingene»
anlam larına kullanılır olm uştur. Yine
D ini-tasavvufi edebiyat tesiri m eyanında äşıkların kul lakabını da k u llandıklan görülüyor. D ini-tasavvufi nazım şekilleri de äşık edebiyatında yer bulm uştur.
Äşıklar, geniş ölçüde ve tem el olarak
H alk edebiyatına ait vezin ve nazım şekillerini kullanm ışlardır. Bunun yanında,
XVI. a. dan sonra a rta n bir şekilde D i
van edebiyatı vezin ve nazım şekilleri de
äşıklarca kullam lm ıştır.
G erek Äşık edebiyatı konusundaki ilmi
çalışm aların istenilen ölçüde gelişmemiş,
m ünferid çalışm alar halinde kalmış ol
m ası ve gerekse konuya fikri (ideolojik)
ve siyasi açılardan yaklaşilm ası gi
bi sebeplerden ötürü, term inolojiden tem el kavram lara kadar
Äşık edebiyatı
ile ilgili b ir çok m eseleler hälä halledilem em iştir.
C um huriyetten sonra, Äşık edebiyatı tə 
rim i yerine Anonim halk edebiyatı verim lerini de içine alacak şekilde «Halk
edebiyatı» terim inin oldukça yaygın bir
tarzda kullanıldığı görülm ektedir. Bu ta vır ilm i olm aktan çok, fikri-siyasi bir
yaklaşım olarak belirir. Cum huriyet fikriyatınm çerçevesinde, Osmanlı devri
T ürk edebiyatı iki kategoride ele alınrrııştır. Birinci grupta, saray ve çevresindeki idareciler, medrese kültürü ile yoğ-

rulm uş sinif veya züm rənin m ah olan m ətli deyişler kullanm ak gibi unsurlar
Divan edebiyatı, ikinci grup ise, bu züm da halk edebiyatıyla benzerlik arzeder.
rənin dışında kalan halkın edebiyatı olan
M üslüm anlık ve yerleşik m edeniyete geHalk edebiyatı. Daha sonra m arksist eğiçi şin tesiriyle, halk edebiyatı unsurları
limU gruplar tarafm dan Osmanlı toplu
belli nisbette zayıflamış, tasavvuf-tekke
m unun tam am en sinifli bir toplum şekedebiyatı ve Divan edebiyatı tesiri yaygınlaşm ıştır.
linde değerlendirilm esi ve Ä şık edebiyatım n Halk edebiyatı olarak takdim i
Ä şık edebiyatı üzerinde dini tasavvufi
de bu tarz yaklaşım ın devam ı m ahiyeedebiyat tesiri sürekli ve tayin edici ol
tindedir.
m uştur. A nadolu ve B alkanların fethindt- olduğu kadar, Türkleşm e ve Isläm laşOsm anlı-lsläm toplum unda kläsik m änam asında çeşitli tarik atların ve bunlara
da iktisadi sınıfların teşekkül ettiğine
bağlı tekkelerin önemli rolleri olm uştur.
dair
deliller,
belgeler
bulunm adığı
"iesevi, H ayderi, K elenderi, Babai, Edgibi, şekil olarak fark lı yapılarda görülen
hem i, Şemsı, Cämi, Bektaşı, Mevlevi,
edebi verim lerden hareketle, bu toplum 
da iktisadi mänada sım flar ayırd etmek, İshakı, K ädirı, H alveti v.b. tarik atlar en
sınıfların varlığına k a ra r verm ek de ilmi ücra köşelere kadar yayılan dergäh, tek
bakım dan tam am en yanlıştır. Ä şıkların ke ve zaviyeleri ile geniş halk kitleleri
genel kabul gördükləri çevreler, küçük üzerinde büyük tesir icra etm işlerdir. Bu
köy topluluklarından
şehir ve kasaba tesirin yaygınlığında rol oynayan hususkahvehanelerine, asker kışlalarına, tek- lard an biri de, sade T ürkçe ile tekkele
kelere, konaklara h a tta padişah sarayla rin akidelerini yaym a m aksatlı bir ederın a kadar genişler. Ä şıklar eğer belli biyatın m eydana gelm esidir. Ahmed Yeb ir sinifin, belli bir züm rənin ideolojisi- sevi’den sonra bu tarz X III. ve XIV. a.
n in tem silcileri ve yayıcıları durum unda lard a A nadolu’da büyük bir gelişme gösolsalardı bu umumi kabule m azhar olma term iştir. Dil, vezin, nazım şekilleri, ifade
tarzı bakım ından Halk edebiyatı unsurla rı beklenemezdi.
Ä şık edebiyatı yerine anonim m ahiyette larından faydalanan bu edebi gelenek,
h alk edebiyatı verim lərini de kapsayacak İsläm fikriyatı, özellikle tasavvufi İsläm
şekilde Halk edebiyatı terim inin kulla- düşüncesine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu iti
Y unus Em re ile
nılm ası, halkıyat (folklor) disiplinin sa- barla, Türkçe yazan
Farsca
yazan
M
evlänä’nın
fikirləri a ra 
hasında olması gereken bazı konularla
sında
fark
yoktur.
D
ini-tasavvufi
edebi
karışm alara sebep olm aktadır. H alkıyatın
konusu olması gereken anonim halk ve y at tesiri neticesinde, XVI. a. dan iti
rim leri ile, tam am en şahsi verim ler olan b aren ‘ozan’ deyimi tam am en te rk edil
Ä şık edebiyatı verim leri benzer unsurlar miş «äşık» terim i kullanılır olm uştur. Äih tiv a etseler de m ahiyet olarak farklı- şıkların ekserisi bir ta rik a ta intisab et
d ırlar. Belli bir ülke halkının gelenek, miş, dini konuları çok az işlemiş olsalar
görenek, ädet ve inançları ile müzik, o- bile, gerek bu az m iktardaki şiirlerinde
yun, masal, efsane, türkü, yas, seyirlik ve gerekse diğer şiirlerinde, tam am en di
oyunlar, halk hekim liği ve el sanatları ni tasavvufi m evzuları işleyen şairlerile ilgili bir disiplin olan halkıyat, Äşık den anlayış itibarıyla ayrılık görülmez.
edebiyatı gibi ferdi ürünleri kapsam ına A yrılık sayılabilecek unsurlar, sünni ta 
alm az. Bu itibarla Äşık edebiyatım Ano rik a tla r ile batini tarik atler arasındaki
n im halk edebiyatım içine alacak şekilde görüş farklarıyla ilgilidir.
«Halk edebiyatı» terim i ile ifade etm ek Äşık edebiyatı üzerinde D ivan edebiyatıilm i bir davranış olm am aktadır.
nm da belirgin tesiri v ardır. Äşık edeÄ şık edebiyatım n oluşmasında önde gebıyatının oluşum unu tam am ladığı XVI.
le n un su rlar Halk edebiyatı ve halk m ü- ve XVII. a. larda Divan edebiyatı yüksek
sıkisidir. Äşıklar ekseriya hece vəznini
b ir seviyeye ulaşmış bulunuyordu. H at
kullanm ışlardır. XVII. a. m ikinci y arı
ta, başlanğıcından beri tesirinde bulundusın d an itibaren arüz vezni de yaygınlaşğu tra n edebiyatına üstünlük iddiaların
m ıştır. Käfiyelenişte de halk edebiyatında bulunan şairlere bile bu devirde rastd a yaygın olan yarım käfiye çok görülür. lanm aktadır. Divan edebiyatı bu asırlar
T ü rk ü , türkm äni, varsağı, ezgi, deyiş, da şehir ve kasabalarda hayU geniş
kayabaşı, üçleme, koşma, mäni gibi halk
halk kitlelerinin zevklerine hitabeder bir
edebiyatı nazım şekilleri äşıklar tarafınhale gelmişti. Başta M evlid (Süleym an
d a n kullam lm ıştır. Aliterasyon, cinas, teş- Çİ.), M uham m ediye (Yazıcızäde) ve Gah is ve intak, münazara, ata sözleri, h ik  ribnäm e (Äşık Paşa) gibi dini m ahiyette-
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ki eserler olmak üzere, Leyla ve Mecrıün,
Ferhad ile Şirin, Varaka ile Gülşah gibi
kläsik m esneviler halk arasında yayğın
laşm ış ve geniş ilgi görm üştür. M əddah
lar, kıssahanlar, şehnam eciler, kläsik m üsıki eşliğinde Divan edebiyatına ait p ar
çalar da okuyarak halkın ilgisini çekiyorlardı.
Divan edebiyatının güçlü ve
yaygın olduğu bu asırlarda, äşık edebiyatına tesiri belirgin häle gelm iştir. Hem
şekle hem m uhtevaya ait tesirler dikkati
çeker.
İç yapıya ait tesirler, çeşitli m efhum ve
m ecazların äşık edebiyatına mal edilmesiyle dil ve uslüba kadar v aran bir m ahiyet alm ıştır.
Ş ekli tesirler. Ä şıkların tabii vezni kabul
edebileceğimiz hece vezni yanında arüz
vezninin hece veznine yaklaşan ve kullam lm ası nisbeten kolay olan (fäilätün/
fäilätün/fäilätün/fäilün, m efäilün / m e
fäilün / m efäilün / m efäilün / m ef’ülü
/ m efäilü / m efäilü / faülün) kalıpları
da oldukça yaygın b ir şekilde kullanılm aya başlandı.
Vezin dışında şekli sayılabilecek diğer bir
tesir de, gazel, murabba, m üstezad, m uhammes, müseddes gibi nazım şekillerinin äşıklar tarafından da kullanılm ası
olm uştur.
Divan şairlerince uygulanan
tarih düşürm e tarzı äşıklar arasında fazla yayılm am ışsa da, m uam m a ve lügaz
ikisi birleşerek m uam m a şeklinde yayıl
mış ve belli başlı tü rlerd en biri haline
gelm iştir. XVIII. a. dan itibaren äşık fasıllarında m uam m a * asm ak kaide halinde görünür.
Ä şıklar, heceyle yazdıkları şiirlerde de,
Divan edebiyatına has olduğu kabul edilen m ecazları kullanm ış, benzetm elere
başvurm uşlardır.
XVII. a. da yetişen
Äşık Ömer ve G evheri gibi iki büyük
usta ile Divan edebiyatı tesiri daha yaygın
h al alm ıştır.
Äşık edebiyatının XVI. a. öncesindeki
gelişimi için
bilgi
bulm akta
güçlük çekilm ektedir. Äşık edebiyatıyla
ilgili y eterli sayılabilecek bilgiye XVI.
a. dan itibaren sahip bulunm aktayız.
Bazı äşıkların bu devirde yaşadıkları, devrin önemli hadiseleri üzerin e yazdıkları şiirlerden çıkarılıyor. XVI.
a da yaşam ış belli başlı şairler: Bahşi,
Ozan, K ul Mehmed, Ö ksüz Dede, Koroğ
lu, Gedä M uslu, Çırpanlı, A rm udlu, Kul
Çulha, Oğuz Ali, Pir Sultan A bdal şek
linde sıralanabilir. XVI. a. ın ilk yarısın
da h alk edebiyatı unsurlarının häkim iyeti
görülürken, ikinci yarısında ise D ini-ta-

savvufi edebiyat ve Divan edebiyatı tesi
ri hissedilir. Arüzla m urabba şeklinde
düzenlenen divanlar bu dönem de äşıklar
tarafından kullanılm aya başlanm ıştır.
XVII. a. da Gevheri, K aracoğlan, Äşık
Öm er gibi Äşık edebiyatının en önemli
şahsiyetleri yetişm iştir. Daha önceki asır
la r için sözkonusu olan karanlık noktala r bu ve takip eden asırlarda azaldı
ğından, bu devirde yaşam ış daha çok sa
yıda äşık tesbit edilebilm ektedir. Kämil,
Kuloğlu, İbrahim, Türabi, Edhem i, A fife
Sultan, K ul Deveci, K ul Süleym an, Temaşvarlı Gazi Hasan, Ä şık M ustafa, K ayıkçı K ul Mustafa, K ätibi, Zaifi, Ä şık,
Er Oğlu, Pir Oğlu, Häki, Gedäyi, Şah
Bende, Şerm ı, Demirci Oğlu, Üsküdarı,
Bursalı Ä şık Halil, K eşfi, Kor Oğlu, Benli Ali, bunlar arasındadır.
XVIII. a. da aşık tarzı tabii gelişme sey
rini devam ettirir. Y aygınlıkları ve
geniş çevrelerin ilgisi neticesi, ilk defa bu asırda bazı äşıkların şüara tezkirelerine alındığı görülüyor. A ynı za
manda, mahallileşm eye doğru yönelen
Divan şairleri de Äşık edebiyatı tarzlarım denemeye başlam ışlardır. Buna rağmen, XVII. a. da yetişm iş büyük äşıklar
ayarında şairlere rastlanm az. XVIII. asra ait bilgiler, XVII. a. ait bilgilere nisbetle daha azdır. Bu devirde yaşamış
şairlerden bilinenler de sinirlidir. Ravzi,
A li, Hocaoğlu, Kabasakal M ehmed, N akdi, Seferli Oğlu, M ağribli Oğlu ve Kara
Hamza bu devrin belli başlı isim leri ara
sındadır.
XIX. a. da Äşık edebiyatı bir taraftan
Divan edebiyatının tesirine daha fazla
girmiş, diğer taraftan
Dini - tasavvufi
edebiyat unsurlarına daha fazla m aruz
kalm ıştır. Aynı zamanda, Divan edebiyatı çerçevesindeki şairlerin äşık tarzına
ilgileri de daha fazlalaşm ıştır. Böylece,
Divan şiiri ile Äşık edebiyatı arasında
bir nisbette yakınlaşm a dikkati çekm ektedir. Bu asra ait bilgiler daha önceki
asırlarla kıyas edilemiyecek kadar fazladır. Bu devirde büyük ün kazanan şair
ler arasında Emrah, Z ihni (B ayburd’lu),
Dertli, Seyräni, N uri (Tokad’lı) ve R uhsatı dikkati çeker. B unların dışında çok
sayıda äşık geniş bir çevrede tanınm ış,
gene önemli bir kısmı da ünlerini ma
hallı çapta muhafaza etm işlerdir. Minhacı, Ispartalı Seyrani, Ä şık A li, Gedayi, Devami, Sürüri, Figani, Zehri, Nigäri, Cevri, H ikm eti, Bezm i, Micmeri,
Bezli, Sabri, Süm m ani, Celäli,
Zülalı,
M uhibbi, Ceyhuni, Rem zi, Näzi, K em a-
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li, M eydani, Tanburi M ustafa, Hengämi,
Pesendı, M ehm ed A li, Gülzarı, N i
yazi, Bedri, Bahri, Ferdi, L ü tfi, Tifli,
Cemäli, İkrari, Riza, M esleki, Pinhani
Hezari, Serdari, Dadaloğlu, Deli Boran,
B ey Oğlu, Gündeşli Oğlu bu asrın belli
başlı isim leridir.
Denilebilir ki, Äşık edebiyatı son büyük
üstadlarını XIX. a. da yetiştirm iş ve bu
asırda başlayan zeval, XX. a. da Äşık
edebiyatının gücünü yitirm esi veya şekil
değiştirmesi ile neticelenm iştir (bk. Äşık). XX. a. da yetişm iş äşıklardan en
ünlüleri: Kağızm anlı H ıfzı, Çıldırlı Ş e n 
lik, Derdiçok, Yusufelili H uzuri, V eysel Şatıroğlu, A li İzzet Özkan, Tali
bi Coşkun, Yaşar Reyhani, M urat Çobanoğlu, M evlit İhsani.
1966 dan itibaren K onya’da düzenlenm eye başlanan Ä şıklar Bayram ı * Äşık edebiyatına görünür b ir canlılık getirm iştir.
Belli m ihrakların, äşıkları, geniş halk
kitleleriyle tem aslarm ı dikkate
alarak
ideolojik ve siyasi
propagandalarında
araç olarak kullanm a çabaları da dikka
ti çekmektedir.
★ A zeri sahası. Azeri sahasında äşık edebiyatının
gelişimi de A na
dolu ile ■aynı çağlara rastlar. XV.
ve XVI. a. lar äşık edebiyatı ile il
gili elde ayrıntılı bilgi bulunm am aktadır.
XVI. a. da yaşamış olan Kurbäni, önemli
bir isim olarak belirir. XVII. a. nasıl Os
m anlı sahası Äşık edebiyatı için çok parlak bir devirse, Azeri sahası için de önemli bir devredir. Bu devirde yetişen
Tufarganlı Abbas, Dede K asım gibi ünlü
isim lerin ölüm lerinden sonra hayatları
efsanelere karışm ıştır. XVIII. a. da D ilgäm, Ä şık Belh, XIX. a. da Molla Cuma,
Şem kirli Hüseyin ve Azeri sahasının en
büyük äşıkı olarak kabul edilen Elesker
yetişm iştir.
1917 Rus ihtilalinden sonra, Ä şıklar kom ünist rejim in fikriyatm ı yaym akla
vazifelendirilm işlerdir. 1928, 1938 ve 1961
yıllarm da düzenlenen Äşık K urultayları,
bu tarz çabaların geliştirilm esi yönünde değerlendirilm iştir.
★ Tesirleri. Äşık edebiyatı T ürk edebiyatının diğer şubelerinden etkilendiği
gibi, bu şubelere de tesirleri görülm ektedir. H atta Erm eni azınlık edebiyatına
da tesirleri görülür. Ermeni şairlere veriien aşug adı dahi, äşık kelim esinden
bozm adır.
Divan şairleri, Äşık edebiyatı verim lə
rini ve äşıkları küçüm sem elerine rag 
men, bazı divan şairleri äşık tarzı şiir-

ler yazmışlar veya söyleyiş olarak benzer ifadeler kullanm ışlardır.
Özellikle
XVIII. a. dan itibaren, bu tesir hissedi
lir. Nedim’in hece vezni ile yazdığı tü r 
kü ünlüdür. Daha sonra, Enderunlu F a
zil, Vasif ve İzzet Molla; dil ve söyleyiş
olarak halk ifade tarzlarından faydalan
dılar. Şair padişahlardan IV. M urad’ın
m üsahibi Musa Çİ. nin ölümü üzerine
hece vezni ile bir varsağı yazdığı bilinm ektedir. Ancak, Äşık edebiyatının Di
van edebiyatı üzerindeki tesiri süreksiz
ve mevzii olmuş, hiç bir zaman häki m
k arakter arzetm em iştir.
Tanzimat döneminde, Batı tesirinde yeni
bir edebiyat gelişirken, Äşık ve Halk
edebiyatlarına ilgi de genişlemiştir. Bu
ilgide batılılaşm a eğilimine dayalı siya
si yön de dikkati çeker. Tanzimat dönemi edebiyatının önde gelen sim älarından
Ziya Paşa’mn Äşık edebiyatı ile ilgili
görüşləri ilgi çəkicidir. Ziya Paşa, «Şiir
ve inşä» m akalesindeki görüşleriyle bu
yeni anlayışı tem sil etm ektedir. Paşa,
sözü edilen m akalede Divan edebiyatına karşı çıkar ve bizim asıl şiirimizin
«şairlerin nä-m evzun diye beğenm edikleri avam şarkıları ve taşralarda çöğür
şairleri arasında deyiş, üçleme ve kayabaşı täb ir olunan nazımlar» olduğunu
ileri sürer. Bu şiirin m ükem m eliyet kazanamaması, okur - yazarların itibar etmemesindendir. Rağbetin o yöne çevril
məsi halinde, az vakitte çok güçlü şair
ve yazarlar yetişecektir. Ancak Ziya P a 
şa H arabat * (1874) da Äşık edebiyatım küçümseyici, äşıkları küçük düşürücü ifadeler kullanm ıştır. Bu, Tanzimat
devri şahsiyetlerinin fikri oturm am ışlığına bağlı bir tutarsızlıktır. Tanzim at dev
ri nde yaşayan ve yetişen edebiyatçıların
bir çoğu äşık tarzına ilgi gösterm işlerdir.
Akif Paşa, Pertev, Paşa, M anastırlı Faik
Bey, Namık Kemal, M ünif Paşa, Recaizäde Ekrem, A bdülhak
Ham id bunlar
arasında sayılabilir. Bu şairlerden bazıları hece vezniyle ve äşık şiiri nazım şekilleriyle bazı m anzum eler yazm ışlardır.
Äşık ve halk edebiyatına ilginin um um ileşmesi Türkçülük akım ının yaygınlaştığı XX. a. ın başlarına rastlar.
Milli
Edebiyat * akımı içinde görünenler he
ce veznini benim sediler, Äşık ve halk
edebiyatından yararlanm aya
çalıştılar.
Ancak milliliği şekle, yani sadece vezne
bağlayıp ahenk ve ifäde sağlamlığını ih mal ettiler. Bu yüzden başarılı örnekler
verem ediler. Bu devirde Äşık tarzından
yararlanarak başarılı şiirler ortaya ko-
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Aşı
yan Riza Tevfik (Bölükbaşı) dır. Cum huriy etten sonra da äşık şiiri örneklerinden hareketle yazm ayı deneyen
şairler görülm üştür. B unlar arasında başarılı örnekler ortaya koymuş olanlar arasında O. Şaik Gökyay, Zeki Ömer Defne, A. Kutsi Tecer, B. Kemal Çağlar
(A nkaralı Äşık Ö m er),
M. Arif A rık
(A rık Ozan), Osm an A ttila, B. Sıtkı E rdoğan, Feyzi Halıcı, M. Necati Öngay sayılabilir.
★ Türler ve nazım şekileri. Äşık edebiyatında nazım şekilleri ve tü rler k arışmış durum dadır. T ürlerin şekillere ad
olduğu da görülür. Bu konudaki karışıklıklar, m üsıkı eşliğinde ve irticali söylem ek gereği ile ilgilidir. Nazım şekillerinin ayrım ı bazı şekli özelliklere göre değil, ezgi ve okunuşa göre yapılabilir. Bu
yüzden, ekseriya 11 heceli
olmasına
r.cğmen, 8 heceli koşm alara da rastlanabilm ektedir. Aynı şekilde varsağılar 8 h e
celi olmakla birlikte, bu ölçü bütün v arsağılar için geçerli değildir.
Äşık edebiyatm da nazım birim i ekseriya
kabul edildiğine göre dörtlük (kıt’a) dür.
Buna karşılık m isra ve beyit’in nazım
birim i olduğu konusunda görüşler de
vardır.
Äşık edebiyatının verim leri iki grupta
ele alınm aktadır:
1. N azım -nesir karışık anlatım a daya
nanlar, halk hikäyeleri *. Bu verim ler
destan * geleneğinin bir devamı olarak
kobul edilm ektedir.
2. Konu ve şekille belirlenen türler: a.
Destanlar, b. Duyğu şiirleri (güzelleme,*
koçaklam a *, ağıt *, taşlam a* ), c. Y arış
m alı tü rle r (m uam m ä*, atışm a*),
ç.
Öğretici şiirler (nasihatnäm eler, öğüt des
tan ları), Äşık edebiyatı nazım şekilleri,
kullanılan vezne göre iki grupta ele
alınabilir: Heceli nazım şekilleri, arüzlu
nazım şekilleri.
Heceli nazım şekileri. Äşık edebiyatında en çok 11, 8 ve 7 И ölçüler kullanılır.
11 heceliler, 4 + 4 + 3 veya 6 + 5 duraklı, 8 heceliler 4 + 4, 5 + 3 veya serbest duraklı, 7 heceliler 4 + 3 veya serbest duraklı olur. A ynı şiirde değişik ölçülerin kullanılm ası az görülür.
Äşık şiirinin heceli nazım şekillerini k äfiye düzeni belirler. Bu bakım dan iki te mel şekil ayrılabilir: Koşma ve mani.
Koşma şekline giren şiirler 11 veya 8
hecelidir.
Käfiye şem aları ise, 1. bend: abab veya
abcb diğer bendler ise dddb, eeeb şeklinde devam eder. Son bendde aşığın

m ahläsı veya adının belirtilm esi ädet olm uştur.
Koşma nazım şekli olarak zam anla daha
sinirli bir şeklin adı olm uştur. Ancak
geniş m änada aynı käfiye düzenine sahip bü tü n şiirleri bu ad altında ele alıyoruz. Koşmalar, ezgilerine ve yapılarına
göre sım flanm aktadır. Ezgilerine göre,
Acem koşması, K erem ,
K eşik Kerem,
G evheri, A nkara koşması, E lpük koşmas., Y elpük koşması, B ayındır koşması,
Sivrihisar koşması, Sümmanı, Cem koşması, B ülbül koşması, Topal koşm a; yapılarına göre ise, düz koşma *, yedekli
koşm a *, m usam m at koşma *, ayaklı koş
ma *, zincirbent koşma *, zincirlem e *,
koşma - şarkı * şeklinde adlandırılm aktadır.
Varsağı *, semai *, destan * koşm anın
özel ezgiyle söylenen şekilleri arasında
gösterilebilir.
Mani * şekli äşıklar tarafından az kullanılm ıştır. Käfiyeleniş, 1. bendde aaba,
2 ve m üteakip bendlerde ccdc, eefe ...
şeklindedir, yani käfiye her bendde
m üstakildir.
T ürküler, koşma birim li, m ani birim li
olabilecekleri gibi bu tü rlerden farklı özellikler taşıyanları da vardır.
Ancak,
bunlar ekseriya anonim verim lerdir.
A rü zlu nazım şekileri. A rüzlu nazım
şekilleri, yalnız kalem şuarası, okum uşyazm ışlar tarafından kullanılm am ış, üm m i äşıklar arasında da rağbet bulm uştur. A rüzlu biçim lerde vezinle ilgili kusurlar görülür. Ä ruzlu türlerden en çok
kullam lanları, Divan *
(fäilätün/fäilätü n /fa ilä tü n /fä ilü n ),
Selis*
(feilätün
(fäilätün) / feilätün / feilätün / feilün),
Sem ai * (m efäilün / m efäılün / m efäilün
/ m efäilün), Kalenderi (mef’ülu / m efäilii / m efäilü / feülün) olup, hepsinin
özel ezgileri vardır. Bütün bu şekiller,
gazel, murabba, m uham m es, müseddes
tarzında olabilir. Satranç * veya Şatranç
(m üfteilün / m üfteilün / m üfteilün) ve
V ezn -i äher * (m üstef’ilätün / m üstef’ilätiin / m üstef’ilätün / m üstef’ilätün) az
kullanılan
nazım
şekilleridir.
Sat
ranç, yalnız gazel tarzında olur. (—» K.)
Äşık Garib. Halk hikäyesi. XVI. a. ikin
ci yarısında veya XVII. a. da teşekkül
ettiği sanılan
bu hikäyede
Tebriz’li
R üstem ’le, Tiflis’li Şah Senem adlı iki
g tn cin aşkları anlatılır.
Häce Ahmed Tebriz’in m eşhur ve zengin tüccarlarından biridir. Biri kız, öteki erkek iki çocuğu vardır. O ndört ya-

şındaki oğlunun ismi R esul’dür. Babası
ölünce Resul’e yüklü b ir m iras kalır. Dalkavuklar Resul’ün etrafım alarak, toyluğundan istifade ile servetini yiyip tü ketirler. Bütün varını kaybeden Resul,
çeşitli işlere girip çıkarsa da dikiş tu tturamaz. Sonunda bir kahvede saz çalıp
şiir söyleyen äşıkların yam na girer, on
ların hizmetine bakar. Çok yakışıklı olan
Resul’ün güzelliği
dillere destan olur.
Herkes onun da saz çalıp şiir söylemesini
isterse de o, bu işi b ır tü rlü beceremez.
Bir gece rüyasmda ih tiy ar bir derviş görür.
Derviş ona bir kadeh uzatarak «Delikanlı
Tiflis’te Şah Senem ism inde güzel bir kız
var. Siz birbirinizin kısm etisiniz. Bu
kadeh onun aşk şerbetidir. İç..» der ve
kaybolur. Aynı gece Şah Senem de aşk
şerbetini dervişin elinden içm iştir. E rtesi sabah Resul’ün dili açılır ve görülm emiş güzellikte saz çalıp şiir söylemeye
başlar.
Daha sonra Resul sevgilisini aram ak üzere yanına annesi ve kızkardeşini de ala
rak yollara düşer. B ir kervanla Tiflis’e
varır. Mevsim kıştır. Bir barın ak bula
mazlar. Bir konağa T anrı m isafiri ola
rak girm ek isterlerse de, kabul görm ezler. Araya girenler «Yazık şu gariplere
acımıyor musunuz?» diye çıkışırlar. B u
nun üzerine kendilerine bir y e r tem in
ederler. O günden sonra Resul’ün adı
Ä şık Garib olarak kalır. Äşık G arib Tiflıste Deli M ahmud’un kahvesinde çalıp
söylemekte iken şöhreti şehrin zenginlerinden Häce Sinan’ın kulağına gider.
G arib’i dinleyen Häce Sinan onu çok beğenir, annesine ve kızkardeşine yardım
eder.
Şah Senem işte bu Häce Sinan’ın kızıdır.
O da G arib’i m erak etm ektedir. Babası
na bu isteğini bildirir. B unun üzerine
Garib, Häce Sinan’ın konağının bahçesinde çalıp söyler.
Pencereden bakan
Şah Senem’in aksi havuzun suyuna düşm üştür. Bunu gören G arib aradığı kızın
Häce Sinan’ın kızı olduğunu anlar. Kızı
babasından istetirse de Häce Sinan kırk
kese altın talebeder. G arib’in bu parayı
vermeye gücü yetm ediği için
dostları
aralarında para toplarlar. Ancak Garib
bu parayı kabul etmez. Şah Senem ’le
görüşüp para kazanm ak için gurbete çıkacağını söyler. A ndlaşırlar, Garib, D erviş’in verdiği taşı Senem ’e, Senem ’de
göm leklerinden birini G arib’e verir, ayrı
lırlar.
Äşık Garib ilk olarak E rzurum ’a gider,
ancak orada halini soran olmaz. Daha
M illet K tp.

sonra gide gide H aleb’e varır. A rslandedeoğlu Deli Selim’in kahvesine yerleşir.
B urada şairlerle im tihan olur, kazanır
vo adı duyulur. Halep paşasının huzurun a da çıkan Garib, paşanın takdirini kazanır. Bu arada babası Şah Senem ’i akrab asın d an Şah Veled isim li birine nişanlam ıştır. Şah Veled de tüccar olduğu için
b ir gün yolu Haleb’e uğrar. Orada Äşık
G arib ’i görür. Garib ona bir m ektup ve
rir ve T iflis’e gidince yerine ulaştırm asını
söyler. A ncak Şah Veled yolda bu m ektu b u n nişanlısına yazılmış olduğunu an
lar.
Y anındaki Keloğlan’a bu işe bir çare bulm asını söyler. Keloğlan kendi gömleğini
b ir oğlak kanına bulayarak Tiflis’te m ek
tu p ile b irlik te G arib’in annesine verir.
D urum u Şah Senem ’e de bildirirler, an
cak Şah Senem Keloğlan’ın Şah Veled’in
adam ı olduğunu bildiği için buna inan
maz.
G ünler geçer G arib’in anası, kızkardeşi
ve Şah Senem ağlaşarak bekleyişlerini
sü rd ü rü rler. Bir gün oradan geçen bir
bezirgän bu n ların dertlerini dinler. Se
nem bezirgäna bir altın tas ile yüzüğün ü vererek «Bu tas ile m eclislerde şerb et dağıtırsın, yüzüğü de içine korsun.
K im yüzüğe sahip çıkarsa bil ki benim
Ä şık G arib’im odur.» der. Bezirgän Halep ’e varınca G arib’in bulunduğu kahveyi
so rar ve oraya gider. G arib tasın içindeki yüzüğü tanım ıştır.
Bezirgän onun
derdine çare aram ak için Halep paşası
n ın yanına varır, olanı biteni anlatır.
G arib, P aşa’nm huzurunda yine çalıp söy
ler. B unun üzerine Paşa ona bir atla, bir
kese altın ihsan eder. G arib kıym etli eşyasını ve biriktirdiği paralarını alarak
yola çıkar. Yolda tü rlü engellerle karşılaşır. Bir çayın kenarında onu nasıl geçebileceğini düşünürken karşıdan beyaz
ata binm iş n u r yüzlü bir atlının geldiğini
görür. A tlı ona nereye gideceğini sorar.
G arip E rzurum ’a gideceğim diye cevap
v erir.
B unun üzerine ak sakallı atlı
«Öyle ise tu t elimi» der. G arib ihtiy a rın elinin tutm asıyla birlikte kendini E rzu ru m ’da bulur. Orada şaşkın
şeşkın dolaşırken aynı ih tiy arı yine gö
rü r. B u sefer K ars’a gideceğini söyler.
Y ine el tu tu şu rlar. Böylece K ars’a, ora
dan aynı şekilde Tiflis’e gelen Garib,
k a ra la r giym iş kızkardeşi ile karşılaşır.
K ızkardeşi, daha sonra annesi, değişmiş
olan G arib’i tanım azlar. Bu sırada Se
nem ’in düğünü olm aktadır. G arib düğüne giderek meclisin içinde saz çalıp şiir-
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Äşık Garib
ve «maşukası» (altla)
(Tasbaskısı Ä şık
Garib' dt..

%

Äşık Garib

(M. Aksel : Anadolu
H alk resimleri)

le halini anlatır. O nu gören, sesini du
yan Senem sevinm iştir.
Sonunda bu aşığın G arib olduğu anlaşı
lınca Şah Veled Senem ’i alm aktan vazgeçer. Düğünde b ulunanlardan biri Şah
Veled’e gadir olduğunu, G arib’in kızkardeşinin de m ünasip görülürse Şah Ve
led’e verilm esini söyler. Bu teklif taraflarca uyğun bulunur. Düğün hazırlıkların a başlanır. Ancak bu arada çektiği
eziyetlerden,
döktüğü
gözyaşlarından
G arib’in annesinin gözleri kapanm ıştır.
Garib hulüsu kalb ile A llah’a yalvarınca
annesinin gözleri açılır, gençlerin düğünü
yapılır, ve hikäye vuslat ile son bulur.
Bu hikäyenin şekli ve m uhtevası üzerinde yoğunlaşan tartışm alar bilhassa Äşık
G arib’in şahsiyeti üzerinde toplanır. I.
Başgöz ve P. N. B oratav’a göre bu h ik ä
ye «biyografik b ir äşık hikäyesi» dir. İ.
Kunoş «bir kahram anlık - aşk rom anı
dır» diye değerlendirm ektedir (Türkische rom an in kleinasien). «Gezici şairlerin hayatı üzerine yazılmış destanlardan biri» diye değerlendirenler de v ar
dır (E. Saussey, T ürk halk edebiyatı).
Ancak iddiaların ortak noktalarından hareketle «realist çizgileri fazla olan bir
h alk hikäyesi» (F ik ret Türkm en) değerlendirm esi daha tu ta rlı olacaktır. H i
käyenin bu şekilde ele alınm ası yanın
da baş kahram anı olan G arib’in şahsiyeti
vo yaşayıp yaşam adığı da aynı şekilde
tartışm alıdır. Bazı araştırıcılara göre
Äşık G arib yaşamış b ir şahsiyet, bazıların a göre de itib arı bir kişidir. H ikä
yenin cereyan ettiği m ekänlar da çeşitli varyantlarda değişik geçmektedir.
Bu sebeple m ekän unsu runu da itibarı
addetm ek yerinde olacaktır.
Äşık G arib hikäyesinde diğer halk hikäyelerinde olduğu gibi kahram anlar, başta G arib olmak üzere yer y er äşık tarzı
şiirler söyler, halerini şiir ile anlatırlar.
Çeşitli v aryantlar içinde bu şiirler elli
nin üzerinde tesbit edilm iştir. H ikäyenin
önemli b ir özelliği de bädeli äşıklardan
olan G arib’in sonunda sevgilisi ile vuslata erişm esidir. H alk hikäyeleri arasında
sadece b u hikäyede k ahram anlar birbirlerine kavuşurlar. Bu hikäyenin bir kaç
m otifi zam anla efsanevi boyutlar kazanm ıştır. H alk arasında G arib’in Halep’te
Aslandedeoğlu kahvesindeki dolapta pa
raların ın hälä durduğu ve bu sihirli pa
ralara kim senin el sürem ediği söylenir.
G arib’in Halep’ten ayrılırken söylediği
b ir şiirin ilk iki m ısraıda zamanla «gelip geçici olma» d u rum unu ifade etm ek

için kullanılan b ir atasözü halini alm ıştır:
İşte geldim gidiyorum
Sen olasın Halep şehri
Çağdaş Türk edebiyatında da Äşık G a
rib hikäyesine benzetilerek veya sadece
konudan ilham alınarak bazı eserler yazılmıştır. Fuat H ulüsi (Demir elli ) ’nin Ä şık Garip (1918) isim li m anzum piyesi
bunlardan biridir. A ynı копи, M. Zeki
Korgunal, E. Cem Güney, S. M. Y urdatap,
Daniş Remzi K orok gibi yazarlar ta ra fın dan işlenm iştir. Y u rt dışmda da bu konuya yakınlık duyanlar olmuş, Rus şairi M.
Y. Lerm ontov aynı adla bir hikäye yazmış
(Äşık K erib, 1837); Z. Hacıbeyli «Äşık
Garip» isimli bir opera bestelem iştir
(1916).
T ürkiye’de Äşık G arib m etinleri, yazma,
basma ve sözlü kaynaklarda bulunm aktadır. İlk Äşık G arib m etinleri Radloff
tarafından neşredilm iştir (Proben serisinden VII. ve VIII. C). Baskı olarak en
eski ta rih 1880 dir. 1884 ve 1886 tarihli
birbirinin aynı olan iki kitap ile tarihsiz
üç kitap da eski m etinlerdendir (1 - Äşık
Garib hikäyesi; kenarında Tahir ile Z ühre, F erhat ile Şirin, H urşit ile M ahm ihrı
hikäyeleri var. 2 - M eşhur ve m üteärif
olan Äşık Garib hikäyesi; kenarında T a
h ir ile Zühre, F erhad ile Şirin, M ahru ile
H urşit hikäyeleri v a r). Bu eski taşbaskıları esas alınarak birçok Äşık G arib
m etni basılm ıştır (Tam Ä şık Garip, Hak \k i Äşık Garip, v.b) gibi. 1930 da B e
şim A talay bazı düzeltm elerle bu h ikäyeyi hazırlam ıştır (Äşık Garip, Mat.
Um. Md. neşri). Daha sonra M. Zeki
K argunal, A. Caferoğlu, S. Tevfik Zorluoğlu, S. N. Ergun, P. N. Boratav, H. V.
Fıratlı, Cenap Ozankan, V. M. Kocatürk,
1. Başgöz gibi araştırıcılar Äşık Garib
m etinleri üzerinde yayında bulunm uşlardır.
M etnin bilinen en eski yazması 1721 ta rihini taşım aktadır. Bu nüsha A zerbaycan’da Nizamı E nstitüsü’nde İlyas Muşek
A stvatsaturyan
k itap ları
arasındadır.
(-» K.)
ÄŞIK KIZI. Äşık (Konya 1912-? ). Asıl
adı Hacı Lütfiye H anım . Konya’nın Uluırm ak m ahalesinde doğdu. M ahallesindeki sıbyan m ektebinde öğrenim gördü.
Hafızlığa çalıştı. Daha sonra hacı oldu.
Şıire karşı küçük yaşta ilgi duydu, irtıcalen bir çok koşm a ve destanlar söyledi. Konyada К ари Camii destanı’ndan
bir k ıt’a:

Aşı
B unları söyleyen bir Ä şık kızı
H a kkm huzurunda ak olsun yüzü
Tanrı günahlardan koruşun bizi
Ne hoş bir camidir, К ари camisi.
(-» K .)

gelenek olarak yer alm ıştır. Bu geleneğin sonucu olarak A rtvin ve K ars çevrelerinde birçok äşık kolları oluşmuştur.
Äşıklık geleneğinin bugün değişik bir
çohreyle karşımıza çıkmış olması ve bi
lm ən bazı içtimai sebeplerle eski yapı
şını yitirm esi äşık kollarının da devam
etm esini engellem iştir. G ünüm üz äşıkları başkalarından etkilenseler bile çırak
yetiştirm em ekte ve pläk, radyo, gazete,
dergi gibi araçlar yoluyla seslerini duyurm akta, konserlerde çalıp söylemektedirler. (—> K.)

Äşık kolu. A nadoluda oluşan eski esnaf
teşkilätlarının hepsinde olduğu gibi, äşıklıkta da çırak y etiştirm ek bir gelenektir. Eski äşıklar çıraklarını belli bir
yol izleyerek seçerlerdi. Usta äşık, çırak
olarak seçeceği kim sede saz ve söz kabiliyeti olup olm adığını araştırır, bir süre denerdi. Sonra da gelenek icabı ona
bir m ahläs «tapşırma» verir, böylelikle
ÄŞIK Mebmed bin Ömer. Tarihçi (Trabzon
dc ustalığını tasdik etm iş olurdu. Äşık- XVI - XVII. a.). O naltıncı yüzyılın sonlalar çıraklarını g ittik leri h er yere götü- rıyla onyedinci yüzyılın başlarında eserrü rler, birlikte çalıp söyler, onların da le r verm iş bir tarihçidir. Asıl mesleği
m eşhur olm alarına im kän hazırlarlardı. kadılıktı. Hulasatü’l-ahbär adlı bir Me
Ç ıraklar da ustaları öldükten sonra onun
dine tarihi ile A hbär-ı M ekkiye adlı bir
eserlerini çalıp söylerler, şiirlerinde us tarihçesi vardır. Ayrıca, 1597/98 de bitaların ın adlarını zikrederler, onlardan tirdiği M enäzirü’l-avälim adındaki coğ
övgüyle söz ederlerdi.
rafi eseriyle de tanınm ıştır. (Yazmaları:
Ä şıkların çırak yetiştirm e geleneği ba Süleym aniye Ktp. Ayasofya K it.
Nu.
zan öyle bir hal alırd ı ki b irb irin in ye- 3466, Ham idiye Kit. Nu. 991, Esad Efentiştirm esi olan äşıklar uzun bir dönemi di Kit. Nu. 2421, TS. R. Nu. 1667, TS. A.
kapsayan bir kol o lu ştururlardı. Buna äşık Nu. 1578). Ayrıca 1613 de yazdığı Arapkolu denilir. Misal olarak iki büyük äşık ça bir Şem äil-i Tirm izi şerhi bulunm akkolu ele alınabilir. Em rah kolu ve R uh- tadır. (—» K.)
soti kolu.
Äşık (G ezlevi/K onya 1651
Äşık Erzurum lu Em rah, Tokatlı N uri’yi ÄŞIK Ömer.
yetiştirm iş, şöhret sahibi kilmiş. Tokatlı 7-lstanbul 1707 ?). H ayatı hakkında ke
N uri de G ayreti ve Z ileli C eyhuni’yi ye- şin bilgilere raslanılm ayan şairin doğum
tiştirm iştir. Tokatlı N u ri’nin çırakların- yeri üzerine de değişik görüşler ileri sürüldan Zileli Ceyhuni de m uhitinde çok ge m üştür. Osmanlı m üellifleri’nde Konyaniş b ir şöhrete sahip olduğu için çok sa lı olduğu kaydedilir. Bir şiirinde K enyıda çırak yetiştirm iştir. Y etiştirm eleri dim Gözleveli, Ömer’dir ism im dediğiiçin
arasında Niksarlı B edri, Cesurı (N iksar- S.N. Ergun Ä şık Ömer isimli kitabında
lı B edri’nin kardeşi), Zileli M evci (Tah- onun Gözleveli (Konya) olduğunu, uzun
tabacak M ehm et), Z ileli Nagäm i
(Ali m üddet A ydın’da oturduğunu kaydeder.
Baba), Tokatlı A safoğlu Cemali, Arap Kethüdäzäde Ä rif M enäkibi’nde de aynı
Hicri, Zileli İlham ı, Zileli E rm eni aşug bilgi verilir. M. F. K öprülü ise «şairin
Şerm ı, Sw a sh Pesendi, Yozgatlı M es’udi, esasen A ydm ’lı olduğunu ve sonradan
ailesinin Gözleve’ye gelip yerleştiğini,
Yozgatlı S eyhuni’y i anabiliriz. «Emrah
kolu» adı altında birleştirdiğim iz
bu h a tta belki de Äşık Ö m er’in burada doğ
äşıkların XIX. asrın o rtalarından
XX. duğunu kabul etmek daha doğru olur»
asrm ilk çeyreğine k ad ar uzanan
bir dem ektedir. Cahit Ö ztelli’ye göre de
Äşık Ömer, Konya’nın Gezlevi (Hadim
devreye kapsadıkları görülür.
R uhsati kolu ise (R uhsatı dışm da) ünü iiçesi) köyündendir (yeni adı Korualan).
рек fazla yayılm am ış äşıklardan oluş- M untazam bir medrese tahsili görmemiş
olsa bile kendi kendini yetiştirerek ve
m aktadır. Eflätun Cem G üney’in ifadesizam anın k ü ltü r m uhitleri içinde bulunane göre: «Bu kolun asıl tem el
direği
Äşık Ruhsati, dir.
B unun hocası Fer- rak diğer äşıklara nazaran üstün b ir bil
yadi, ustası K usurı, oğlu Münhaci, çıra gi seviyesine ulaşmış olan Äşık Ömer,
bir şairden ders gördü.
ğı M esleki, çırağının çırağı da Noksani Ş erifi isimli
(S. N. Ergun şairin gençliğini K ırım ’da
(Sonradan Zakiri m ahläsını aldı) dir.
gcçirdiğini dikkate alarak bu Ş erifi’nin
B unun da çırağı, R u hsati’nin küçük oğ
K ırım lı Şerifi olabileceği üzerinde du
lu A bdüssam ed’in oğlu Ä şık A li’dir».
ru r).
Özellikle A rtvin ve K ars äşıkları arasın
da eskiden çırak yetiştirm e işi önemli bir İlk şiirlerinde divan şairlərini taklit
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hevesi ile Ä dli m ahläsını kullanan şair.
daha sonraları Öm er m ahläsını benim sem iştir. Ş iirlerinden edinilen bilgiye göre orduya girmiş, serhad kalelerinde b u 
lunm uş, harplere iştirak etm iştir.
IV.
Mehmed, II. Ahmed ve II. M ustafa za
m anlarında yapılan savaşlardan bahseden şiirleri vardır. Şiirlerinde gittiği y erlerden de bahseden Äşık Ömer çok seyahat etm iştir. Ancak Tuna’dan B ağdat’a
kadar uzanan geniş b ir coğrafyayı konu
edinen şairin bazı şiirlerinin hayäl m ahsulü olduğu tahm in edilir. Ä şık Öm er’in 1707 de öldüğünü Üsküdarlı Hasib, R isäle-i vefeyät adlı küçük risalesinde «vefa t-ı Ä şık Ömer, näzım -ı türkm änı» diye kaydetm ekte ve şu ta rih beytini zikretm ektedir: İşidüp ben de vefätın ana
dedim, tarih: Ola Ä şık Ö m er’in cilvegehi
adn-i celıl.
A yvansaraylı Hafiz H üseyin’in tertib ettiği Ä şık Ömer divanı’nın
(1782) ilk
sahifesinde de bu beyit ve vefat yılı
kaydedilm iştir. İstanbul’da Yemiş İskelesi’nde bir türbesi olduğu da rivayetler
arasındadır.
XVIII. a. ve daha sonra yetişen äşıklar
arasında Äşık Öm er geniş bir şöhrete
kavuşm uş, kendisine nazireler yazılm ıştır. Divan şairleri de onun şiirine karşı
ilgisiz kalm am ışlar, V ehbi m eşhur Sühan

KOŞMA
Devl'et Hümäsını tutayım derken
Uçurdum kolumdan baz elden gitti
Cehd-idüp ardından yeteyim derken
Hazır turna ile kaz elden gitti
Hüdä’nın virdiğ(i)ne olmadım kail
Gönül ata, dona, dilbere mail
Olmuş iken bir dem devlete nail
Kıymetin bilmedim tez elden gitti
Yine cüş-eyledi bu derdli yürek
Sinemi çak etti bir devr-i felek
Mevlä’nın verdiğ(i)ne kanaat gerek
Gönül çok isterken az elden gitti
Mevlä’m verse varabilsem yärime
Elim varmaz oldu kisb ü kärime
Bir kara dumandır çöktü serime
Kiş eyyamı geldi yaz elden gitti
Ömer içini gör bakma dışına
Çektiğin gelmesin kullar başına
Kimse rahm-eylemez çeşmim yaşına
Ağlayı ağlayı göz elden gitti
Äşık Ömer

/

kasidesinde ondan bahsetm iş, Izze t M olZa’da b ir m ısra’ın ı tazm in etm iştir. T a
nınm ış bestekärlar tarafın d an bestelen en
şiirleri h er züm re içinde sevilm iş, te k kelerde ilahi gibi okunm uş, tasav v u fa
dair küçük risaleleri şerhedilm iştir. E strlerin d en ancak küçük bir kısm ını ih tiva eden divanı h alk arasında çok t u 
tulm uş defalarca taşbaskısı olarak b asılm ıştır. Yazma divanının K onya M evläna
Müzesi ve İstanbul Yahya Ef. K tp.ndeki
nüshaları en zengin olanlarıdır. Yeni h a rflerle S. N. Ergun tarafından yazılan b ir
incelem e ile beraber basıldı, 1936. Bu k itap ta bulunm ayan рек çok şiiri de cönklerdedir.
Äşık Ö m er’in şiirleri iki edebi eğilim a l
tında gelişm iştir. Kendisi b ir ta ra fta n
m edreseler, tekkeler ile m ünevver m u h it
içinde bulunm uş, D ivan edebiyatı zevkini tatm ış ve bu yöne m eyletm işken; diğer
taraftan
halk
arasında,
kahvelerde
diğer äşıklarla olan ilgisini kesm em iştir.
Bu bakım dan arüz vezni ile D ivan şairlerini tak lit ederek yazdığı naatler, te v hidler, bahariyeler, şitaiyeler, gazeller,
m uham m es ve m üseddesler nazım te k n iğı açısından kusurlu üslüp bakım ından
äm iyane olarak değerlendirilm iştir. H ece vezni ile koşma, destan v.b. gibi n a 
zım şekillerini kullanarak yazdığı eserleri ise h alk zevkine uyğun, ifade b akım ından tabii, dil itib arı ile temiz olm akla beraber, Divan edebiyatından gelen
bazı kalıplaşm ış deyim lere yer verm ektedir. K endinden evvel yetişmiş äşıklardan K atibi, K uloğlu ve K ayikçı K ul
M ustafa’n ın tesiri altında olan şair aynı
zam anda iyi saz çalm aktadır. K endinden
sonra yetişen äşıklar tarafından üstad olarak bilinen Äşık Ömer, äşık tarzının
Divan edebiyatı nazım şekillerine doğru
kaym asında, Divan edebiyatı ifade ve dil
özelliklerinin äşıklar arasında yaygınlık
kazanm asında yol açıcı olmuştur. Ondan
sonra yetişen ve onun yolunu benim seyen bu yeni tü r äşıklarm bazıları «kalem şuarası *» olarak da isim lendirilm iştir. (-> K .)
ÄŞIK Paşa. M utasavvıf, şair
(K ırşehir
12727-1333). Asıl adı Ali. Ä şık m ahläsını şiirlerinde kullandı. Paşa, beşe veya
başağa diye ism inin sonunda anılan lakap, resm i bir ünvanı belirtm em ekte,
babasının ilk oğlu olduğuna işaret etm ektedir. H ayatı hakkındaki bilgiler
m enkıbevi olm aktan ileri geçmemektedir. En geniş m alüm at Hüseyin Hüsam eddin’in (Amasya tarihi) adlı eserinde
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lunm akla beraber, burada verilen bilgi ceyi and ırır arüz kalıpları ile yazdığı
ler de tahkike m uhtaçtır.
şiirleri k u ru ve didaktiktir.
XIII. asırda H orasan’dan gelip A nadolu’ya
Eserleri : Garibnäme * (12.000 beyitlik
yerleşen b ir aileye m ensuptur. Dedesi
ahläki, tasavvuf i, didaktik
mesnevi),
Baba İlyas b. Ali el - Horasanı, Ebü-1 Fakrnäm e, Vasf-ı hal (Bu iki mesnevi
Vefä H arizm i’n in tarik atın a intisap e t
Ägah S irri Levent tarafından tetk ik edilerek yayım lanm ıştır,
miş bir şeyhtir. M üritlerine Babäi * deTürk dili araşnilir. Anadoluda Babäi isyanm ı çıkartatırm aları yıllığı (B eleten), 1953 ten ayrı
rak Anadolu Selçuklu devletini güç d u 
basım ), K im ya risalesi (Ä. S. Levent tarum a düşüren Baba İshak, Baba İlyas’ın
rafından Fakrnäm e ve Vasf-ı hal mesnevilerinin arkasm a ilave edilerek ya
halifesidir. Baba İly as’ın oğlu M uhliseddin Musa (K onya’da altı ay padişah- yım landı), Şiirler (M uhtelif yazm alardan
derlenen 67 şiiri, A bdülbaki Gölpınarlı’lık yaptıktan sonra saltanatı kendi isteği
n ın hazırladığı Y unus Emre ve tasavvuf
ile K aram anoğullarına b ıraktı) nın Äşık
Äşık Paşa türbesi
kitabında yayımlandı, 1961). (—> K.)
Paşa’n ın babası olduğu ve İlhanlılardan
(Kırşehir)
korkarak M ısır’dan kaçıp,
Am asya’ya
geldiği, Gıyaseddin M ahm ud ve Oğuz Çİ.
adları ile iki oğlu daha bulunduğu kaynaklarda zikredilm ektedir. Äşık Paşa
Şeyh Süleym an K ırşeh rı’den zahir ve bätm ilim i eri öğrendi. Daha sonra sefaretle M ısır’a giti. A nadolu valisi T em ürtaş’a
bağlılığı sebebi ile hapsedildi (1332). H apisten çıkıp A m asya’ya giderken yolda
hastalanarak K ırşehir’de vefat etti. K aynaklar Elvan Çİ. ism inde b ir oğlunun
varlığını da kaydederler. Türbesi K ırşehirdedir.
Devrinin itibarlı ve yüksek k ü ltü rlü bir
şahsiyeti olan Äşık Paşa, halka hitabed tn şiirleri ile oldukça yaygın bir üne
kavuşm uştur. E serinin hacmi, devrinde
kusurlu bir kullanım içinde bulunan arüz
veznine getirdiği olgunluk, T ürkçe’ye
verdiği önem açısından Divan şiirinin ilk
önemli isim lerindendir. M uhteva itibarı
ile şekil m ükem m eliyetini gözeten este
tik duyğudan ziyade, tasavvuf tem alı fikirlerini yaym ak isteyen bir tav ra saOldur Ahad oldur Samcd
GARİBNAME’den
hi ptir. Türk diline kim seler bakm az id i/
Oldur ezel oldur ebed
*
Türklere hergiz gönül akm az idi / Türk
Ol bihisab ü biaded
dahi bilm ez idi bu dilleri / Ince yollu ol Äşık Paşa
Oldur ki şeksiz Hakdürür
ulu m enzilleri, diyerek T ürkçe’yi yücelOldur ki can virdi tene
ten şair, bilhassa Garibnäme isimli bü- Evvel bize vacib olan
Oldur ki ten virdi cäne
yük eserinde aynı zam anda
Osmanlı
Allah adın anmakdürür
Oldurki renk virdi капе
Türklerinin kurm uş
oldukları
«cihan Anım adm zikr idelüm
Ol häkim-i mutlakdürür
dev letb n i vahdet fikri ile, fikri (ideoloOl kim kamu müştakdürür
jik) ve m etafizik tem ellere oturtm ak
Ansuz ana kim variser
Evvel dahi oldur kadım
ister. Bu açıdan devrinin bir fik ir ada
Ansuz ana kim iriser
Ähır
dahi
oldur
mukim
mı sayılabilir. G örüşlerini ortaya koyar Ansuz anı kim göriser
Ol dur kerim oldur rahim
ken halkı ikna edici deliller ve örnekler
Andan
yana kim bakdurur
Oldur kim ol razzakdüriir
verir. Tasavvufdaki vahdet fikrine dini
m änasının yanında siyasi, içtim ai hatta
Ayrılmasuz bulduk anı
İki cihan yaradan ol
pratik m änalar yükler. Hacı Bektaş, A hi
Ayrılmasuz
bildik anu
Ay ü güneş yüriden ol
Evren, Ş eyh Süleym an, Mevläna Sultan
Önden sona Äşık canı
İns ü melek düriden ol
Veled gibi şahıslarla m ünasebet halinde
Anunla müstağrakdürür
Öyle kim ol Hallak’dürür
olan Äşık Paşa, A rapça, Farsça bilgisi
nin yanında az çok Erm enice ve İbranice
Dergäh arşivi

Aşı
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Äşık postu
(Tar. t.). Bektaşı m eydanında
nasip alacak şahsın oturtulduğu posttur.
K apıdan girince sağ veya sol tarafta ve
eşiğin dibinde y er alırdı. Mevlevi ta rikatındaki «saka postu» ile aynı m ahiyettedir.
Äşıkane. Şiirler (İlhan Berk, 1968). Üç
bölüm den m eydana gelen kitap, «Seks
herşeyi ihtiva eder» (W. W hitm an) an 
layışının te k boyut (cinsel boyut) doğru ltu su n d a
gelişen
şiirler toplam ıdır.
Tam am en cismani b ir aşk, ölçü ve kaide tanım ayan b ir ahläk tezi, şiirlerde
beliren genel tem adır.
T ü rk şiirinde «çok deney yapan, şiire
durm adan yeni y ap ılar arayan» bir şair
olarak bilinen B erk’in, Ä şıkane’sinde, za
m an zam an nesre yaklaşan şiirler
yanında, şairin, kendi gelişim çizgisi
içinde m isra anlayışına yeni b ir dönüş
olarak nitelendirebilecek şiirler de v ar
dır.
Ş iirlerin hem en hem en bütününde görülebilen Batı şiirinden etkilenm işlik izlerine karşılık, şeklı de olsa gazel
tü rü n ü denediği şiirlerde yerli edebiyatım ızdan yararlanm a çabaları görülür.
ÄŞIKİ, Defterdarzäde. Divan şairi (XVI.
a.). H ayatı hakında bilgi yoktur. Faizi
tezkiresi’nde bir m anzum esi kaydedilmiş, fakat hakkında bilgi verilm em iştir.
Pervane B ey m ecm uası’nda da bu ada
kayıtlı b ir nazire vardır. (—> K.)
Äşıklar Bayramı (K onya).
«Unutulmağa
terkedilm iş äşık *’lık geleneğini yeniden
canlandırm ak, halk şairlerine yeni bir
güç ve im kan kazandırm ak gayesiyle»,
Konya Turizm Derneği (Başkan: Feyzi

Konya Äşıklar
Bayramı (1974)
Günümüz äşıkları
Mevläna Dergähı
önünde

Halıcı) tarafm dan ilk olarak 7-9 Ekim
1966 da düzenlendi. Bayram h er yıl Ekim
ayının son haftasında T ürkiye’n in çeşitli
yörelerinden K onya’ya gelen äşıklar arasm da yarışm a şeklinde yapılm aktadır.
1966 daki ilk bayram a, karşılıklı şiirli sazlı atışm a, en güzel m em leket şiiri ve
en güzel m em leket türküsü olm ak üzere üç dalda 28 äşık katıldı. İrticalen atış
m ada M urat Çobarıoğlu, Efkäri, Müdami;
şiirde, Şem si Yastım an; türküde, Adrian
T ürközü birinci ilän edildi. 1973 den itibaren yarışm a dallarına m uam m a, lebdeğmez (dudak değm ez), irticali şiir,
(doğm aca), anlatm alı, türkülü, hikäyeli
şiir de katılm ıştır.
10. Ä şıklar Bayram ı dolayısıyla (1975)
ayrıca 55 yerli 12 yabançı ilim adam ının
katıldığı M illetlerarası Folklor ve Halk
Edebiyatı Sem ineri düzenlenm iştir. Onuncu yıl m ünasebetiyle Abdülvahap
Kocam an
(bütün yarışm alara katıldığı
ve başarı kazandığı için), M urat Çobanoğlu (K atıldığı h er bayram da en çok bi
rincilik ödülü aldığı için), İsmail Cengiz
(K atıldığı bayram larda dinleyicilerin ilgisini güzellem eleriyle çektiğinden) adlı
äşıklara özel ödül verildi.
Ä şıklar B ayram ında dağıtılan ödüller eski büyük äşıkların veya edebiyatçılarm
adı ile anılm aktadır (K aracaoğlan ödülü,
Yunus Em re ödülü, v.b.). Yarışm a jürisi
ise, ilim adam ları, edebiyat tarihçileri,
halkiyatçılar ve ünlü äşıklardan teşkil
edilm ektedir.
XX. a. da yaşatıcı kaynakları kalmamış,
gücünü kaybetm eye başlam ış olan Äşık
edebiyatı * Konya Ä şıklar Bayram ı dolayısıyla te k ra r canlılık kazanm ıştır. Bu
bayram lara sürekli olarak katılan ve ün
kazanan äşıklar: Efkäri, Müdami, Çobanoğlu, İlham ı, Şeref Taşlıova, Selm ani, A b 
dülvahap Kocaman, Ferralıi,
Reyhani,
M evlüt Ihsani, Alyansoğlu, Şahbazoğlu,
İsmail Cengiz, Feymani.
Äşıklar Şöleni. Äşık edebiyatı geleneğini
yaşatm ak gayesiyle ilk defa 1971 de y a
pıldı. İlk olarak Türkiye Gazeteciler Sendikası tarafm dan 1971 de İstanbul’da dü
zenlendi. T. K utsi Makal, Doğan Can,
Sadullah Usumi ve M ücahit Beşer’in düzenlediği şölende İhsan Hınçer, S. Yaver Atam an, Adnan Türközü, Şemsi Yastım an, O ktay Akbal, T. Kutsi M akal jü ride görev alm ışlardır. Bu şölende Erzurum lu Äşık Reyhani güzelleme, atışma,
tü rk ü , şiir dallarındaki başarısıyla «yılm
äşığı» seçildi. Daha sonra Tarla Halk
Ozanları Birliği tarafm dan 1974 de İstan

bul Festivali bünyesinde ve A ntalya’da
festival sırasında şölen düzenlenm iştir.
Bu şölenlere katılan belli başlı äşıklar:
Reyhanı, M urat Çobanoğlu, Ş eref Taşlıova, M evlit İhsani, Aslı Bacı, Sarıcakız,
Şevcivan Bacı, Z ülfikar Divani, Zaralı
Äşık Ädem, Adil Ali Atalay, Tokatlı Sel
mani, Sefil Selimi, Şahsenem Bacı, Ab
dülvahap Kocaman, K ul M ustafa, Davut
Sulari, Feymani, Alyansoğlu, Hüdai, Çıraği, Fikret Ünal, Ali İzzet, K adir Gedikhanlıoğlu, İsm ail Cengiz, Ali Taş,
Musa Merdanoğlu, H aydar Aslan, M ahm ut Taşkaya, Hasan Yüzbaşıoğlu, Ali Cu
ma, Mürsel Sinan, Figani, Serdari, Yıl
maz Şenlik, Sefil Äşık, Y anık Umman.
Ali Metin, Söylerı, Necati.
Äşıknäme, bk. Şairnäm e.
ÄŞIKPAŞAZÄDE. T arih yazarı (Elvan Çİ.
köyü/A m asya
1392/93 ?-İstanbul 23
M art 1481). Derviş A hm ed b. Yahya b.
Selm an b. Äşık Paşa, Äşıkpaşazäde yah u t Derviş A hm ed Ä şık i diye tanınır.
H ayatı hakkında m alüm at v eren yegäne
k synak kendi eseridir. Çelebi M ehm ed’in
kardeşi Musa Çelebi ile olan m ücadelesinde Çelebi M ehmed’in yanında y er al
dı. Hacca gitti (1436), dönüşte K onya’da
Sadreddin Konevi zaviyesinde A bdüllatif M ukaddes’ten el aldı. Ü sküb’e gelerek
sancakbeyi İshak B ey’le birçok akınla
ra iştirak etti. II. M urad devrinde Macaristan (1443) ve Kosova (1448) seft-rlerine katıldı.
II. M urat tarafm dan
m ükafatlandırıldı. A kşem seddin, Şeyh
Vejä, A k b ıy ık gibi m utasavvıflarla beraber İstanbul’un fethinde bulundu. Fetih ten sonra kendisine ev verildi. Evinin
yanm a bir mescit yaptırdı. F atih ’in oğul
ları; Bayezid ve M ustafa’nm E dirne’de
yapılan sünnet düğünlerinde bulundu.
Äşıkpaşazäde öm rünün sonlarında, şahidi
olduğu olayları, duyup gördüklerini za
m an sırasıyla içine alan bir Osmanlı ta rih i yazmaya başladı. Eserine Tevärih-i
Ä l-i Osman * denilm iştir. M ütevazi bir
şeyh olan Äşıkpaşazäde devrinde
рек
tanınm adı. 1480 yıllarına kadar gelen olayları sade ve sanat iddiasından uzak
bir üslüpla kaleme aldı. Bu yüzden eser
geniş halk kesim lerinin okuyup anlam a
ları için hazırlanan siyer ve hikäye kito p larını hatırlatır. A rada m anzum p ar
çaları da olan eser ilk Osmanlı tarihlerin dendir. ilk baskısı Istanbul’da Arkeoloji Müzesi häfız-ı k ü tü b ’ü Äli Bey ta ra 
fm dan hazırlandı (1914). Daha sonra Al
m anca b ir önsöz ile
Leipzig’te basıldı
F o to ğ ra f: 1. Tabakoğlu (Dergäh)

(1928/29). N. Atsız tarafm dan yapılan ilk
neşri (Osmanlı tarihleri, Türkiye Yayınevi 1949) en m ükemmel neşridir. (—»
K.)

Äşıkpaşazäde
Cami ve türbesi
(istanbul)

Äşinä (F.). Bildik, tanıdık, kendisiyle
görüşülen.
★ Tas. R ububiyet’e taalluk, yani A llah’ın
varlığı ile ilgili olmak, devam lı b ir sure tte onunla irtibat halinde bulunm ak.
★ Di. ed. Gam, keder, gussa, dert, belä
äşinäya teşbih edilmiştir. Sevgilinin derdi
ay rılık gününde äşıka zevk verir, çünkü
m isafire sefer azığı tatlı gelir. Äşık pam
dan incinmez, çünkü korkulu yollarda
kişi aşm adan korkmaz.
N üş ider bigänelerle R u m ili toluların
Äşinälar bezm -i gamda cän virüben can
alur
Necäti
Aşır
(A.). Onda bir. K u r’än-ı K erim otuz cüz’e ayrılm ıştır. H er cüz’ hizib adı
verilen dört bölüme bölünm üştür. Her
hizibte on parça vardır. B unların her
birine aşir denir. H er aşirde beşte bir
anlam ına gelen humüs vardır. A şir okum ak, K u r’än -ı K erim ’den birkaç äyet,
y ah u t bu onda birlerden birini okum aktır.
Äşiyan (F. Kuş yuvası). Edebiyat m üze
si
E debiyat-ı Cedide şairlerinden
Tevfik
F ik re t’in 1906 yılında İstan b u l’da, Rum elıhisarı civarında, kayalar m ezarlığım n
üstüne rastlayan sırtta yaptırdığı evi.
Binanın plänı ve tezyinatı aynı zam anda
bir ressam olan Tevfik F ikret tarafın -

Aşiyan Müzesi

AŞI
dan yapılm ıştır. Çalışma odası bir kapı
ile R obert K olej’in bahçesine açılır. Bina
İstanbul Belediyesi tarafından
Tevfik
F ik ret’in karısı F atm a Nazime H anım ’dan satın alınarak 1946 da müze haline
getirilm iştir. Ä şiyan M üzesi (Edebiyat-ı
Cedide Müzesi) diye adlandırılan m üzede. E debiyat-ı Cedide şair ve yazarları
nın h ätıraları, ve geride b ıraktıkları şeyler toplaıım aktadır. A lt k at salon A bdülhak H am id’e ayrılm ıştır. Bu kattaki oda
lardan birinde Recaizäde Ekrem , Süley
m an Nazif, Saffeti Ziya, Halid Ziya, Faik
Ali gibi yazar ve şairlerin resim leri ile
yazıları bulunm aktadır. Ä şiyanın üst katı tam am en Tevfik F ik ret’e ayrılm ıştır.
1961 de şair Nigar H anım ’ın kitapları da
A şiyan’a bağışlanm ıştır.
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Äşiyan dergisi
(1. Sayı 1908)

Äşiyan. Edebi, ilmı, siyasi, içtimai, fenni, ahläki mecmua, h aftalık (İstanbul 28
Ağustos 1324/1908-27 Şubat 1325). K urucusu: İbn S irri M ustafa Namık, İm 
tiyaz sahibi; Salih Sirri, Mesul Müdürü:
İbn S irri Ahmed Cevdet. 26 sayı yayım 
landı. Edebi yönü ağır basar. Devrinde
çıkan dergiler arasında en fazla şiir ve
hikäye yayım layanlardandır. Özellikle
Fr. dan tercüm elere de yer verilm iştir.
D erginin yazarları arasında T evfik F ikret, İsm ail Safa, Fäik Ä li
(Ozansoy).
A hm ed Häşim, Tahsin Nahid, H üseyin
Cahid (Yalçın), H üseyin Suad (Yalçın),
Süleym an Fehmi, A h m ed Şuayb, İbra.him Aläeddin (Gövsa), Cemil Süleym an,
Cenab Şehabeddin,
A bdulhak
H ämit
(T arhan), H akkı T a n k (Us) gibi ünlü
isim ler de vardır.
Aşk, Işk. Sevgi. Aşk kelim esinin sarm aşık m änasına gelen ışk’dan alıştığı söylenir. Sarm aşık sarıldığı yeri nasıl kaplarsa, aşk da girdiği kalbi, h a tta bütün
vücudu öylece kaplar. Aşk, m uhabbetin seveni kavram ası, bütün vücuduna
yayılm ası, ädeta onu sarm aşık dalları
gibi kucaklam asıdır.
T abiatın ve insanın bünyesindeki cinsi
k arşılıkların çekim iyle yüksek ve ulvi,
duyğuların, yani m anevi zevklerin her
tü rlü sü de aşk kelim esinin m uhtevasına
dahildir.
★ Ed. E debiyatta aşk, her anlamıyla, en
çok işlenen konu olm uştur. F akat İsläm iyetten önceki T ürk edebiyatında aşk m çok önemli b ir yeri yoktur. Dede
K orkut’ta da aşk, insan h ayatınm ağırlık noktasını teşkil etmez. İsläm iyete ve
yerleşik hayata geçiş; köy, kasaba ve
büyük şehirlerde yabançılarla beraber

yaşama, T ürklerin yaşayış ve hayata ba
kı ş tarzm a yeni bir şekil verir. İşte bu
devirde Türk edebiyatında din ile aşk
konusu ön plana geçer.
Divan edebiyatında, gazellerin ve mesnevilerin başlıca konusu aşktır. Divan
şairleri genellikle sevgililerinin dış görünüşlerini m übalağalı benzetm elerle tasvir ederler. O nların sevgililəri karşısm da almış oldukları tavır, kudretli ve zalim b ir hüküm dar karşısm da alınan tavırdan farksızdır. M utasavvıflar, sevgililerinde T anrı’nın b ir aksini görürler
veyahut m ücerret olarak T anrı’ya karşı
olan sevgi ve özleyişlerini anlatırlar.
M uhtelif tarikatlar, dünyevi aşktan ta 
m am en farklı, ilahi b ir aşk fikrini ve
idealini geliştirm işlerdir. Mesnevilerde bu
iki aşk, hikäyeler vasıtasıyla ortaya konuluyor. Divan edebiyatında iki büyük
şairimiz, Fuzüli ile Şeyh Gälib, bu dini
ve ulvi aşkı en yüksek şekilde tasvir ve
terennüm etm işlerdir. İslami devir Türk
halk edebiyatında da aşk önemli bir yer
tu tar. Divan şiirine nazaran, Halk edebiyatında terennüm edilen aşk,
hayata
daha yakındır. H alk hikäyelerinde, genel
likle, aşk ile kader çatışması vardır. Kader, äşıkların alın yazısıdır ve önceden
çizilm iştir.
Halk hikävelerinin kahram anları da um um iyetle şairdir ve şiirlerini saz çalarak söylerler.
T anzim at’tan sonraki Türk edebiyatında;
Batı edebiyatı ile Batı örfü ve ädetlerinin
tesirinden dolayı, eski aşk görüşü değişir. Eski Türk cemiyetinde, özellikle bü
yük şehirlerde, kadın ile erkek arasın
da aşka ve evlenmeye tesir eden engeller ve aile otoritesinin tenkidi, son çağ
T ürk edebiyatının başlıca konularm dan
birisini teşkil eder. Yeni Türk edebiyatm da, ise geleneğin yerini ferdi hayat
tecrübesi alır.
★ Tas. Tasavvuf, A llah’ın niteliğini ve
kainatın oluşum unu «vahdet-i vücud»
(varlık birliği) anlayışıyla açıklayan din'ı ve felsefi bir akım dır. Tasavvufa göre, kainatın oluşmasına ve Allah’ın tecelli etm esine aşk sebep olm uştur. Aşk, Allah ’ın zatına ait bir vasıftır. O, Allah’ın
sirridir ve tecellinin remzidir. Allah varlık alem ini bilinm eye tanınm aya duy
duğu aşk sebebiyle m eydana getirm iştir:
«Ben, gizli bir hazine idim; istedim ki,
bilineyim .»
Tasavvufta aşk, mecazi ve hakiki olmak
üzere ikiye ayrılır. İnsanlara karşı du
yulan ve geçici olan aşk mecazidir. Allah ’a karşı duyulan ve ebedi olan aşk

Avni (Fatih Sultan Mehmed)

A

hakikidir. Buna ayni zam anda ilahi aşk
da denilir. İnsan A llah aşkını, insana ve
başka güzel şeylere karşı duyduğu m ecazi aşkta dener ve geliştirir. Z ira insan,
Allah’m bazı vasıflarını kendisinde to p 
layan seçilmiş b ir v arlık tır. İnsandan
başka bağımsız, özünü ortay a koyabilen,
çevrəsinin ve varlığının tem el n iteliklerini işleyen ikinci b ir varlık yoktur. Y aratılm a olayının tem eli in san d ır. İnsan,
bütün kainatı b ir vahdet içerisinde y an sıtan, Allah’tan gelip yine A llah ’a dönecek olan ölümsüz b ir özün, bitm eyen bir
yaratıcı gücün taşıyıcısıdır. İn sanda h ak kı tanım ak (irfan) em aneti olduğu için
o m erdüm -i dide-i ekv&n (k ain atın gözbebeği) dir. Onun için Şeyh Gälib;
Hoşca bak zatına k im zü b d e-i alemsin
sen,
M erdüm -i dide-i ekv&n olan
ädemsin
sen!..
diyerek bunu ifadelendirm iştir.
Allah, «vücud-ı m utlak»tır; aynı zam an
da «kemäl-i m utlak» ve «cem äl-i m u tlak»tır. Cemäl-i m u tlak olan Allah, b ilinmeye äşıktır ve görünm ek ihtiyacındadır. İşte bu aşk ve görünm ek isteği
«tecellbye ve böylece varlığın m eydana
gelmesine sebep olm uştur.
Tasavvufta
aşk, esası ve m ahiyeti bakım ından tecelliye ve bu suretle de varlığın m eyda
na gelmesine sebep olduğu için yüksek
bir m ahiyet taşım aktadır. M utasavvıflar,
aşkın bütün alemi kapladığını, b ü tü n älemin hakikati olduğunu ve her şeyin
varlığına aşkın sebep olduğunu söylerler.
Fuzüli, b ir k ıt’asında A llah’a ilim le değil
aşk ile vasil olununabileceğini şöyle şiirleştirm iştir:
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Onun için, şehvetsiz olmak şartıyle, ge
çici sevgilerin hepsi de hoş görülür. İn 
san, herhangi bir insanı severse, bu sev
gi onu gerçek sevgiye hazırlar, onun ger
çek aşk istidadını arttırır. Bunun neticesinde de geçici sevgi hakiki sevgiye dönebilir. Bu bakım dan m utasavvıflar za
h iri ve mecazi aşkı, hakiki aşka götüren
b ir yol, bir köprü veya bir geçit olarak
kabul etm işlerdir.
Bu genel teläkkı çerçevesinde, mutlak
varlığa, yani Allah’a ulaşm aya çalışan
hak ik at yolçuları üç gurupta isim lendirilm iştir: A hyär, Ebrär, Şuttär.
1 — Ahyär: Çok hayırlı kim seler demek-

Aşk imiş her nc var älcnulc
İlm bir kiyl U kaal imiş
ancak
Fuzüli

(Hattat: Kämil Akdik)

İlm kesbiyle päye-i rif’at
Ä rzü -yi m uhäl im iş ancak;
A şk imiş her ne var älem de,
İim bir kiyl ü kaal im iş ancak!
M utasavvıflara göre mecazi aşk, geçici
sevgidir. Geçici suretlerden у ani varlıklardan birini sevm ek ve ona bağlanm akla olur. H akiki aşk ise gerçek sevgidir.
Geçici suretlerden birin i değil, m utlak
varlığı, yani A llah’ı sevm ek ve ona ulaşm ak duyğusudur.
Hakiki aşka, gerçek sevgiye herkeste
istidat yoktur. İşte mecazi aşkın yeri ve
önemi burada ortaya çıkıyor. T asavvuftaki mecazi aşk,
güzelden
güzelliğe,
fertten cemiyete, m azhardan zähire, kuldan H akk’a, başka b ir deyim le, çokluktan birliğe giden b ir sıra ta k ip eder.

Ah minel aşk

(Anadolu halk
resimleri)
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tir. Şeriatin em irlerini uygulam ak suretiyle m utlak varlığa, yani A llah’a ulaş
m aya çalışırlar. B azılarına göre bu çok
uzun b ir yoldur. İbadette riya olabilir.
A yrıca b u yapılan ibadet insana gurur
da verebilir. O zam an insanın Allah’a
yekınlaşm ası şöyle dursun, biläkis uzaklaşm a tehlikesi ortaya çıkar.
2 — Ebrär: Çok faziletli ve büyük kerem
sahibi olan kim selerdir. Ş eriatin em irlerine uyup ibadetlerini yerine getirm ekle
beraber, nefisleriyle, yani benlikleriyle

AŞK’a dair misra ve beyitler
Aşk derdinin deväsı kabil-i dermen değil,
Terk-i can derler bu derdin mu’teber dermänına!
Fuzuli
Mecnun ne bilür käide-ı näzu niyazi,
Äşık mı sanur kendin o meczüb-i mahabbet?
N eft
Canıma bir merhabä sundu ezelden çeşm-i yar,
Öyle mest oldum ki gayrın merhabasın bilmedim!
Ahmed Paşa
Çokdur eğerçi derd ü beläsı muhabbetin
Amma ne çäre elde değil ihtiyarımız!
Bağdadı Ruhi
Görmemek yeğdir, görüb dıväne olmakdan seni!
Sabit
Biz äleme bir yar içiTn äh itmeğe geldik!
Yenişehirli Avni
Hüsn olur kim seyr iderken ihtiyär elden gider!
. Ziya Paşa
Su uyur, düşman uyur, haste-i hicran uyumaz
Galib Dede
Kiş geldi, firäk açmadadır sineme yäre
Vuslat yine mi kaldı güzel fasl-ı bahäre!
Läedri
Güle güş ittiremez yok yere bülbül inler
Varak-ı mihr ü vefäyı kim okur kim dinler!
Mehmed Käni
Sende mi hala esir-i zülf-i yär olmakdasın?
Uslan ey dil, uslan artık ihtiyar olmakdasın!
Recaizäde Ekrem
Şeb-i yeldäda uzar fecre kadar kıssa-i aşk
Tä ki Mecnun bitirir nutkunu, Leyla söyler
Yahya Kemal

de uğraşıp kalblerini tem izlem eye ve iyi
huylar edinm eye çalışırlar. B unların işi,
A llah’ı an arak onun h ak ik atin e ulaşm aya
çalışm aktır.
3 — Ş uttär: Cezbeye kapılıp vecde gelenlerdir. A llah’a aşk ve cezbeyle ulaşılacağını ileriye sürerler. B ir anda cezbeye
kapılıp vecde gelerek m evhum varlıktan
çıkm ayı ve M utlak varlığa kavuşm ayı
düşünürler. M utasavvıflar, h ak ik at yol
çularını aşka ve vecde getirdiği için m üsıkı ile raksa da dini bir m ahiyet verm işlerdir.
★ Di. ed. Aşk tem ası Divan şiirinin asıl
m uhtevasım teşkil eden bir konudur. Denilebilir ki şairler, beş, beşbuçuk asır
süre ile bu konuyu işlemişler, bu arada
h er tü rlü şahsi hayat şartlarından soyara k aşkı insanlık tarih i içinde ebedi k alacak ve herkes tarafından iştirak edilecek bir evrensel boyuta kavuşturm uşlardır. B u edebiyatın şairleri, hayatın
gündelik icaplarm dan değil, bü tü n za
m anlara ait beşeri hislerin b irer darbımesel gibi nesilden nesile intikal edecek olan süzülmüş m uhtevayı m ısralaştırm ışlar, bu konuda ädeta büyük çapta
b ir beyitler antolojisi hazırlam ışlardır.
Bu külliyat baştan sona okunursa belli
b ir düşüncenin şekillendirdiği m isralar
arasında gerek şekil gerek öz bakım ından
büyük farklardan ziyade büyük yakınlaşm aların h atta aynileşm elerin olduğu
dikkati çekecektir. Bu ayniliği, aşkın kaynağını ve gayesini izah eden, Divan şairlerinin dünya görüşünü şekillendiren
tasavvuf düşüncesi ile izah
edebiliriz.
Ezelden m üştak gönüller kainata, dün
yaya ve insana bakarken her an yenilenen bir hayranlık duyğusu içindedirler. Çeşitli benzetm eler diğer konularda
olduğu gibi aşk konusunda da, başvurulan unsurlardır. Bu sebeple aşkm cisma
ni veya uhrevi olup olmadığını keşfetm ek oldukça güçleşir.
Bütün bunlara
rağm en yine de aşk konusunda ru h i veya
dünyevi yönelişleri ifadelendiren, çığır
açan, belli b ir devri şiirleri ile sembolize eden şairler gösterilebilir. Misal olara k Fuzüli’yi ve N edim ’i anabiliriz.
Aşk sevenle sevilen (äşık - maşuk) a ra 
sında genellikle sevene isabet eden bir
haldir. Buna karşılık sevgilinin hissesind(- de güzellik vardır. Aşkın en önemli
vasfı sım rsızlığıdır. Ne kendisinden ne
de neticesinden şikäyet edilmez. Esasen
sevgili ile vuslat (kavuşm a)
ekseriya
m üm kün olmadığı için m ühim olan hadisenin devam etm esidir. K arşılık gör-

meyen aşkın verdiği ızdırap zam anla şi
käyet konusu olm aktan çıkarak
neşve
veren bir unsur halini alır. H atta aşk ızdırabına çare olarak yine aşk gösterilir.
Bu hal gizlenmesi ädet olan b ir durum 
dur. Y ıllar süren, beller büken, äşığı h arabeden bir hüviyet gösterebilir. Tahrib
ettiği vücut, açtığı y aralar kolay kolay
iyileşmez. Aşk derdine düşen yerinde
duramaz yollara düşer, bu beläya
ve
acıya katlanm ası gerekir. A şk yolunda
herşeyden hatta candan bile vazgeçilm esi icabeder.
Aşk üzerine bazı teşbih ve mecazlar:
Defter, name, m ektep , fen: Aşk, äşıkın
isminin yazıldığı veya yazılm ası gereken
bir defter, tahsilde bulunduğu b ir m ek
tep ve öğrendiği b ir ilim (fen)dir. Sevgiliye yazılan m ektuptur. M eydan: Aşk,
äşıkların başları ile oynadıkları b ir m ey
dandır. Bu m eydanda äşıklar sevgilinin
gamzesi ile perişan olurlar. M ey: Aşkm
şarap olması äşığın devam lı b ir sarhoşluk içinde bulunm ası hadisesine dayanır.
Mezheb: Aşk, kim senin h atta dinsizlerin
bile terkedem edikleri b ir m ezhep gibidir. Şehir: Aşk şehrinde yapılan alış veriş, can satıp beläya m üşteri olm aktır.
Üstad: Aşk üstaddır. Eğer böyle olm a
saydı Ferhad san atk är olamazdı. Bazar,
çarşı: İnsanın değerini ancak aşk mezadı
artırır, her şeyin bedeli pazarda belli olur. Dert üstüne d ert alm ak isteyen aşk
pazarına gitm elidir. Zebur: A şkın Zebur
olarak tasavvuru, onun anlatılm ası veya
okunması hali dolayısıyladır. A kd : Se
venle sevilen arasm daki bağlantı olması
dolayısı ile aşk akd olarak kabul edilir.
★ Ä şık ed. Divan edebiyatında hem en tamam ıyla ideal aşk teren n ü m edilirken,
Äşık edebiyatında beşeri aşk tem ası ağır
basar. Ancak, Äşık edebiyatı ürü n lerin de Divan edebiyatı tesiri
genişledikçe
ideal aşk temi güç kazanır. Böylece be
şeri aşkı ifade eden cüm leler tasavvufi,
ideal bir mäna da taşırlar.
Aşk, Äşık edebiyatının esasını teşkil eden konudur. Bu yüzden, bizzat aşka da
çok önem atfedilir. İnsanlar arasında en
güvenilir bağlılık aşk ile kurulabilir:
A şkın iğnesi ile dikilen dikiş
K ıyam ete kadar sökülm ez imiş
Seyräni
A şk’ın «evveli meläm et, sonu nedäm et»tir. Ancak dünya’dan
vazgeçilebileceği
halde sevgiliden vazgeçilmez «Bana yär
gerektir dünya gerekmez.» Sevgili, äşık’ш m eylini anlayınca hüm a kuşu
gibi

yükseklerden uçar ve äşıkı kendinden uzak tu tar. Aşk insanı M ecnun gibi dağ
lara, çölere salar, F erhad gibi dağlar deld irir. A şkın ızdırabı, äşıkda kabul edilir
b ir hal alır, h atta aşığa zevk verir. Aşk
derdinin çaresini tab ip ler bulamaz. H at
ta tab iplerin piri Lokm an H ekim dahi
aşk yäresini iyileştirem ez. (-> K.)
Aşk etmek, bk. Aşku niyaz.
Aşka kitakse. H ikäyeler
(Nairn Tirali,
1953). Ü niversite yıllarında yaşanan aşkları konu edinen, genellikle küçük espri
u n su rları üzerine kurulm uş sekiz hikäye:
Vapur, C ikli-cıkli hikäye, Takdirnäme,
T evekkü l hamamı, M otor, A şka kitaksePicasso aşk katili, L am bo’nun m eyhanesınde. Son hikäye Sait Faik üzerine y a
pılan bir tartışm ayı anlatm aktadır.
AŞKAN, Mecit. Şair (Yolboyu / Susuz
1932- ). Cilavuz Köy E nstitüsü’nü, Gazi
Eğitim Enstitüsü Pedegoji Bölüm ü’nü
bitirdi. Çeşitli okullarda öğretm enlik
yaptı. Ş iirlerini topladığı tek kitabı: B izim kiler (1969).
Aşk-ı memnu. Roman (H alit Ziya Uşaklıgil, S ervet-i fünun’da tefrika 1899, bs.
1900). Eser XIX. a. sonlarında İstanbul’da Boğaziçi’nde bir konakta geçen olay
la r üzerine kurulm uştur.
A dnan Bey kırkbeş yaşında, dul, varlıklı bir adam dır. Nihal adında —çocuklukla genç kızlık arasında— bir kızı, Bülen t adlı küçük bir oğlu vardır. K arısı
ölm üştür. Firdevs H anım ile iki
kızı
—B ihter ve Peyker—, İstanbul m esirelerinde «Melih Bey takım ı» diye tan ın ır
lar. Adnan Bey hafifm eşrep olarak bilinen bu ailenin büyük kızı B ihter’le evlenir. B ihter bu evlenmeye, sadece Adnan
Bey’in zenginliği yüzünden razı olmuştu r. Fakat çok geçmeden genç b ir insa
nın sadece paraya değil a şk ’a da ihtiyacı
olduğunu anlar. Bu sebeple bir m üddet
sonra kocasının çapkın yeğeni Behlül ile
aralarında bir «yasak aşk» başlar. Beh
lül günün birinde bu yaşadığı m aceralı
h ayattan ve B ihter’in aşkından bıkar. Nih a l’le evlenm ek ister. Bu evlenm e düşüncesini konaktakiler iyi karşılarlar. Bu
durum dan m em nun olm ayan tek kişi
B ihter’dir. B ihter aşkını korum ak için isyan eder. H içbir şeyin fayda vermediğini
görünce olanları m eydana çıkarm ayı dü
şünür. Böylece hem kendisine rakip olan
N ihal’den, hem onu terkeden Behlül’den
ve hem de bu evliliğin m addi nim etlerinden bol bol faydalanan içten içe husum et
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beslediği annesinden öc alaeaktır. Sonun
da h er şey anlaşılınca B ihter in tih ar eder;
Behlül kaçar; Nihal de hayälleri yıkılm ış
olarak, yine eskisi gibi babasıyle yalnız
kalır.
A ş k -ı m em n u 'u n kah ram anları başlıca
beş kişidir. Kızını çok seven, elli yaşla
rında zengin ve dul A dnan Bey; onunla
daha çok serveti için evlenen yirm i yaşlarındaki Bihter, B ihterin yaşı ilerlem iş
olm asına rağm en hafifm eşreplikte devam
eden annesi Firdevs Hanım; A dnan Beyi’n
onüç - ondört yaşındaki duyğulu kızı
Nihal ve Adnan B ey’in çapkın yeğeni
Behlül. Rom anın olayları A dnan Bey’in
konağında, bu şahıslar arasında geçer.
H alit Ziya, m ekän olarak dar bir çevrede
geliştirdiği olaylar zinciri içinde rom an
kahram anlarına, rom anın tek n ik k u ru lu şu bakım ından oldukça başarılı roller
yükleyerek, insan m ünasebetlerini dengeli b ir yapıya k avuşturur. B ütün kişiler
üzerinde titiz tah liller yapar. Dram atik
yapı başlangıçta B ih ter’in annesine benzememek, nam uslu kalm ak duyğusu ile
B ehlül’le
sürdürm ekten
kaçm am adığı
m em nu aşk arasında kalarak karşılaştığı
iç çatışm a ile gelişir. B unun paralelinde
N ihal’in hissi durum u tahlil edilerek, ağır
ağır içine yuvarlandığı yalnızlığı, bu yal
nız kalışın doğurduğu tepkiler işlenir.

Bir y erden sonra öne çıkan şahıslarm
B ih ter’le Nihal oldukları görülür. Ancak
rom anın bu kahram anlardan hangisinin
hikäyesini esas aldığı рек açığa çıkmaz.
K ardeşi Bülend’i m ürebbiyesi Mile. Cou rto n ’u, hizm etkärlardan
Ş akire kalfa
ve kızını kaybeden Nihal, en um utsuz
anında B ehlülün aşkı ile karşılaşır. Onunla evlenmesi tek kurtuluşu olacaktır.
Ancak B ihter’le B ehlül’ün m ünasebetini
öğrenince yıkılır.
Rom anın sonundaki in tihar vakası, babakız’ın yine başbaşa kalması hizm etkärların ve m ürebbiyenin dönüşü olayları
başladığı ııoktaya döndürm üştür. Bu
sebeple B ihterin yasak aşk’ı üzerine kurulm uş gibi görünen rom anın esasen N ihal’in hayäl kırıklığım tam am 
ladığı söylenebilir.
Tanzim attan sonra yazılan rom anlar içinde kadın - erkek m ünasebetlerinde ro m ancılar kadın kahram anları ekseriya
cariyeler veya gayrim üslim tiplerden seçerler. Bu m ünasebetlerin yerli tiplerle
ve gerçekçi bir tutum la ilk defa işlendiği
—hem de yasak aşk olarak işlendiği— r o 
m an A ş k -ı m em n u ’dur. Her ne kadar
toplum dan kopmuş b ir çevrede (rom an
boyunca konak dışında bir kaç sahne v e
rilir) geçen olaylar söz konusu ise de,
bu, rom anın gerçek dışı gibi görünm esini

A ŞK -I MEMNU’dem/H. Ziya Uşaklıgil
Nihalin genç kız kryafetine duhul resmi bu yeni hayatın bir küşat räsimesi kabilinden ic
ra olundu.

Aşk-ı memnu
(TV filmi, Halit Refiğ
1974)

Nihayet açık sarı boyalı yalıdan beklenen haber alınmış idi. Bugün Bihterle Nihal oraya
gideceklerdi. İkinci Teşrinin bahar hätıraları veren günlerinden biriydi. Adnan beyle Beh
lül aşağıda büyük salonda bekliyorlardı. Bu hazırlık o kadar uzun sürmüş idi ki, ikisi de
sabırsızlanıyordu. Bir aralık, yukarıdan Bülendin sesi işitildi. Aşağıdakilere soruyordu: —
Hazır misiniz? Biz geliyoruz... Oh! Ablamı görmeyiniz...
Yukarıda küçük bir telaş, kahkahalar arasında fısıltılar, Nesrinin: «Ah canım! Meğerse
коса kız olmuş!» diyen sesi vardı, sonra Bülendin koştuğu duyuldu. Bülend bağırıyordu:
«Bırak, Şayeste! Ben onunla bayrak yapacağım, bayraksız alay olur mu?..»
Nihayet merdivcn gıcırdadı: En önde küçük dimağınm içinde doğan bayrakla, mehip bir
sancaktar vaziyetiyle vücudunu büyüte büyüte yürümeye çalışan Bülend, alayı açıyordu.
Bu bayrak Nihalin arkasından çıkarılan kısa elbisenin Adnan Beyin bir bastonuna takılmasıyla hasil olmuştu. Bülend onu omuzuna almış, dalgalandırarak yürüyordu: — Kimse
kalmasın. Yolu kapamayınız, alay geçecek. Ah! bir tarampete olsaydı...
Nihalle Bihter arkadan geliyorlardı, daha sonra, kolunda Nihalin çarşafıyla o iri siyah
bir güle 'benzeyen şemsiyesi, Beşir ve hepsinin yüzünde geniş bir tebessümle Şayeste, Nesrin, Cemile geliyorlardı. Bülendin gürültüsüyle Şakire hanım bile bile Hacı Necibi dönme
dolabın önünde bırakarak salonun kapısından bakıyor ve Nihalı bu heyette, artık bir genç
kız kıyafetinde görmekten, teessür ederek gözlerinin ucunu siliyordu.
Adnan beyle Behlül ayağa kalkmışlar, mütebessim, bekliyorlardı; Nihal son basamaktan
inipte bir hatve daha atmağa cesaret edemiyormuşcasına durunca Behlül: — Oh! dedi,
bu kim? Bu küçük, zarif, ince hanım kim? Sizi temin ederim ki tanımıyorum...

Dergäh arşivi

gerektirmez. Çünkü o yıllarda Boğaziçinde bir konak, aşağı yukarı toplum la ro m andaki ilişkileri sürdürür.
A şk-ı memnü’dan önce yazılan rom an
larım ızda dram atik gerilim i sağlayan çatışm alar bilhassa kadın - erkek m üna
sebetlerinde genel olarak dış güçlerin
etkisi ile sağlanmıştır. Birleşm eye engel
olan ana, baba, gelenekler v.b. unsu rlardır. Bu açıdan fertte gelişen b ir iç çatış
ma söz konusu değildir. İç çatışm a ilk
defa bu romanda başarı ile işlenm iştir.
Romamn üslubu, H alit Z iya’n ın diğer
eserlerinde olduğu gibi sanatkäranedir.
Manzara ve tip tasvirlerinde gerçekçi bir
ressam gibi davranarak, v arlık ların bü
tün özelliklerini verm eye çalışır.
Çok
sağlam kuruluşlu cüm lelerinde sıfatlar ve
zarflar önemli b ir y er tu tar. Psikolojik
tahliller yaparken kelim elerin sesleri ve
yerleri üzerinde titizlikle d u ru r. Aşk-ı
m em nu’un üslubu Mäi ve siyah *’a n azaran şiirli olm aktan ziyade dış ve iç gerçeği bütün incelikleri ile ifade etm e gayesini güder. H alit Ziya, kendinden önceki nesillerin karışık, ihm alkär dil ve
ifade özelliklerine kıyasla A şk-ı mem n u ’da örneğini görebileceğimiz b ir dil us
talığına ulaşmıştır. G erek teknik yapışı,
ruh tahlilleri, gerekse S ervet-i F ü n u n ’un
tem sil ettiği cılız, cesaretsiz, inançsız ve
bitik tiplerin başarıyla çizilmesi ve olayla
rı ile bu eser, Batı tesirinde gelişen Türk
edebiyatının en başarılı rom an örneklerinden biri sayılm ıştır.
AŞKI. Mutasavvıf, şair (XVI. a.). Ayn ü ’l-k u zat-ı H em edani’nin K en zü ’l-hakay ık isim li Farsça eserini T ürkçe’ye te rciimesi ile tanınıyor. E serin yazması Bursalı Tahir tarafından Ü sküdar’da Aziz
M ahmud Hüdai D ergähı K ütüphanesi’ne
hediye edilmiştir (Sonradan Selimağa Ktp.
Nu. 88 de). III. M urad’ın em ri ile kaleme
alınan eserin m ukaddim esinde yazarın
Şeyh A ttar’ın M uhtarnäm e adlı eserini
de tercüm e ettiği kaydedilm iştir. (—» K.)
AŞKI (Ergeneli). Divan şairi (XVII. a.).
Derviş tabiatlı bir şahıs olan Aşkı, vecde gelince kürsüye çıkıp halka v a’z etm ekle m eşhur olm uştur. Riza tezkiresi’nde şiirlerinden örnekler verilen şairin,
Y enişehir’de vecde gelerek kürsüde konuşurken katledildiği (1619 ?)
Mucip
tezkiresi’nde kaydedilm iştir.
AŞKI (Filibeli). Divan şairi (XVII. a.).
Asıl adı Mustafa. H ayatı hakkında kısa
m alüm at ve şiirlerinden örnekler RiyaM illet K tp.
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AŞKI (İstanbullu). Divan şairi (XVII.
a.). Asıl adı Hasan. Tahsilini tam am ladık tan sonra çeşitli m edreselerde hocalık
yaptı. Eyüp kadısı iken vefat etti. Şiir
lerinden örnekler Safayi ve Beliğ tezki
relerinde kayıtlıdır.
AŞKI, Kadım. Divan şairi (XV. a.). Fa
tih devri şairlerinden olan Aşkı, padişa
hı m edheden şiirleri ile şöhret kazanmış
ve II. M ehm ed’in yakınlarından sayılm ıştır. Sade dil ile söyleyen, şiirlerine
M ecm uatünnezair ve Cam iünnezair de
raslanan şairin doksan sahifelik b ir diva
nı vardır. (—>K.)
AŞKI
(T ireli). Divan şairi (XVI. a.).
Asıl adı Ali Çelebi olan Aşki’nin lakabı
P ürhüner’dir. M üderris Sinaneddin Ef.
n in yardım cılığını yap tık tan sonra bazı
m edreselerde ders verm iştir. H ayatı hakkında kısa bilgi ve şiirlerinden
örnek
Ä şık Çl. tezkiresi’ndedir.
AŞKI
(Ü sküdarlı). Divan şairi (Yenihısar ?-1576). Asıl adı İlyas. Genç yaşta
Y eniçeri oldu. Şiire m erakı yüzünden ask erlikte ilerleyem edı. Şeyh Hacı Halife
dergähına intisab etti. K ätip oldu. K an u n i’den yardım gördü. Ü sküdar’da onun satın aldığı evde uzun m üddet kaldığı için Üsküdarlı diye tanındı. Devrinde hayli şöhret kazanan şairin divanı
v ard ır
(Yazmaları:
M illet
K tp.’de).
Zam anına göre sade ve samimi bir dil
kullanan A şki’nin bilhassa m urabba ve
m üseddesleri kayda değer güzelliktedir.
<-» K.)
AŞKI (Zağralı). Divan şairi (XVI. a.).
H ayatı hakkında geniş bilgiye raslanm ayan şairin şiirlerinden örnekler Riza ve
K afzäde Faizi tezkirelerindedir.
Aşknäme. Hamse (Subhizäde Feyzullah,
XVIII. a.). K aynaklarda adı geçmeyen
bu hamse, Nev’ızäde A täi’nin hamse
nüshaları gibi bir divanla dört m esneviden m eydana gelm ektedir. B unlar sıra
ile Divan, H eft seyyare, M ir’ät-ı ibretnümä, Safänäme, ve A şknäm e isim lerini ta şır. Yazma TS.R. 801 Nu. da kayıtlıdır.
Aşkolsun (Tar. t.). Hoşgeldin, äfiyet olsun
m änalarına kullanılm ıştır. T arikat ehli
birbirlerinin yanına
gelince yer öpüp
oturur, yanına geldiği şahıs da (ev veya
M e re sahibi) «aşkolsun»
diye karşılık
verirdi. Buna «aşk verm ek» m uhatab
oluşa da «aşk almak» denilirdi. Su veya

(Aşık Çelebi tezkiresi)
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V. Cem Aşkun

AT
başka b ir şey içene afiyet olsun yerine de
«aşkolsun» denilirdi. B ir çok ta rik atlarda m üşterek olan b u tab ir Bektaşilikte
«aşkın cemäl olsun» diye karşılanır, «cem älin n u r olsun» m ukabelesi de «nuru
ala n ü r olsun» şeklinde cevaplanarak u zatılırdı.

ü rünleri belli bir seviyenin ü zerine ç ık a mamış, am atörce çalışm alardır.
Başlıca e s e rle ri: A dsız kitap: «İki a r k a daşım :Cevat Demiray, H. İzze ttin D in a 
mo» (1931), Oğuz Destanı (1935), XJlusal
duyuşlar (1935), M erzifon şairleri ( İ n celeme 1937), Sivas folkloru (2 C ilt 1941
-1943), Emrah (1942), Çocuklara şiirler
(1943), Yayladan sesler (1943), R u h sa ti
(1945), Sivas şairleri (İnceleme, 1948),
Fetih destanı (1955), K urtulan M erzifo n
(1956), Ö ksüz Y u su f (H ikäyeler 1958),
Geçmiş günler (Şiirler 1960), K a d er *
(Roman, 1962), Sivas Sultanı K adı B u r hanettin (1964), D uyğu dünyası M e v lä na (1970), Halk edebiyatında yerm e v e
güldürüler (1973). Y ayınlanm ayanlar:
Şiirim izin dünü ve bugünü (İncelem e),
Anadolu başınında 46 Yıl (H atıra), H a lk
ozanlarım ız (K arşılaştırm alı incelem e).

Aşksız insanlar. H ikäyeler (Oktay Akbal,
1949). K itap konulu olm aktan çok belli
tem alar çevresinde oluşan hätıralar toplam ıdır. Onsekiz hikäye, yazarın çoeukluk günlerini, o günlerden geriye kalan
ların karşısında duyduğu yalnızlık ve
boşluk duyğularını dile getiriyor. K ita
bın dikkate değer hikäyelerinden Nuhun
gem isi’nde çocukluk ve ilk gençlik yıllarında oyunların oynandığı, rom anların
okunduğu büyük b ir bina anlatılır. L äleli’deki apartm anları, bu evden bir kaç
sokak ötededir, ancak hikäyenin yazıldı
AŞMARİN, Nikolay İvanoviç. Rus T ü rk iğı zam an o eski çocuklar, insanlar kalyatçısı (Y adrin/K azan 1870-1933). Ç om am ıştır artık. K endim den bahsediyoru m ’da yazar Sait F aik’le bir yazlık bah- cukluğu ve ilk gençliği Çuvaşlar a ra sın 
da geçti. Yüksek öğrenimi sırasında Ç u çede oturm aktadır.
A cı-tatlı hatıralar
vaş şiiri üzerine çalıştı. Kazan Ü n iv ersiile geçmiş günleri anarlar. K itap, Oktay
A kbal’ın eserlerinde görülen genel bir te ’sinde profesör olarak görev yaptı. A şözelliği - yalnızlık ve m utsuzluk duyğula m arin diğer Türk lehçeleri üzerine de y a 
yım yaptı fakat çalışm alarını Ç uvaşça
rını kendi kendine te k rar ederek h atıralara sığınma, toplum un dışında kalm a • üzerinde yoğunlaştırdı. K ırk yıl em ek
vererek Çuvaş dili sözlüğünü hazırladı
tav rın ı yansıtır.
(basım başlanğıcı 1927, 7 cildi sağlığında
Aşku niyaz, ask etmek (T a r.t.). Mevlevi ve
yayım landı, 17 C. de tam am landı). R usB ektaşı tarik atı m ensuplarınca seläm
ça olarak yayım ladığı diğer eserleri:
m änasına kullanılan deyim ler. Şeyh, deÇuvaş dilinin araştırılmasına ait m a lzede veya herhangi biri, ihvandan birini
m e (Kazan 1898), Bulgarlar ve Çuvaşlar
sorarsa, karşılık olarak selämı var yerine
(Kazan 1902). Çağdaş Kazan Tatar ede«aşku niyaz ederler, kadem lerinize aşku
biyatına dair birkaç söz (Petersburg
niyaz ederler» veya «aşk ederler» diye
1905), T ü rk m illi diyeleklerine genel bir
cevap verilirdi. Seläm gönderenler de
bakış, N uha Ağzı (Bakü, 1926).
gönderilenin derecesine göre, «kademlerin e aşku niyaz ederim», «aşku niyaz Äşüfte (F.). Delicesine seven. Aşk y ü ederim» veya «aşk ederim» şeklinde se ziinden perişan ve baştan çıkmış olan.
läm gönderirlerdi.
★ Di. ed. Sevgilinin saçı ve gönlü äşüfte
’ye teşbih edilm iştir. Sevgilinin saçını
AŞKUN, Vehbi Cem. A raştırm acı, şair, ya
perişan eden um üm iyetle sabä yelidir.
zar (Sivas 1909- ). Sivas Sultanisi’nin
veya
ilk kısm ını (1924) ve İzm ir Öğretm en Perişan saç sevgilinin koynunda
yerlerde
olur.
Zülfün
perişanlığı
halinde,
O kulu’nu (1930) b itird ik ten sonra M eräşık veya gönlü de zülfe tutkunluğu do
zifon’da yedi yıl ilkokul
öğretm enliği
layısı
ile perişan olur. Äşüfte; äşüfte yaptı. Y üksek öğrenim ini Gazi Eğitim
dimağ,
äşüfte - gi, äşüfte-dil v.b. gibi te rE nstitüsü, Edebiyat Bölüm ü’nde tam am 
ladı (1938). Sivas, Erzincan ve Eskişe- kipler içinde geçer.
Y ine bin derd ile älüftedür, äşüftedür
h ir ’de 39 yıl ortaokul ve lise öğretm en
gönlüm
liği yaptı. 1969 Y ılında em ekliye ayrıldı.
P eyäm i-veş meğer sevdä-yi şüh-i şeh H alkıyat ve tarih araştırm alarının ya
levend eyler
nında, şiir, hikäye ve rom an çalışmaları
Peyäm ı
da vardır. Çeşitli m ahalli gazete ve dergilerde yazılar yayım lam aktadır. Basıl- At. O rta Asya dönem inden beri at T ürkm am ışlarla birlikte 30’u aşkın eseri var lerin hayatında büyük ve önemli bir yer
dır. Yaptığı araştırm alar dışındaki sanat işgal etm iştir. Göçebe Türk toplum unun
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hemen h er şeyi dem ek olan at, zam anla
yerleşik hayata geçilirken yerini öküz ile
paylaşmışsa da, teknolojik gelişm elerin
yaygın olarak ülkem ize girip, ulaşım ve
tarım sahasında m otorlu araçların kullanıldığı XX. a. kadar önem ini korum uştur.
Bu sebeple inanç, efsane ve destanlarda atla ilgili u n surlar oldukça .zengindir.
•kHalk. Türk boyları arasında ata ila
hi bir nitelik verilm iştir. Efsane ve destan kahram anlarının atları gökten gelmiş, kanatlı y aratıklardır. O niki hayvan
takvim inde de yıllardan biri y u n d ’dur.
Çoğu kere atın değeri ile erin değeri bir
tııtulm uştur. At erkeğin en sadık ark adaşı, zaferinin ortağı, sahibi k ad ar cesur
ve kahram an bir varlıktır. O rhun anıtle n ’nda K ültigin’in
atların d an
birine
alp * ünvanı verildiği (Alp Saçı) kaydedilm ektedir. Birçok hallerde ata şaman
niteliği verilm iş ve göklere
uçtuğuna
ir.anılmıştır. Bu sebeple ata ölüm ünden
sonra m ezarlar yapılm ış ve bu m ezarlar ziyaret addedilm iştir. (İstan b u l’da
Eyüp’te Piyer Loti kahvesinin bahçesinde II. M ehmet (Fatih) in atının mezarı
ile Genç Osman (II. Osman) ın atı Sislikır’m İhsaniye’deki m ezarı v.b.). Eski
at m ezarlarm da at başlı taşlara da tesadüf edilm iştir. Yiğit öldüğü zam an atı ile
beraber gömmek eski bir ädettir. Sahibi
ölen a tın kuyruğunu kesm ek b ir yas älam etidir. A t koşum ları içinde
kıym etli
taşlardan yapılan ve uçlarına sihre, nazara karşı m uska bulunan boyunluklar asmak, bugün dahi A nadolu’da görülen bir
gelenektir. K urban olarak kesilen hayvanlar içinde at, en kıym etli olanıdır.
Oğuzlar verdikleri şölenlerde attan ay
ğır, deveden buğra, koyundan koç k ırdırm ışlardır. Bu ku rb an motifi bütün
Türk boylarında görülür. A tlar bazan da
kansız kurban olarak başıboş bırakılır.
At and törenlerinde de önemli yer tutar.
And * içerken çoğunlukla bir a t kafatası
kullanılır. A tların renkleri ve biçim lerine göre aldıkları adlar (boz, kir, doru
v.b.) aynı zamanda kabile isim leri için de
kullanılm ıştır. Ayrıca bu adlar birçok
yere isim olarak verilm iştir.
Anado
lu ’da yiğit, atına avradm a ve silahına sahip olm akla yüküm lü görülür. Bu üç unsur b irb iri ile eşdeğer tutulm uş, yarışlar
da at kabile veya ailenin şerefini temsil
eder olm uştur. Yine A nadolu’da görülen
atla ilgili inançlardan biri şöyledir: Kir
at üzerinde gün doğm adan bir akarsuyu
yedi k ere geçene sihir tesir etmez. Bir
başka inanışa göre de at artığı bazı has-

talıklara iyi gelir.
★ Ed. Eski Türk efsanelerinde, özellikle
S ibirya’da Y akutlar arasında yaygın olanlarında atların güneş ülkesinden gönderildiği kaydedilir. Bu atlar sahipleri
ile konuşm akta, onlara öğütler verm ektedirler. B atı T ürkistan efsanelerindeki
a tlar da um um iyetle gökten inm işlerdir.
Bu efsanenin İslämi m otifler taşıyan varyantında (Afşarlar arasında) at, Adem
Peygam ber tarafından gökten getirilm iş
olarak bilinir. At o zam anlar
kanatlı
imiş, Adem Peygam ber atın te k ra r gökyüzüne dönmesini önlem ek için kanat
larını koparm ış. A tın soyu hälä cennette
bulunm akta (Burak) imiş. Bu efsaneler
içinde en dikkate değeri gölden veya denizden gelen ayğırlar efsanesidir. Buna
göre m uhtelif bölgelerde bulunan deniz
veya göllerde kanatlı ayğırlar yaşam akta
bunlar senenin belli zam anlarında su
dan çıkarak civardaki kısraklara aşarlar,
bu dölden gelen atlar çok cins ve süratli olurlarm ış. Bugün de A nadolu’nun bir
çok yerinde A yğır gölü diye isim lendirilen göller bulunm aktadır. Sudan çıkan
ayğır efsanesi Dede K orkut hikäyelerine de geçmiştir. Hem k anatları hem de
yüzm e organları bulunan bu a tlar bir
başka rivayete göre K a f dağı’nın arkasında bulunan Süt gölü’nde yaşarlarm ış.
Ölüme çare arayan H ızır Peygam ber bir
gün bu atlardan birini görm üş ve yakalam ak istemiş. Başaram ayınca göle şarap
dökmüş, sarhoş olarak
tu ttu ğ u atların
kanatlarını koparm ıştır. H ızırın
kendi
atı Benli Boz da kanatlıdır. Bu motif
m uhtelif m asallara bu arada Keloğlan *
ve Şahmaran * m asallarına da geçmiştir.
En eski T ürk destanlarından A lp Er
Tonga *’da at için, Erge at andak kim
gökte a y : Gökte Ay nasıl bir süs ise,
erkek için at öyle b ir süstür, denilerek
atın değerine işaret edilm iştir. Divanu
lügati’t - T ü rk ’de de atın kıym eti hakkında söylenmiş özlü sözler bulunm aktadır. Dede K orkut hikäyeleri’nde atlar
alpler ile beraber anılırlar. Bamsı B eyrek
hikäyesinde B eyrek’in atı Benli Boz bir
«deniz kulunu», yani sudan çıkan ayğı
rın dölüdür. Koroğlu’nun K ıra t’ı ve Battal Gazi’nin atı da kanatlıdır. Uçan at
m otifine Manas destanı’nda da raslanm aktadır. D estan kahram anlarının atla
rının önemli bir özelliği de onların äb-ı
hayät * dan içmiş ölümsüz yaratık lar ol
m alarıdır. Bu atlar yaklaşan tehlikeleri
sezerler, sahipleri ile konuşurlar, onlara
öğüt verirler.
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Edebiyatım ızın anonim ürünleri içinde
a t’a geniş yer verilm iştir. A tla ilgili yüzlerce deyim ve atasözü bulunm aktadır.
(Bk. Atasözü).
H alk hikäyelerinde ve
destanl'arda k ahram anlar atlar üzerine
şiirler söylerler. Dede K orkut hikäyele
rinde Bamsı B eyrek atı için şöyle dem ektedir:
A çık açuk m eydana benzer senün
aluncuğun
İki şebçerağa benzer senün gözceğüzün
İpeğe ibrişim e benzer senün yelecüğün
İki koşa kardaşa benzer senün kulacuğun
Eri m uradına erdürür senin arkacuğun
A t dem ezem sana kardaş derem
Kardaşumdan yeğ
Başum beraberi
Başuma iş geldi yoldaş derem
Yoldaşum dan yeğ.
Koroğlu *, Dadaloğlu *, Karacaoğlan *
gibi şairler atları üzerine güzel deyişler
söylem işlerdir. B unlardan Koroğlu K ırat
için şunları söylem ektedir:
İnce u zu n boylu kalem bacaklı,
Terazi tabanlı göğsü yelekli,
Bir geyik misali hatun bilekli,
Kalkana benziyor döşü K ıratm .
K ıra tım m sekişinden bilmişler,
Ş u gelen de K oroğludur demişler,
M uhannetler hep ün ü m ü duymuşlar,
K ız yeleli alma gözlü kir atım.
Divan edebiyatında da şairler eserlerind(: ata geniş yer verm işler at üzerine gazeller kasideler yazm ışlardır. Divan şiirinde kullam lan at isim leri oldukça zengindir. (E dhem : Yağız at, Ahreç: Demir
kırı, Sem end: K ula a t v.b.). A t üzerine
yazılan şiirlerden en tipik olanı Nef’ı
nin IV. M urad’ın a tla rı için kalem e aldı
ğı Rahşiye isimli kasidedir. Bu şiirde
N ef’i a tla r için şöyle dem ektedir:
B ärek-A llah zehi rahş-ı hüm äyün-sim ä
Ki kom uş nämını sultän-ı cihän Bäd-ı
Sabä
Ne sabä sä’ika dirsem yaraşur sür’atde
K i seğirdirken ana şäyesi olmaz hem-pä
(Allah m übarek etsin! Ne de m übarek
şimalı a t!/K i - onun adını - cihan p a
dişahı - IV. M urad - B äd-ı Sabä koymuş.
/ Sabä rüzgärı da ne demek? Hızına, yıldırım desen yeri var, yaraşır / Öyle ki
koşarken, gölgesi bile ona arkadaş ola
m az).
Divan şiirinde at koşum ları ve bunlarla
ilgili terim ler çok zengindir. Ayrıca atlı
sporlar içinde cirit * ve benzeri sporlara
çok büyük yer verilm iş, bu yarışm aların

ATA
her b iri için ayrı ayrı şiirler k alem e a lm m ıştır. Önemli karşılaşm alar ve ö n e m li yarışçılar ile atları için kasid eler y a zılmıştır.
M odern edebiyatım ızda at, tek n o lo jik g elişm eler neticesinde günlük h a y a tta k i y e 
rini kaybetm esine rağm en ilgi k o n u su
olmaya devam etm iştir. İnsana y ak ın lığ ı
ve asaleti ile ele alınmış, şiirlere, h ik ä yelere, rom anlara konu olm uştur. B u n la r
içinde tipik olarak Necip Fazil K ıs a k ü rek’in, A ta senfoni’si ile Abbas S a y a r’ııı bir atın hayatını anlatan Y ılk ı atı * ad lı
rom anı kaydedilebilir. (—» K.)
Ata. Eski ve yeni T ürk lehçelerinde «ba
ba, ced, dede» m änalarm da k u lan ılm ıştır. Oğuzlarda «Oğuz atalar» diye geçer
ve eski büyükleri ifade eder. Daha so n raları «hoca» anlam ı ile kullanıldı. Ş a h sına karşı hürm et duyulan, ve halk a r a 
sında kutsallık kazanacak kadar b ü y ü k
şöhrete kavuşan älim lerin isim lerin in
sonuna getirilerek kullanılm ıştır: K o r k u t
Ata, İrkil A ta v.b. Tasavvuf düşüncesinin yaygınlık kazanm aya başlam asından
sonra bu yolun büyüklerine de aynı şekilde uygulandı: H akim Ata, Çoban A ta ,
Zengi A ta v.b. Bir ünvan olarak isim lerin başlarına geldiği ve hoca’lık ifade
ettiği olm uştur: Atabeg. Hekimlikle hocalığı bir arada yürütenlere ise: A tasagun
denilirdi.
ATÄ Bey (Hammer M ütercimi), bk. M EHMED A tä Bey.
ATÄ Bey (Tayyarzäde). Tarihçi (İstanbul,
1810-Medine 1877). Tam adı, Tayyarzäde
Ahmed Atäullah. Enderün m em urlarından
T ayyar Efendi’nin oğlu. Babası gibi E nd erün’dan yetişti. Daha sonra Divän k ä tibs olarak girdiği devlet m em uriyetinde
yükselerek pekçok görevlerde bulundu.
B unlar arasında, Serasker M ektupçuluğu,
D är-ı Ş üra azälığı, Adana ve Halep Mal
M üdürlüğü, Dersaadet Muhasebeciliği,
Rumeli H arp O rdusu Müsteşarlığı, Cezayir-i B ahr-i Sefid, K arahisar-ı Sähib,
(Afyon K arahisar) Kütahya ve K arasi
M utasarrıflığı da vardır. Mekke’de H arem -i Şerif M üdürlüğü görevinde iken,
M edine’de öldü. Tarih alanında beş ciltlik eseriyle ün yapm ıştır. Eser, Enderün
Tarihi adıyla da tanm m ıştır. E nderün’un
özellikleri, adäb ve kanunlarıyla, Enderü n ’dan yetişm iş pekçok ünlü kişinin hal
tercüm elerini ve eserlerini ihtiva eder.
(bs.sı, İstanbul, 1874-1876, 5 C.). (—> K.)
ATÄ (Ç ırçırlı). Divan şairi (İstanbul ?1815). D ivan-ı hüm ayun kaleminde ça-

lıştı. Bir müddet taşrada kätiplikte bulunduktan sonra, İstanbula gelerek Çırçır semtine yerleşti. M üretteb divanı ol
duğu Fatin tezkiresi’n de kaydedilen şai
rin şiirlerinden örnek aynı tezkireye
almmıştır.
ATÄ, Hekim Sinanoğlıı. Divan şairi (Edirne ?-1552). Babası Hekim Sinan Edirne’nin tanınmış tabiplerindendi. Atä
da Edirne sarayına hekim olduktan son
ra babasının ismi ile tanındı. İçkiye ve
afyona düşkün olan şairin şiirlerinden
örnekler Ahdi ve Ä şık Çl. tezkirelerinde
kayıtlıdır.
ATÄ (İstanbullu). D ivan şairi (İstanbul
1809-1851). Tahsilinden sonra Sofya ve
K ahire’de mollalık vazifesinde bulundu.
Daha sonra Meclis-i M aarif-i Um üm iye
azası (1849) olan şairin şiirlerinden ör
nek Fatin tezkiresi’nde kayıtlıdır.
ATÄ, Mehmed Ataullah (Şeyhülisläm ). Älim, şair (İstanbul 1759-G üzelhisar/A y
dın 1811). Şeyhülisläm Esad Efendizäde
Mehmed Şerif Efendi’n in oğlu. Tahsile
babasından ve yakınları olan hocalardan
başladı. Oniki yaşında m üderris oldu. Galata Mevleviyeti, K udüs Mollası, Edirne
Mevleviyeti payelerine erişti (1791).
Мекке M evleviyetinden sonra İstanbul
Kadılığı ve Nakibüleşraflık yaptı. Rumeli
Sadareti, Rumeli K azaskerliği görevlerinden sonra Şeyhülisläm oldu (1806). Ka
bakçı M ustafa ayaklanm asında äsilerle
işbirliği yaptı. Buna rağm en N izam -ı Cedid’in kurulm asına fetva vererek,
III.
Selim ’i övdü, arkasından da ta h ta n indirilm esi için gerekli fetväyı imzaladı.
IV. M ustafa zam anında azledildi ise
de yeniden Şeyhülisläm lığa getirildi
(1807). Alemdar M ustafa P aşa’nm İstan 
bula girm esi üzerine yeniden azledildi.
Şcrifzäde ve Topal A tä isim leri ile meşh u r olan Atäullah Ef.nin divanın üç yaz
m a nüshası İÜ. Ktp. Nu. 1659, 2902, 3590
dadır. K ü tüb-ü ilm iy e ’ye dair adlı bir
eseri ile, dini risaleleri vardır. (—» K.)
Atä tarihi. Tarih (Tayyarzäde Atä, 1874-76)
E nderün tarihi diye de tanınan bu eser
beş cilttir. Birinci cilt, Osman Gazi’den,
K an u n i’ye kadar E nderun’daki kanunlar,
gelenek ve göreneklerden bahseder. 1kinci ciltte Enderun’dan yetişen sadrazam lar, şeyhülislämlar, kaptanpaşalar ile
başka vezirlerin hal tercüm eleri verilir.
Ü çüncü cilt, III. Selim, IV. M ustafa, II.
M ahm ud, Abdümecid zam anlarını, bu dev ird ek i älim, sadrazam, tanınm ış
bazı
şahsiyetlerle yazarın babasının hal ter-

cümesi ve bazı belgeler (Izzet M olla’nm
lry ih aları, A kif ve P ertev Paşaların reddiyeleri, A kif Paşa’ya kendisinin reddiyesi ve cevapları) y er alır. Dördüncü
ciltte, padişahların ve şehzädelerin şiirleriyle, E nderun’dan yetişen şairlerin şiirlerin e yer verilm iştir. Beşinci ciltte, dör
düncü cilt basıldıktan sonra ele geçen
m ensur ve m anzum eserleri toplam ıştır.
A tä tarihi, E nderün teşkilatı hakkında
verdiği bilgiler ve E n derun’dan yetişen
şairlerin hal tercüm eleri ile şiirlerini ih
tiv a etm esi yüzünden önem lidir.
ATÄ (Ü sküplü). Divan şairi (XV. a.).
Düzenli tahsil gördü fak at ticaretle uğraştı. Ä şık Çl., tezkire’sinde §eyh A hm ed
Y esevi neslinden ve N akşibendi tarik atm a m ensup olduğunu k aydettikten son
ra şiirlerinden örnekler verm ektedir. Ta
savvuf tem alı olan bu şiirlerden m eydana
gelen «Tecnisät-ı Kätibi» tarzında bir eseri olduğu kaynaklarda kaydedilm işse de
ele geçm em iştir. (—» K.)
Atabetü’I-hakayık. Edib A h m ed *’in Doğu
Türkçesi ile yazılan ve Dad Sipehsalar
M ehm ed Beg isimli bir T ürk beğine sun u lan m eşhur eseri (XII. a. ?). Nerede
ve ne zam an yazıldığı k ati olarak belli
değilse de, Sem erkand civarında olduğu
tahm in edilen Yügnek’de kalem e alındıATABETÜ’L-H A K AYIK’d a n /E d ib A hm ed
Bilginin faydası ve bilgisizliğin zararı
Bahalık dinar ol biliglig kişi
Bu cahil biligsiz bahasız bişi
Biliglig biligsiz kaçan teng bolur
Biliglik tişi er, cahil er tişi
Süngekge yilik teg erenge bilig
Eren körkü akl süngekning yilik
Biligsiz, yiliksiz süngek teg kalı
Yiliksiz süngekke sunulmaz elig
Bilig bilti boltu belgülüg
Biligsiz tirikle yitik körgülüg
Bilgili kimseler, kıymetli akçaya benzerler
Bilgisiz cahiller ise beş para etmezler
Bilgili ile bilgisiz nasıl denk olur ki
Bilgili kadın erkek, cahil erkek de kadın sayılır.
İnsana bilgi kemiğe ilik gibidir
Kemiğin güzeli ilik, insanın güzelliği de bilgidir.
Bilgisizler, iliksiz kemikler gibi boşturlar
lliksiz kemiğe de el sunulmaz.
İnsan bilgili olunca meşhur olur
Halbuki bilgisiz, diri iken güzelliğini kaybetmiştir.
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sı dolayısı ile, başta Türk dili ta rih i, ta ıih ve edebiyat tarih i a ra ştırm a la rı için
çok önemli bir kaynak d u ru m u n d a d ır.

Atabetül-hakayık
(U ygur harfleri ile
yazılm ış nüsha)

S. Enis Atabeyoğlu

ğı kuvvetle m uhtem eldir. Aruzun {aulun/
j aulun/faulun/{aul vezni ile yazılan
bu m anzum eser, İslami kitap tertibi
geleneğine uyğun olarak bir tevhid m anzumesi ile başlar. Daha sonra aynı şekilde
yazılmış bir naat, dört halifenin medhi
için yazılan bir manzume, eserin takdim
edildiği Dad Sipehsalar’ın medhini söyleyen gazel şeklinde bir şiir, en sonra da
eserin yazılış sebebini bildiren (sebeb-i
telif) altı beyitlik b ir manzume gelm ektedir. Bu bölüm den sonra Türk dörtlükleri ile söylenen esas m etne girilir (102
dörtlük). Esas m etin m evzulara göre bazı
bcşlıklar altında sıralanm ıştır. Bunlar;
ilm in faydası ve cahilliğin zararları hakkında (12 dörtlük), dilin muhafazası
hakkında (12 dörtlük), dünyanın k a ra rsızlığı hakkında (12 dörtlük), cöm ertliğin övülmesi, cim riliğin yerilmesi hakkında (10 dörtlük), alçak gönüllülük ve
kibir hakkında (7 dörtlük), ihtiras hakkında (6 dörtlük), iyi huylar hakkında
(16 dörtlük), zam anenin bozukluğu hakkında (21 dörtlük), kitap sahibinin özrü
hakkında (5 dörtlük) gibi bölüm lerdir.
K itabın başındaki m anzum eler ile esas
m etin böliimler halinde ele alındığı za
m an eserin 14 bölüm den meydana geldiği görülür. K itabın sonunda bilinm eyen
bir şair tarafm dan yazılmış aynı vezinde
bir dörtlük, Em ir Seyjeddin tarafından
yazılmış olup, Edip Ahm ed’i öven bir
dörtlük ve Emir A rslan Носа Tarhan ta rafından yazılmış aynı vezinde Edib A h
m ed’i öven mesnevi tarzında bir m anzu
me yer alm aktadır. 484 m isra tu tarın d aki eserin dörtlükleri birinci, ikinci, dör
düncü m israları kafiyeli, üçüncü misra
serbest şekilde düzenlenm iştir. Arada
äyet ve hadisler zikredilmiş, bazı dörtlüklerde bunlar tefsir edilmeye çalışılmıştır.
A tabetü’l - hakayık, Türk edebiyatının
elde bulunan en eski ikinci kitabı olma

Esas m etnin T ü rk dörtlükleri ile sö y le n miş olması Edib A hm ed’de m illi şiir z e v kinin devam ettiğini gösterir. K u ta d g u
- bilig *’e nazaran daha fazla A rap ça ve
Farsça kelim eye yer verilm iştir. E ser b ir
vaaz kitabı yazm ak niyeti ile kalem e a lın m ıştır. Bu sebeple dindarlığın fa z ile tle rinden, ilm in saadet getireceğinden, cöm ertliğin ve alçakgönüllü olm anın g ü z e lliğinden, kibrin ve ihtirasın k ö tü lü ğ ü n d en
bahsederek didaktik bir m ahiyet a rzed er.
Esere hakim olan K u r’än ve hadis k ü ltiirüdür. Nazım dili ve ifade b akım ından
olgun sayılabilir.
A tabetü’l - hakayık, İstanbul D arü lfü n u n
hocalarından Necib Ä sım (Yazıksız) * ta rafından Ayasofya K ütüphanesi’nde b u lu narak (1906) ilim älemine tan ıtılm ıştır.
Hem U ygur hem Агар harfleri ile yazılı
bu nüsha daha sonra aynı şahıs ta ra fın dan yayım lanm ıştır (1918). Başka b ir
nüsha da yine aynı kütüphanede K ilisli
Rifat Bey (Bilge) * tarafından b u lunm uştur. Bu nüsha tam am en U ygur harfleri
ile kalem e alınm ıştır. Reşid R a h m eti
Arat * üç yazma nüshayı karşılaştırarak
tenkidli bir m etin hazırlam ış ve bugünkü
Türkçeye tercüm e ederek yayım lam ıştır
(TDK. yay. 1951).
A ta b etü ’l - hakayık’m ismi üzerinde de
tartışm alar olm uştur. Necib Äsım ta ra fından H ibetü’l - hakayık, şeklinde te sbit edilen isim, hibe’nin bağışlama m e
nasına gelmesi dolayısı ile eserin ru h u 
na uyğun bulunm am ış; H iybetü’l-h a ka yık
ve A y b e tü ’l-hakayık (hakikatler heybesi)
şekillerinde olabileceği ileri sürülm üştür.
Ancak son çalışm alar neticesinde bulu
nan A ta b etü ’l-h a ka yık (hakikatlerin eşiği) ismi, eserin ru h u n a daha uyğun görülerek yaygınlık kazanm ıştır. (—» K.)
ATABEYOĞLU, Salähattin Enis. Romancı
(A ntalya 1892-İstanbul 11 Haziran 1942).
Aslen A rtvinli, G ürcistan Atabek hanedanı soyundan Enis Bey’in oğlu. Çocukluk
yılları, jandarm a subayı olan babasının
vazife icabı bulunduğu Anadolu şehirlerinde geçti. Küçük yaşlarda yazı ve ro 
man denem eleri yaptı. Hukuk tahsilini I.
Dünya Savaşı sırasında yedek subay olarak askere alınm ası üzerine yarım bıraktı.
1912 de Tanin’de yazm aya başladı. Daha
sonra İkdam , İleri, Vakit, Son saat, Payi-
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tuht, Cum huriyet ve Son posta gazeteleri
ile Fağfur (1918), Şair (1919), Şebap
(1920), Düşünce (1922), Resim li hikaye
(1927) dergilerinde yazdı. M ütareke yıllarında Kaplan (1919) adlı b ir dergi çıkardıysa da, sansür baskısından ötürü
sürdüremedi.
Ayan Meclisi’nde k ätiplikten sonra Seyrisefain (Denizyolları) nde çalıştı. Son
görevi, Devlet D enizyolları N eşriyat Müdürlüğü idi. 1928 den sonra edebı çalış
m alardan uzak kaldı. S alah attin Enis, hikäye ve rom anları ile T ürkiye’de n atü ralizmin ilk tem silcilerinden sayılır. Eserlerinde, I. Dünya Savaşı ve M ütareke
yıllarının yozlaşmış İstanbul hayatım ele
alır. K itaplarında, natüralizm icabı açık
saçık sahneler bulunduğundan, bazıları
kütüphanelere alınm adı. Şahıslarda bulunanlar da eskiyip elde tutulm adığından,
bazı eserleri kayboldu.
E se rle ri: Neriman (rom an, 1912 ?), Bataklık çiçeği (hikäyeler. K itapta yer alan
İS hikäye, natüralist nitelikleri, anlatım
gücü ve teknik özellikleriyle devrinin hikäyelerinden ayrılır, 1924), Zaniyeler*
(rom an 1924), Sara (rom an, 1926), Cehennem yolçuları (1926). T efrika halin
de kalan rom anları:
Orta m alı
(Son
saat’te 1925-26), A ya rı bozuklar (Son
saat’te, 1926), Endam aynası, (Son
saat’te 1927), Mahalle
(V akit’te, ?).
1918-28 arasında çeşitli gazete ve dergilerde yayım lanan hikäyelerinin çoğu
derlenm em iştir. (-» K.)
ATABİNEN, Reşit Saffet. Tarihçi, yazar (İs
tanbul 1884-1965). İlk tahsilini evde özel
hocalardan gördü. S ain t-Joseph Lisesi’ni
(1900), Paris Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni
bitirdi (1902). T ütün İnhisarı Kom iserlik m ütercim liği, L evant H erald gazetesi m uharrirliği, H ariciye Nezareti, Bükreş, W ashington, M adrid, T ahran Sefaretleri Başkätipliği (1906), Ş u ra-yı Dev
let Tazm inat azalığı (1917), Lozan Konferansı Umümı kätipliği (1922), Memäliki Şarkıyye Fransız Bankası m üşavirliği (1923) yaptı. İki devre Kocaeli mebusluğu (1927-34), kendi kurduğu Türk Tu
ring Otomobil K urum u reisliğinde bulun
du. 24 Mayıs 1928 tarih li teklifi ile rakam inkılabının kabulünü hazırlayan
Atabinen, Economiste d ’Orient isim li bir
dergi çıkarmış, Fransızca neşriyatta bu
lunmuş, tarih konusunda bazı kitaplar
yazm ıştır. K ırkın üzerinde olan eserlerinden bazıları: Osmanlı tarihi - mali dersIcri (1913),
U m üm i harbin menşeleri
(1916), Kafkas etekleri T ürk ticaret yolDergäh arşivi
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lari (1918), T ürklük ve T ü rkçülük izleri
(1913), Ç ekeller ve Типа Türkleri (1934),
Hazar Türkleri (1934).
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Alaç. S anat ve edebiyat dergisi, aylık
(İstanbul 15 Mayıs 1962-1 Ekim 1964). 30
sayı yayım landı. Sahibi: Şükran K urdakul, Yazı İşleri M üdürü: Afşar Timuçin.
I860- sonrasında ortaya çıkan sol eğilimli dergilerden. Belli başlı yazarları: M.
C evdet Anday, Asım Bezirci, A ttila İlhan, O rhan Kemal, Sam im Kocagöz, Kam u ran Şipal, O. F. Toprak, D em irtaş Cey
hun, T ahir Alangu, Tahsin Yücel, Aydın
Ilatiboğlu.
ATAÇ, Nurullah. Deneme ve ten k it yaza
rı (İstanbul 1898-A nkara 17 Mayıs 1957).
Tahsilini İstanbul’da yaptı (G alatasaray
S u ltan i’si dördüncü sım ftan te rk ). Ham
m er tarih i m ütercim i M ehmed Ata *
B ey’in oğlu. İstanbul ve A nkara liselerinde, İstanbul Ü niversitesi Yabançı
D iller O kulu’nda ve Gazi Eğitim Enstitüsü ’nde Fransızca öğretmenliği, Ticaret ve
M illi Eğitim bakanlıklarında m ütercim lik görevlerinde bulundu. 1952 de Cumhurbaşkanlığı m ütercim liğinden emekliye
ayrıldı.
Y'azı hayatı 1921-22 yıllarında
Dergah
m ecm uasında yayım ladığı şiirlerle baş
lar. Daha sonraki yıllarda bir taraftan
günlük gazetelerde denem e tenkit ve fıkra la r yayım larken, diğer taraftan Fransızcadan yaptığı tercüm elerle ün kazandı.
N urullah A taç’ın yaşadığı sürece ve ölüm ünden sonra bir m üddet aktüel b ir kişi
olarak belirmesi, dil özleştirmesi konusundaki aşırı tavrıyla ilgilidir. Dil devrim i konusundaki tutum u O ’nu, Lätincenin bütün öğretim kadem elerinde mec-

R. Saffet Atabinen

Nurullah Ataç

A ta ç’dan
Benim devrik tümcelerle yazmamı, yabançı dil etkisinden biliyorsunuz.
«Bu kelime sırası N.A.’a munis , hoş ve fikirleri iyi ifade eder gibi gcliyorsa, bu gerçekten öyle olduğu için değil, belki iyi bildiği kelime sıra
sının etkisi iledir» diyorsunuz. Sanmıyorum öyle olduğunu. Bundan yirmi
yıl önce ben fransızcayı şimdikinden daha kolayca konuşur, daha kolayca
yazardım. O sırada çok çekinirdim devrik tümcedelerden, ben de sizin
istediğiniz gibi, uslu uslu yazardım... Diyelim ki öyledir, devrik tümce
lerle yazmağa özenme bana fransızcadan gelmiştir. Ne çıkar öyle ise? Bir
devrim geçiriyoruz, aşağı yukarı yüz elli yıldan beri bu toplum devrim içindedir. Nedir bizim devrimimiz? Batı uygarlığına doğru gidiyoruz, ba
tıdan birtakım şeyler öğreniyor, birtakım düşünceler alıyoruz. Demek Batı
uygarlığının etkisile dilimizi değiştirmemiz de tabiidir.
Ahmed Ateş’e cevabından (Türk dili, Kasım 1953)
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buri ders olarak konulm asını istem eye
kadar götürm üştür. Böylece hem batıcılığın, hem de dilde özleşmenin sınır noktasında bulunan Ataç, eski edebiyatımızı
iyi bilm esine ragm en, dili ve tavrıyla es
ki edebiyatım ıza ve dilimize cephe alm ıştır. Yazı hayatının önemli bir bölüm ünde, nesirde «devrik cümle» olarak adlan
dırılan yazı dilim ize yabançı bir cümle
yapışının savunucusu olmuş, ve ekseri
yazılarını bir kısm ım kendi uydurduğu
kelim elerle bu tarzı yaygınlaştırm ak yönünde kalem e alm ıştır.
Ö lüm ünden sonra, «Onun düşüncelerinde gelişm eden çok değişme göze çarpar..
Dili, isyan ettirecek kadar zorladığı çoktur» (S. K. Y etkin), «Otuz yıldır L atinceyi, Y unancayı b ir tü rlü alam adığı
mız, Arapçayı ve Farsçayı kökten b ırak tığım ız için Batı kelim elerini kullanm aya kendinde hak görm üyor; ama bir gün
er geç bu yola gidileceğine inamyordu»
(H. Z. Ü lken), «Zaman zaman birbirine
taban tabana ay k ırı fikirleri savunduğu
da o lu r... Bir fik rin doğru, eğri olması
da onun için önemli değildir» (N. Ş. K ösem ihal) şeklinde değerlendirildi.
Ö lüm ünün üstünden bir kaç yıl geçtikten sonra A taç’ın yazıları, izinde olduklarını iddia eden özleştiricilerin yeni uydurd u k ları kelim eler yüzünden geride
kalmış, hem Türkçe hem de günümüz özleştirilm iş dili bakım ından yer yer a n 
laşılmaz hale düşm üştür.
Tenkitlerinde de tam am en şahsi
olan
A taç’ı bazı yazarlar eleştirm en olarak da
kabul etmezler. Bu yüzden N. Ataç’ın en
kalıcı eserleri, Yunan, Lätin, Fransız ve
Rus klasiklerinden yaptığı tercüm elerdir.
Eserleri: Günlerin getirdiği (1947), Karalama defteri, Sözden söze (1952), A rarken, D iyelim (1954), Söz arasında (1957),
O kurum a m ektuplar
(1958),
Günce *
(1960),
Prospero ile Caliban
(1961).
(-> K .)

leri nazım tekniği açısından k u v v e tlid ir.
Tasavvuf tem alı bu şiirlere çeşitli
şiir
m ecm ualarında raslanıyor.
S.N. E rg u n
divanı olm ayan şairin, B ursa M üzesindeki bir m ecm uada (XVI. a.) ik i k a sidesi, iki Farsça m anzum esi, dokuz tu yugu k ırk tan fazla gazelini b u lm u ştu r.
(-> K.)
ATÄI, Nevalizäde. Divan şairi (X V II. a.).
III. M ehm ed’in hocası A khisarlı N uh N evali Ef.nin oğlu. H ayatı hak k ın d a р ек az
m alum ata raslanan A täı’nin m ü d errislik ten em ekliye ayrıldığı kay n ak lard a k a y dediliyor. D evrinin kudretli şairlerin d en
sayılan A täı’n in bilhassa gazelleri diğer
şairler tarafm dan tanzir ve tahm is edilm iştir. (D ivanının yazması İÜ. K tp. Ту.
Nu. 709’dadır). (—> K.)
ATALAY, Adil Ali. Äşık (Gözaydın / K em aliye 1936- ). Çocuk yaşta şiire başla
yan äşık daha sonra istan b u la gelerek
Sağm alcılar sem tine yerleşti. Din ve ah läk konulu şiirleri ile tanındı. A nadolum
A.nadolum (1975) adlı eserinde şiirleri
toplanm ıştır.

ATALAY, Besim. Yazar, dilçi (Uşak 1882A nkara 7 Kasım 1965). İnce M ehm et Ça
vuş adlı bir dem ircinin oğlu. İlk ve orta
tahsilini Uşak’ta tam am ladı. M edreseye
girdi, daha sonra İstanbul’a giderek Ş ehzäde Cam ii’nde M üderris Çarşam balı H a
cı Ahm ed Ef.nin derslerine devam etti.
D arülm uallim in’e (Ö ğretm en okulu) girerek m ezun oldu.
M edrese derslerini de bırakm adı, Hacı
Ahmed Ef.’den icazet aldı (1909). Konya
M uallim M ektebi’nde «Fenn-i terbiye»
hocası oldu. Daha sonra Trabzon ve A n
kara M uallim m ekteplerinde m üdürlük
yaptı. D arüşşafaka’da «Ulum ve ahläk-ı
diniye» öğretm enliğinde bulundu. K on
ya Ö ğretm en Okulu m üdürlüğüne naklettı. Daha sonra Maraş, Içel ve Niğde Milli
Eğitim m üdürlüğü görevlerini sürdürdü.
ATÄI. Şair (Filibe 1874-İstanbul 1932).
Silifke’de bir «Müdafaa-i H ukuk CemiEdirne A skeri İdadisi’ni bitirdikten son
yeti» kurdu. Uşak’a giderek orada Milli
ra İstanbul’a gelerek Fatih M edresesi’ne
M ücadele için faaliyetlere girişti. A nka
devam etti. 1898 tarihinde icazet alarak
rada toplanan Birinci Büyük Millet Mecd trs verm eye başladı. Daha sonra evkaf
lisi’ne üye olarah katıldı ve I-V II. devm em urluğu ve m üftülük yaptı. Şiirlerinrelerde milletvekilliği yaptı.
den örnekler S. N. E rgun’un Türk şairM aarif Vekäleti H ars (kültür) M üdürlü
leri’nde kaydedilm iştir. (—» K.)
ğü sırasında Türkiye halkıyatına ait m alzeme toplanm asında emeği geçti. TDK
ATA! (Atauilalı), bk. Nev’izäde Ataı
m erkez heyeti üyesi olarak onsekiz yıl
ATÄI, İvazpaşazäde. Divan şairi (XV. a.). çalıştı. Bu arada DTCF ve Polis EnstitüII. M urad’ın vezirlerinden Hacı İvaz Paşa’- siinde Farsça dersleri verdi.
nın oğlu. Asıl adı A h i Çelebi. Hayatı hakBesim Atalay, Türkçülük ve Türkçecilik
kında geniş bilgi bulunm ayan şairin şiirsehasında önemli ilm i çalışmalar yapmış

ATA
bir-şahsiyettir. Arapça ve Farsça ile m ed
rese ilim lerini de iyi bilen A talay, Türk
dilinin sadeleşmesi yolunda sürekli ta rtışm alara girmiş ve pekçok yazılar yazm ıştır. Türk dili yadigarlarından önemli
bir kısm ım m etin ve tercüm eleri ile y a 
yım ladığı gibi,
T ürk dilinin dilbilgisi,
sözdizimi ve filolojik özelliklerini ihtiva
eden değerli eserler yazm ıştır. Uzun süre T ürk Dil K urum u M erkez heyetinde
çalışmasına rağm en sonradan bu k u ru m un icraatına karşı çıktı.
Topladığı
nadir yazma kitap, levha ve bazı aletleri A nkara Etnoğrafya M üzesi’ne, k ü tüphanesini de Milli K ü tüphane’ye bağışlam ıştır. Çeşitli gazete ve dergilerde yüzlerce makalesi yayım lanan A talayın baş
lıca eserleri: Maraş tarihi ve coğrafyası
(1920/21), Bektaşilik ve edebiyatı (1921/
22), Sakarya destanı (1921), T ü rk zaferine armağan -H iläfet saltanat ve cum huriyet hakkında- (1923), M üslümanlara
öğütler (1923), T ürk büyükleri veya Türk
adları (1923), Baş beläları (üç perdelik
oyun, 1927), Türk dili kuralları (1931),
Cönk birinci defter (m anzum küçük hikäyeler, 1931), O nuncu yıl destanı (1933),
Suna ile çoban hikäyesi (1939), Türkçem izde m en-m an (TDK. 1940), T ü rk dilınde ekler ve kökler üzerine bir deneme
(TDK. 1942). Divanü lügati’t-T ü r k (tercüme, tıpkı basım ve dizin, TDK. 5. C.
1939-43), Tanrı kitabından nam az türeleri (1944), Et tu h fe tü ’z-ze k iy e fi’l lügati’t - Türkiye (Tercüme, tıpkıbasım
ve dizin, TDK. 1946), Türkçede kelim e
yapm a yolları (TDK. 1946), M üyessiretü’lulüm (çevriyazılı m etin, tıpkıbasım ve
dizin, TDK. 1946), E ş-şüzürü’z-zehebiye
ve’l-kitä b ü ’l A hm ediye fi’l-lü g a t-it Türkiyye çevirmesi (TDK. 1949), Seng-lah
lügat-ı Neväi (Tıpkıbasım TDK. 1950),
Arapça ile Türkçe’nin
karşilaştırilması
(1954), Türk dili ile ibadet (1961), K urV
an tercümesi: Tanrı kitabı (1962), H ayvan hikäyeleri ya da hayvanlardan öğüt
ler (1962), Türk dilinde ana kelim eler
veya Türkçede türetm e sözlüğü (1967),
A ta sözlerinin ana kaynakları, A buşka
sözlüğü (1970).
ATAMAN, Sabit (Posoflu M üdam i). Äşık
(D em irdöver/Posof 1918-8 Kasım 1968).
K üçük yaşta annesini kaybetti. Gezginci
köy im am ı olan babasıyla köyleri dolaştı. Babasının yanından kaçarak A rdah an ’da açılan Eytam M ektebi’ne kaydoldu. Ancak mekteb IV. sınıfta iken lağv
edildiğinden tekrar babasının yanına
döndü. Köylerde hocalık yaptı. B ir rüya
Dergäh arşivi

üzerine hocalığı bıraktı, saz çalmaya
başladı, äşık oldu (1934). B ir müddet
Cilavuz Köy E nstitüsü’nde bağlam a hocalığı yaptı. Anadolu’n u n m uhtelif illerini
gezdi, devrinin ünlü äşıklarıyla tanıştı.
1956 da şeker hastalığm a tutuldu. Bir ara
kör olma tehlikesi atlattı. Şeker hastalığından öldü. Müdami,
Konya Äşıklar
B ayram ı’n ın ilkine (1966) katıldı ve bi
rincilik aldı.
Önceleri akrabası Äşık Ü zeyir’in tesirinde kalan Müdami, daha sonra Yusufelili
H uzuri B aba’yı pir tanıdı. K uvvetli bir
hikäye hafızasına sahip olan äşık, irticalen şiir söylemede de m ahirdi. 9.000 k ıt’ayı aşkın şiirlerinde Äşık edebiyatının bü
tü n tü r ve nazım şekillerini bulm ak müm
kündür. Bilhassa, bölgesinde ilgi gören
«tecnis» türüne m ühim yer verm iştir.
Ş iirlerinde çocukluğunda aldığı dini kültü rü n tesiri görülür, v atan ve m illet sev
gisi de geniş bir yer tu tar. (—> K.)
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ATAMAN, Sadi Yavcr.
H alkıyatçı (Safranbolu 1906- ). Safranbolu İptidai Mek
te b i’nde (1923). Safranbolu İdadisi’nde
İstanbul Lisesi’nde okudu (1926). Darülelhan ve K onservatuar’ı bitirdi (1930).
M uhtelif okullarda öğretm enlik (193140), A nkara Radyosu halk müziği uzm anlığı (1940-42), Karabük Belediye Başkanlığı (1942-47), İstanbul Bayezıt ve Kum kapı Belediye M üdürlüğü yaptı (194853). Daha sonra İstanbul Radyosu’nun
halk müsıkisi yaym larm ın düzenlenm esini üzerine aldı. İstanbul Belediye Konservatuarı’nda üyelik, radyo program larını tertib eden komisyonda raportörlük,
folklor derneği başkanlığı gibi çeşitli vazifelerde bulundu. Y urt içi ve y u rt dışından halkıyat kongrelerine katıldı. Halk
türküleri, halkıyat konularm da çeşitli
gazete ve dergilerde yazıları yayım lanan
Sadi Yaver A tam an’ın kitap haline gelen eserlerinden bazıları: Safranbolu düğünleri, oyun ve türküleri (1936), Halk
sazları ve yerli m usikiciler (1938), Halk
m usikisinde seslilik ve кого (1941), Halk
m usikisinde pentatonizm e (1941), Halk
türkülerinde ve oyunlarında dram atik ve
tem sili unsurlar (1943), H alk m üziğinde
m izah ve espri (1943), Köylerde ortaoyunu ve tiyatro (1943), Dağcıl saz şairlerim n hür fikirleri yaym adaki rolleri (1944),
Karaoğlan ve dağ olur meşelerde (1943),
Ä şık Nailı (1945), M üzik folklorum uzdan
örnekler (1945), Bu toprağın sesi, m em leket havaları (1953),
Esnaf türküleri
(1954), D üm büllü İsmail Efendi (1974),
S. Ataman (A$ık Müdami)
100 T ürk halk oyunu (1975).

АТА
Atasözü. A talarım ızın uzun gözlem ve
tecrübeler sonunda vardıkları hüküm leri
hikm etli düşünce, öğüt ve örneklem eler
yolu ile veren; birçoğu m ecazı anlam ta şıyan; yüzyılların oluşturduğu biçimle
kalıplaşm ış bulunan; daha çok sözlü gelenek içinde nesilden nesile geçerek yaşa
yan; anonim nitelikteki özlü söz. Çoğulu: atasözleri. A talarsözü ve рек az olarak atalar sözleri diye kullanıldığı da olm uştur.

* A n s. Türkçe’de atasözü anlam daşı olarak kullanılan bazı kelim e ve deyim ler:
A ta-baba sözleri (Tebriz’de), büyükler
sözü, comak (Çuvaşça’da), cüm le-i h ik e miye, d arb -ı keläm, d arb -ı mesel, deme,
demece, deyişet, emsal, eskiler sözü (K erkü k ağzı), eski söz (Kazan lehçesi), h ik met, k artlar sözü (K irim lehçesi), keläm -ı
kibar, makal (Türkistan, ira n ve Afganistan Türkm enleri arasında), mesel, oranlam a, samah (Çuvaşca’da),
sanaka,
sınaka (Güney A nadolu’da), tapm a (Do
TÜRK ATASÖZLERINDEN ÖRNEKLER
ğu T ürkistan’da), ulular sözü.
(Bu bölüme alınan atasözleri, ortak Türkiye Türkçesinde çokça kullanı- Sözlü Türk edebiyatı dönemi ü rü n lerin lanlardan seçilmiş olup konularına göre kümelendirilerek sunulmaktadır.) den olan saulara bazı atasözlerinin asıl
ları, ilk şekilleri gözüyle bakılır. Savlar,
AÇLIK:
Käşgarlı M ahm ud’un Divanü lügati’tAcıkan doymam susayan kanmam sanır.
T ü rk ’ü nde açıklam alar arasında geçmekAcıkan ne olsa yer acıyan ne olsa söyler.
tedir. Sav terim i, sonradan, islam lığın etAcıyan çok amma ekmek veren yok.
kisiyle yerini mesel terim ine bırakm ıştır.
Acıyan uyumuş acıkan uyumamış.
Aslında misal getirm e, örnek verm e anla
Aç aç ile yatmca arada dilenci doğar.
m ında olan darb-ı mesel ve bunun çoğulu
Aç aslandan tok domuz yeğdir.
durub-ı emsal
sözleri, edebiyatım ızda
Aç ayı oynamaz.
atasözü ve atasözleri anlam ında kullanılm aya başlanm ıştır.
A İLE:
Dünya
ölçüsünde, yazıya geçirilm iş ilk
a) Ana-baba :
atasözü örneklerine M ezopotamya’da ele
Ana gibi yar Bağdat gibi diyar olmaz.
geçmiş bulunan tabletlerde rastlanm ıştır.
Ana hakkı Tanrı hakkı.
Bu tabletlerdeki atasözleri tarih in en es
Analı kuzu kmalı kuzu.
ki atasözleri olarak ayrı bir değer taşır.
Anasına bak kızını al kenarına bak bezini al.
A ralarında, T ürk atasözleri ve öbür
Babası ekşi elma yese oğlunun dişi kamaşır.
Babası oğluna bir bağ bağışlamış, oğlu babasına bir salkım üzüm vermemiş. dillerdeki atasözleriyle yakın benzerlik
gösterenleri, ayrıca dikkat çekmektedir.
b) Çocuk:
Atasözlerinin doğuşu da «Anonim halk
Çocuğun yediği heläl giydiği haram.
edebiyatı»nın diğer ürünlerinin doğuşu
Çocuk düşe kalka büyür.
na benzer. Başlangıçta belli bir yaratıcıÇocuktan al haberi.
sı olmuş, zamanla bu ilk yaratm ının kim
Evlädın var mı derdin var.
olduğu unutulm uş am a toplum ortaya
Kızını dövmeyen dizini döver.
çıkan sözü benimsemiş, bu sözü kendi
c) Kardeş :
düşünce gücü ve zevkiyle işleyip yoğur
muş, sonunda kendisine
m al etmiştir.
Kardeş kardeşi atmış, yar başında tutmuş.
A risto’dan günüm üz bilginlerine kadar
Allah kardeşi kardeş yaratmış, kesesini ayrı yaratmış.
birçok ünlü düşünür, halkıyatçı ve dilçi
Kardeşim olsun da kanlım olsun.
bu konu üzerinde durm uş ve düşünced) Gelin-kaynana:
ler ileri sürm üşlerdir.
Gelin çiçek, her dediği gerçek; kaynana yılan, her dediği yalan.
Atasözleri, Anonim halk edebiyatı veKaynana pamuk ipliği olup raftan düşse gelinin başını yarar.
rim lerinden olmakla birlikte mani, türkü,
BİLGİ:
m asal... gibi başlı başına bir edebı tü r
Alim olmak istersen durma yaz, rençber olmak istersen durma kaz.
sayılmazlar. Çünkü atasözleri konuşmalar
Älim unutmuş, kalem unutmamış.
arasında, didaktik şiirlerde ve diğer eserÄlimden zälim doğar.
lerde malzeme olarak kullanılm akta olup
Cahile laf anlatmak deveye hendek atlatmaktan güçtür.
bağınısız bir nitelik göstermez; daha çok
İlim sahibine dost, mal sahibine düşman kazandırır.
konuşma sırasında ya da başka bir verim de -kendisine ayrılm ış olan yerini alaBİRLİK :
rak - geçer.
Başbaşa vermeyince taş yerinden kalkmaz.
Bir kisim atasözlerinin söyleniş hikäyeleBir elin nesi var, iki elin sesi var.
ri de vardır. Ancak bunlardan рек azı
El el ile, değirmen yel ile.
günüm
üze ulaşmış; diğerleri zaman için
Nerde birlik orda dirlik.
de unutulup gitm iştir. Eski kiş gecelerin-

ATA
de yapılan toplantılarda, kim i zam an a ta 
nu d a da karşılaştırm alar yapılm aktadır.
sözleri söylenir, bunların asıl hikäyeleriÖzellikle yabançı dilerde bu yönden çok
ni bilenlere ayrı bir değer verilirdi.
sayıda yazı ve kitap yayım lanm ıştır.
D eyim ler ve vecize * (özdeyiş) lerle ataA tasözlerinin bir kısm ı ölçülü ve kafiyelidir. Mecaz sanatı ve aliterasyon özelliği başta olmak üzere рек çok atasöÇALIŞMA :
zünde cinas, intak, kinaye, teşbih, tezat
Bağ çapa ister, tarla saban.
gibi söz sanatları da görülür.
Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.
Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.
Çok geniş ve çeşitli alanlarda kullanılan
Balçığı duvara vur, tutarsa hoş; tutmazsa yine hoş.
atasözleri, günlük h ay atta en çok başİşleyen demir pas tutmaz.
vurduğum uz sözlerdendir. Ö ğüt verm ek,
Yatanın yürüyene borcu var.
örnek göstermek, sözümüzə güç katm ak,
Yazın gölge hoş kişin çuval boş.
düşüncelerimize delil bulm ak, duyğu ve
görüşlərimizi en kısa yoldan belirtm ek
DOĞRULUK:
istediğimiz zaman, atasözlerinden y ararDoğru bilinmeyince eğri bilinmez.
lanırız.
Doğru sarsılır amma yıkılmaz.
Anlam yönünden birbiriyle çelişkili gibi
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
görünen atasözleri de vardır. Bu, çelişkiye
Doğru söze akan sular durur.
yaklaşan durum ; atasözünün söylendiği
Doğruluk hak kapısıdır.
dönem, söylenme amacı, psikolojik or
Eğri otur doğru söyle.
tam, durum (stuation), söyleyen kişi ve
DOST-DÜŞMAN :
atasözünün söylendiği çevreyle
yakınDost başa bakar, düşman ayağa.
dan ilgilidir. «Düşüne düşüne görmeli
Dost ile ye iç, alışveriş etme.
işi, sonra pişman olmamalı kişi»
ata  Dostluk kantarla alışveriş miskalle
sözü ile «Sirkeyi sarmısağı düşünen ра
Dostun attığı taş baş yarmaz.
ди yiyem ez» atasözünde görüldüğü üze
Düşmanın karınca ise de hor bakma.
re, burada bir çelişkiden çok, bir nüans
Kazanırsan dost kazan düşmanı anan da doğurur.
söz konusudur.
Su uyur düşman uyumaz.
A tasözlerinin ilk kullanılm aya
başlanDÜNYA:
dıkları dönemden bugüne k ad ar
aynı
Dünyada eken ähırette biçer.
kalmadığı, içtimaı yapıya, değer yargıDünyada mekän, ähırette iman.
larına, zamana, bölgelere, görgüye, dilin
Dünyada tasasız baş bostan korkulıığunda bulunur.
gelişimine, din ve törelere, m edeniyete,
EĞİTİM (TERBİYE) :
giyim kuşama, ağız özelliklerine
göre
değişikliğe uğradıkları da olur. Zam an Ağaç yaş iken eğilir.
la, büsbütün unutulan, kullanıştan düşen Aç koyma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin.
atasözleri de vardır. «Ay gör oruç tut,
Bir sürçen atın başı kesilmez
Demir tavmda dövülür.
ay gör bayram eyle» atasözü bunlardan
biridir.
Edebi edepsizden öğren.
O rtak dilde, b ü tün y u rtta geniş kullaGENÇLIK-İHTİYARLIK :
nılma alanı bulunan atasözlerinin yanıGençliğin kıymeti bilinse kocalığın şikäyeti az olur.
sıra yalnızca bir bölgede ya da dar bir Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir.
çevrede kullanılan m ahallı atasözleri de Gençliğin lezzeti dinçlik.
m evcuttur. H alkıyat derlem elerinin heGençlik uçar kuştur, ihtiyarlık näçär iştir.
nüz sonu alınm adığından atasözlerim izin Gençlikte taş taşı, kocalıkta ye aşı.
sayısı konusunda, hiç değilse şimdilik,
GÖNÜL:
keşin b ir söz söylenemez.
Gönül ferman dinlemez.
Atasözleri; konularına, kelim e kadrolaGönül kimi sever ise güzel odur.
rına, cüm le ve biçim özelliklerine göre
Gönül var otluğa konar, gönül var çöplüğe.
ayrı küm elerde incelenebilir. N itekim bu
Gönülden gönüle yol vardır.
yolda da çalışmalar yapılmış ve atasöz
Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar.
leri ana ve alt gruplara ayrılarak sım fİki gönül bir olunca samanlık seyran olur.
landırılm ıştır. Bu sm ıflandırm alar praGÖRGÜ:
tikten çok akadem ik çalışm alar için y a
a) Davet:
rarlıdır.
Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme.
Türk atasözlerinden bazıları, diğer dil
Çağrılmayan yere kedi ile köpek gider.
lerdeki atasözleriyle de anlam yönünden
Davete icabet gerek.
büyük benzerlik gösterm ektedir. Bu ko-
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b) Komşuluk:
Komşu hakkı, Tanrı hakkı.
Komşu iti komşuya ürümez.
Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
Komşuda pişer, bize de düşer.
Komşunun kötüsü insanı mal sahibi yapar.
Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür (karısı kız görünür.)
c) Misafirlik :
Misafir kısmeti ile gelir.
Misafir misafir üzerine olur, ev ev üzerine olmaz.
Misafir on kısmetle gelir; birini yer, dokuzunu bırakır.
Misafir umduğunu yemez, bulduğunu yer.
Misafir üç gün misafirdir.
GÜZEL-GÜZELLİK:
Güzele bakmak sevaptır.
Güzele ne yakışmaz.
Güzelin talihi çirkin olur.
Güzelliğe kırk günde doyulur, iyi huya kırk yılda doyulmaz.
HASTALIK-SAĞLIK :
Başın sağlığı dünya varlığı.
Hasta olmayan, sıhhatin kadrini bilmez.
Hastaya bakmaktan hasta olmak yeğdir.
Hastaya döşek sorulmaz.
Hekim kim? - Başına gelen.
Hekimden sorma çekenden sor.
iyi olacak hastanm hekim ayağına gelir.
HAYVANLAR:
a) A rı:
Arı bal alacak çiçeği bilir.
Arı bey olunca kovana üşer.
Arı kızdıram sokar.
Arının beläsını çekmeyen bal yiyemez.
b) Aslan;
Aslan kükrerse atın ayağı kösteklenir.
Aslan yatağında, yiğit çağında.
Aslanla gezen taşa, kurtla gezen leşe konar.
Aslan, yatağından belli olur.
c) A t:
At beslenirken, kız istenirken.
At binenin, kılıç kuşananın.
At, binicisini tanır.
At bulunur, meydan bulunmaz; meydan bulunur, at bulunmaz.
At ile avrat yiğidin bahtına.
At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.
At, sahibine göre eşer.
Ata arpa, yiğide piläv.
Ata binersen Allah’ı, attan inersen atı unutma.
Ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli
i) Ayı:
Ayı, ayı iken yenilmesini istemez.
Ayının dişini görmeyen başını kabak sanır.
Ayının kırk masalı var, kırkı da ahlat (armut) üstüne.
d) Balık :
Balık baştan kokar.
Balık demiş ki etimi yiyen doymasın, avımı yapan gülmesin.

sözleri arasında benzerlikler vard ır.
D eyim *’lerle atasözleri arasındaki b en zerlik her iki tü r sözün de kalıplaşm ış
olm aları, çoğunlukla mecaz anlam ta şım aları, anonim nitelik gösterm eleri noktalarında toplanm aktadır.
Yalnız, de
yim lərin hem sayısı hem de kullanılm a
alanları atasözlerine göre daha çoktur.
Deyim ler bir cüm le içinde kullanılarak
söz içinde yer alırlar; atasözleri ise k en dileri cümle yapışında olduğundan cüm 
le içinde değil, cüm le aralarında kullanılır. Deyim lerin рек çoğu cümle yapı
şında olm adığından hüküm anlam ı da
yoktur. A tasözlerinin ise - fiilleri söylenm em iş bile olsa - bir hüküm anlam ı
vardır.
Özdeyiş *’lerle atasözleri arasındaki en
keskin ayırım, birincilərin adı bilinen
ünlü b ir kişi tarafından söylənmiş olm a
sı, atasözlerinin ise anonim nitelik gösterm eleridir. Özdeyişler, okum aya daya
nan k ü ltü r yolu ile toplum içine girer;
atasözleri ise toplum un kendi geleneği
içinde var ettiği ve yaşattığı sözlerdir.
★ Ed. Divan edebiyatının pend-näm eleri
ve halk edebiyatının nasihat destanları
atasözleriyle örülm üştür. B unların dışındo kalan рек çok eserde de; özellikle m a
sal, rom an ve hikäyelerde, atasözlerine
yer verildiği görülm üştür. Dini ve ahläkı
eserlerde, m esnevilerde, tarihi destanlarda, Dedem K orkut kitabı’nda, Kabusnäme tercüm esi gibi kitaplarda, düşünceler atasözleriyle pekiştirilip desteklenerek verilm iştir.
M ensur eserlerde atasözü; öz, biçim ve
dil yönünden bozulm adan kullanılm ıştır.
Ancak manzum eserlerde, şairler ölçü
ve kafiye zoruyle atasözlerini
«nazma
çəkilmiş» olarak kullanm a yoluna gitm işlerdir. «Nazma çekilme» sırasında hiç
bozulm adan kullanılan atasözlerinin ya
nında değiştirilenler de olm uştur:
A şk ağlatır, dert söyletir insanı
Öz ağlarsa göz de ağlar demişler
Figani
Hemişe arpasım deme heyhat
Bil, özü artırır yü ğ rü k olan at
Güvähi
Birinci örnekte, iki ayrı atasözü, şiirde
hiç değiştirilm eden kullanılm ış fakat
ikinci örnekte «Y ü rü k at yem ini kendi
arttırır» atasözü oldukça değişikliğe uğram ıştır.
Şiirde atasözleri kullanm a geleneği, K utadgu-bilig ve A ta b etü ’l-h a ka yık’la baş
lamış; Necati, Meali, Näbı, Sabit, İzzet
Molla, Süm bülzäde Vehbı gibi şairlerce

sürdürülm üş ve Ziya Paşa’ya kadar u zanm ıştır. Äşık edebiyatında da Hıfzı,
Figani, Güvähi, Levni... gibi şairler de
bu alanda güzel şiirler verm işlerdir.
Atasözü gücünde söylenmiş m isra ve beyitler de zamanla hafızalarda yer tu tm uştur. Ziya P aşa’nın ü n lü
Terkib-i
bend’indeki beyitler ve K anuni’nin «Ol
maya devlet cihanda bir nefes sıhhat gi
bi» mısraı atasözleri kadar ezberlerde
yer etmiş söyleyişlerdendir. Bu gibi m is
ra ve beyitlerin, asıl atasözleriyle ilgisi,
ancak anlam yakınlığındandır. Düşünce
yükü, herhangi bir atasözüne eş değerde
olsa bile söyleyişleri yönünden bu tip
sozler, daha çok özdeyişlere yaklaşır.
Atasözlerini derlem e işi, sistem li olarak
Tanzim at dönem inde başlam ıştır. Ancak
Divanü lügati’t-T ü rk , bu yönden de ilk
örnekleri taşım ak özelliğindedir. Arada,
çok değerli atasözleri yazm aları yer alır.
Bu yazm alar arasında en eskileri, F atih
Millet K ütüphanesi’nde, F ran sa’da Bibliotheque N ationale’de olup XV. yüzyıldan kalm adır. Bu iki yazm ada yer alan
atasözleri ile D edem K o rku t kitabı’nın
baş tarafında yer alan giriş bölüm ündeki atasözleri arasında büyük benzerlik
vardır. Berlin K ral K ütüphanesi’nde bu
lunan Hazihü’l risalet-i m in kelimaU-ı
Oğuzname el-m eşhur bi - atalar sözü ad 
lı yazm a ile Topkapı Sarayı Revan Köşkü’nde kayıtlı bulunan Oğuzname m etni
de Dedem K orkut kitabı ile ilgilidir.
Şinasi’nin - ilk iki basımı kendisine, üçüncüsü Ebüzziya Tevfik’e ait olanD urub-ı emsal-i O sm aniye *’si, Ahmed
Vefik Paşa’nın M üntehebat-ı durub-ı
em sal’i,
Väcid E fendi’nin taş basması
D urub-ı emsal’i, Ahmed M idhat Efendi’
nin T ürki durub-ı emsal'i Tanzim at dönem inin bellibaşlı derlem e eserləridir.
Tanzim at yazarları, bu eserlerde atasözltrin in yanında deyim lere de yer ver
m işlerdir. Sonraki derlem elerde de bu
usül sürdürülm üş,
ancak birkaç sayılı
kitapta atasözleri ile deyim ler birbirinden ayrılarak verilm iştir.
Latin harflerinin kabulünden sonra y a
yım lanm ış belli başlı atasözü kitapları:
H. L ütfü - M. Lütfü: T ürk atalar sözü
(1928), Demir Alp: T ürk darbımeselleri
yahut atalarsözü (1933), S abur Şahin:
A talar sözü (Balıkesir 1936), Veled ÇeleЫ (Izbudak) : A talar sözü (Fatih Ktp.
deki ‘K itab-ı atalar’ın inceleme ve tıp kı basımı, 1936), Sadi G. K ırım lı: Atalar
sözü (1939), O. N uri Perem eci: Atalar
sözleri (1943), K erim Yund: Ağaç, or-

e) Deve :
Deve bir akçeye, deve bin akçeye.
Deve büyüktür amma beşini bir eşek yeder.
Deve Käbe’ye gitmekle hacı olmaz.
Devenin derisi eşeğe yük olur.
Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.
f) Eşek :
Eşeğe altın semer vurulsa eşek yine eşektir.
Eşeğe gücü yetmeyen semerini döver.
Eşeği düğüne çağırmışlar ya odun eksik ya su demiş.
Eşeği yoldan çıkaran sıpanın oynaması.
Eşeğin kulağını kesmekle küheylän olmaz.
g) İt:
It ağzını kemik tutar.
It ite buyurmuş it de kuyruğuna.
It ürür, kervan yürür.
Itle dalaşmaktansa çalıyı dolaşmak yeğdir.
Itten çok pabuç aşıran olmaz, yine yalınayak gezer.
ğ) Karınca:
Karıncadan ibret al, yazdan kışı karşılar.
Karıncanın kanatlanması zevaline işarettir.
h) Keçi :
Keçi can kaygısında, kasap yağ kaygısında.
Keçi geberse de kuyruğunu indirmez.
Keçinin eceli gelince çobanın değneğine sürünür.
Keçinin sevmediği ot gelir karşısında biter.
Keçinin de sakalı var.
ı) Kedi:
Kedi beslemeyen fareleri beslet.
Kedi uzanamadığı ciğere pis dermiş.
Kedinin dokuz cam vardır.
Kedinin gözü siçan deliğindedir.
Kedinin kanadı olsaydı serçelerin adı olmazdı.
i) Koyun :
Koyun üçten keçi beşten çoğalır.
Koyun can derdinde, kasap et derdinde.
Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derlcr.
j) K urt:
Kurda ensen (boynun) neden kalın demişler, kendi işimi kendim görürüm
demiş.
Kurdun adı yaman çıkmış, tilki vardır baş keser.
Kurdun yanında kuş da geçinir.
Kurt ile koyun kılıçla oyun.
Kurt tüyünü değiştirir, huyunu değiştirmez.
k) Tilki:
Tilki tilkiliğini bildirinceye kadar post elden gider.
Tilkinin yüz masalı varmiş doksan dokuzu tavuk üstüne.
rilkiye tavuk kebabı yer misin demişler, adamın güleceğini getiriyorsunuz demiş.
Tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkänıdır.
İKTİSAT:
a) Akça-para:
Ak akça kara gün içindir.
Paranın gittiğine bakma, işinin bittiğine bak.
Para ile imanın kimde olduğu bilinmez.
Para parayı çeker.
Parayı veren düdüğü çalar.

b) Borç:
Borç yiğidin kamçısıdır.
Borçlu ölmez, benzi sararır.
Yol yürümekle, borç ödemekle tükenir.
c) Ortaklık :
Ortak malda bayır yoktur. (Ortak maldan hayır gelmez.)
Ortaklık öküzden tek buzağı yeğdir.
ç) Ödünç (veresiye):
Ödünç güle güle gider, ağlaya ağlaya gelir.
Veresiye şarap içen iki kere sarhoş olur.
Verirsen veresiye, gidersin batasıya.
d) Tutum (tasarruf):
Bol bol yiyen bel bel bakar.
Eskisi olmayanın yenisi olmaz.
İşten artmaz, dişten artar.
İNSAN-İNSANLIK, ADAM-ADAMLİK :
Adam, adam sayesinde adam olur.
Adam, adama yük değil, can gövdeye mülk değil.
Adam, adamın; sarraf, altının kadrini bilir.
Adamın iyisi alışverişte belli olur.
İnsan beşer, kııldur, şaşar.
İnsan göre göre, hayvan süre süne alışır.
İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa.
İnsan ikrarından, hayvan yularından tutulur.
İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur.
İŞ:
Adam iş başında belli olur.
Bir iş başlamayınca uçlanmaz.
İşin iyisi altı ayda çıkar.
İYİ-1Y1L1K :
lyiliğe iyilik her kişinin karı, kötülüğe iyilik er kişinin karı,
lyiliğe iyilik olsaydı, коса öküze bıçak olmazdı.
İyilik et denize at, balık bilmezse Hälik bilir.
SABİR :
Sabir acıdır amma meyvası tatlıdır.
Sabir ile koruk helva olur, dut yaprağı atlas.
Sabreden derviş muradına ermiş.
Sabrm sonu selämettir.
Y1Ğ1T ;
Yiğidin sözü, demirin kertiği.
Yiğit bin yaşar, fırsat bir düşer.
Yiğit ekmeğiyle yiğit beslcnir.
Yiğit läkabıyla anılır.
Yiğit yarasına yiğit katlanır.
ZENGİNLİK-FAKİRLİK;
Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp.
Zeııgin, arabasını dağdan aşırır, züğüıt, düz ovada yolunu şaşırır.
Zengin kesesini döver, züğürt dizini.
Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz.
Zenginin gönlü oluncaya kadar fukaranın canı çıkar.
Zenginin horozu bile yıımurtlar.
Zenginin malı züğürdün çenesini yorar.

man üzerine ata sözleri ve açıklam aları
(1944), F erit B irtek: En eski T ü rk sa v ları (1944), H. Çekili - M. Dobada: A ta 
ların dilinden (Sam sun 1945), D ehri D il
çin: Edebiyatım ızda atasözleri
(1945),
Şem seddin Bekşioğlu: 1001 zirai ata sözü
(1952), M. Nihat Özön: A ta sözleri (1952),
F. Fazil Tülbentci: T ü rk ata sözleri ve
d tyim leri (1963), Selim K urnaz: K o nularına göre seçme T ü rk ata sözleri (1964),
Ö. Asım Aksoy: A ta sözleri ve deyim ler
(1965) , M elahat U ğurkan: A ta sözleri
(1966) , Kaya Öztaş: A ta sözleri (T ü rk çe - Fransızca, Fransızca - Türkçe, 1967),
A. B attal Taymas: K azan Türkçesinde ata
sözleri ve deyim ler (1968), Ö. Asım A k 
soy: Bölge ağızlarında ata sözleri ve d e
yim ler (1969), Şahbaz Bayazıt: T ü rk ata
sczleri (1969), M üstecip Ülküsal: D obruca’daki K irim T ürklerinde ata sözleri ve
deyim ler (1970), Aydın Su: A çıklam alı
ata sözleri (1971), Ragıp Soysal T ü rk
ata sözleri (1971), Milli K ütüphane: T ü rk
ata sözleri ve deyim leri (2. C. 1971), Ö.
Asım Aksoy: A ta sözleri sözlüğü (1971),
Sabahat Emir: A ta sözleri ve vecizelerin
açıklamaları (1972), Aydın Oy:
Tarih
boyunca T ürk ata sözleri (1972), E. K.
Eyüboğlu:
Şiirde ve halk dilinde ata
sözleri ve deyim ler (1973).
Türk ata sözleri ile ilgili kitap ve yazı
ların tam am a yakın kısmı T ürk folklor
ve etnoğrafya bibliyoğrafyası (3. C. 1971,
1973, 1975) nda zikredilm iştir. Y urt dışında T ürk ata sözleri ile ilgili çalış
m alar hakkında kitabiyat Ö. A. Aksoy:
A ta sözleri ve deyim leri (1965) ve Aydın
Oy: Tarih boyunca Türk ata sözleri
(1972) de verilm iştir.
ATÄULLAH Efcndi, bk. ŞÄNİZÄDE A taullah.
ATAY, Cahit. Oyun yazarı (Çorum 1925). Lise öğrenimini yarım bıraktı. Çeşitli işlerde, bu arada gezginci tiyatro
topluluklarında çalıştı. Radyo oyunları
yazdı. Daha sonra A nkara’da desinatörlük
yaptı. Bu görevinden emekli olarak İzm ir’e yerleşti. O yunlarında daha çok Or
ta A nadolu köy-kasaba çevresi insanının
çeşitli ilişkilerini ve meselerini işledi.
Eserleri: Devlet T iyatrosu’nda ilk oynanış yıllarına göre, Pervaneler
(1959),
Pusuda* (1961, bs. 1962), Sahildeki ка
пере (1961), Hamdi ve Hamdi (1962, bs.
K araların M emetleri ile birlikte, 1963),
Karaların M emetleri (1962, bs. 1963),
A na H anım -K ız H anım * (1964, bs. Or
m anda ile, 1964), Ormanda (1964), Sultan

Gelin (oynanışı ve bs. 1965, film e alındı
1973), Kırlangıçlar
(1966),
Palabıyik
1967), Gültepe oyunları (1968), Evlene.m eyenler ve insanlık ölmedi ya (Pusuda,
K araların Memetleri, Ana H anım - Kız
H anım ’la birlikte bs. 1971)
ATAY, Falih Rıfkı. Yazar, gazeteci (İs
tanbul 1894-20 M art 1971). İlk ve orta
öğrenimini Rehber-i Tahsil M ektebi’nde
ve Mercan İdadisi’nde yaptı. D arülfünun
Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Bäbıäli D ahiliye Nezaretinde k ätiplik (1913), B ahriye Nezaretinde H ususi K alem M üdür
Muavinliği yaptı (1917). B irinci Dünya
Savaşı boyunca
F ilistin ve S u riy e’de
Cemal Paşa’nın yanında bulundu. Bir ara
Çarkçı Mektebi’nde edebiyat hocalığı
yaptı (1917). Savaştan sonra gazeteciliğe
yöneldi. Necmeddin Sadak, A. Naci K a
racan ve Kazım Şinası ile b irlik te çıkarm aya başladıkları A kşa m * (1918) gazetesindeki yazılar ile Milli M ücadele’yi
desteklediğinden D ivan-ı H arb ’e verildi.
İnönü Savaş’ından sonra serbest bırakıldı.
Milli Mücadele’den sonra ikinci TBMM.
ne Bolu m illetvekili olarak girdi. M illetvekilliği 1950 ye k ad ar sürdü. B u ta rih ten sonra yalnız gazetecilik ve y azarlık la uğraştı.
Falih Rıfkı A tay’ın ilk denem eleri Serv e t-i fünun dergisinde, ilk şiirleri ise T ecelli ve Kadın dergilerinde yayım landı.
Gazete yazarlığına 1913 te T anin’de İs
tanbul m ektupları, ropörtaj ve m akaleler yazarak başladı. Bu y ıllarda ayrıca
Şehbäl, Yeni mecm ua, Şair, N edim ve
B ü yü k mecmua’da yazıları yayım landı.
1918 de kurucuları arasında bulunduğu
Akşam gazetesinde başladığı fık ra yazarlığını daha sonra H akim iyeti m illiye, Ulus, M illiyet ve kurucusu olduğu Dünya *
(1952-1971), gazetesinde sürdürdü.
F. R. Atay, Cum huriyet devrinin başta
gelen fıkra ve gezi yazarlarındandır. K ısa cümleli, sade, akıcı, aynı zam anda seçtiği kelim elerin çarpıcılığına büyük öncm veren çekici bir uslüba sahiptir. Atay, usta nasirliğinin yanında devletin
resm i yayın organı H akim iyeti m illiye
(sonradan Ulus) nin başyazarlığını yaptığı uzun süre boyunca rejim in savunucusu bir polemik ustası olarak da dikkali çekti. Demokrat P a rti’nin iktid arın dan sonra kurduğu Dünya gazetesinde aynı çizgide m uhalefetini sürdürdü. 1960
dan sonra yavaş yavaş aktifliğini kaybetti. Gençliğinde Türkçülük ve Türkçecilik akım ının tesirinde kalan A tay, sonu

ЛТА
na kadar bu tesirleri sürdürdü, Batıcı bir
tav ırla A tatürk inkıläpların savunm aya
devam etti. Ancak son yıllarında özellikle, kendi nesir ustalığına da zarar veren
öztürkçecilikten vazgeçmesi ilgi çekici bir
gelişme olarak dikkati çekti.
Eserleri. Gezi kitapları : Faşist Roma,
K em alist Tiran, kaybolm uş Makedonya
(1930), Denizaşırı* (Brezilya, 1931), Y e
ni Rusya (1931), M oskova-Rom a (1932),
Londra konferansı m ektupları
(1931),
B izim A kd en iz (1934), Taym is kıyıları
(İngiltere, 1934), Типа kıyıları (1938),
H ind (1944), Yolçu defteri (1946), Gezerek gördüklerim (Gezi kitaplarından seçm eler, 1970). H atıra: A teş ve güneş
(1918), Zeytindağı* (1932), A ta tü rk ’ün
bana anlattıkları (1955), M ustafa K em al’in m ütareke defteri (1955), Çankaya
(M. K em al’in hatıralara dayanan hayatı,
1961), Batış yılları (1963), A ta tü rk ’ün
hatıraları: 1914-1919 (1965), A ta tü rk ne
idi (1968). F ık ra : Eski saat (1933), Niçin
ku rtü lm a m a k (1953), Çile (1955), İnanç
(1965), K urtuluş (1966), Pazar konuşm ala rı* (1966), Bayrak (1970). H al tercümesi, in celem e: Başveren inkıläpçı (Ali
Suavi 1954), Babanız A ta tü rk
(1955),
A ta tü rk ç ü lü k nedir (1966). Roman: Ro
m a n * (1932).
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F. Rıfkı Atay
(Gençlik resmi)

YEŞİL/F. R. Atay
Şehirde rastgeldiğimiz Bursalı bize :
— Iptidada Yeşil’i görmelisiniz diyor.
Anadolu tabiatmda ve Türk sanatında Bursa’nın haslığını bu renk ismi
kadar duyurabilecek başka bir kelime bulmak mümkün müdür?
Yeşil tabiat ortasında Bursa selvisi, başka bir renk gibi göze çarpar.
Hem yeşil topraktan havaya doğru selvinin özsuyu içinde süzülerck,
yıkanarak, açıla koylaşa sanki binbir inbikten geçiyor.
Ve sanılır ki Yeşil Türbe, rengini, eski Bursa baharlarının ılık sabahlardaki en taze yeşillerinin özünden emmiştir.
Mezarlığı bir bahçe gibi, yaz gezintisi gibi ferahtı. Yeşil Türbe'nin
içinde çıplak yeşil sandukaların başında oturduğum vakit beni karanlık bir murakabe değil, bahar günü, gölgeli bir kir çeşmcsinin ceddi
üstündeki hayalleşme sardı.
ölüm gerçekten bir uyku ve bir huzur mudur? diye düşünüyorum.
Ve ölüm, Yeşil ve serin çinilerin arasında bana korkularını, ağrılarını
ıstıraplarım ve iskeletini gösteren bir kabus değil, yeşil ve saf bir de
niz rüyası gibi geldi.
Ne güzel ölüm saati idi. Acaba bu mukaddes gafleti bir daha tadabilecek miyim? Çünkü o dem, hayatta hiç bir usancı ve acısı olmayan
bir gence, ölümün her türlü zeval, gurbet ve ayrılık tasalanndan uzak
hayattan daha sevimli göründüğü bir şevk demi idi.
(Gezerek gürdüklcrim'dcn)

АТА
ATAY, Oğuz.
Rom an ve hikäye yazarı
(İnebolu 1934- ). İlk ve orta tahsilini
A nk ara’da yaptı. İstanbul Teknik Ü niversitesi İnşaat F akültesi’ni bitirdi (1957).
Devlet M ühəndislik ve M im arlık A kademisi öğretim görevlisidir.
Cum huriyet
T ürkiyesi’nin aydın kesiminde görülen
fikri ve ruhi bunalım lara, meselelere, ro 
m an sım rlarını zorlayarak eğilmeye çalıştı. Eserləri: Tutunam ayanlar * (roman,
2 C. 1971-72, TRT rom an ödülü 1970),
T ehlikeli oyunlar (rom an 1973), K orkuyu
beklerken (hikäyeler 1975), Bir bilim
adam ının romanı (M ustafa İnan adlı İTÜ.
prof.nün hayatım işlediği biyografik ro 
man, 1975).
Atçalı Kel Mehnıet. Oyun (O rhan Asena,
1970). «Sened-i lttifak»ın im zalandığı
1808 tarih i ile G ülhane H attı H üm ayun u ’nun okunduğu
1839 tarih i arasında
cereyan eden b ir hadiseden yola çıkan
yazar, eserində başarısızlığa uğrayan bir
devrim ci önder tipi geliştirm ek istem iştir. Atçalı Mehmet, Şerif Hüseyin Ağa’nın kızını sever, kız da onu istem ektedir; kız verilm eyince kähyalardan birini
öldürür, «gayrı bizi dağlar paklar» diye
eşkıya olur. Y unanistan’m 1821 de istik lälini kazanması üzerine zulüm lerini a r
tıran Rum çeteleri ile savaşır, onları te mizler. Bu çabaları sonucu halktan büyük sevgi görür. Daha sonra etrafına
dörtbin kişilik b ir kuvvet toplayan Kel
M ehmet A ydın’ı basarak kendisini Vali
ilan eder. Seyit ünvanını alarak M ührüne «Vali-yi Viläyet, H adem e-i Devlet A tçalı S eyit Mehmet» ibarəsini kazdırır.
A.ncak çok geçmeden üzerine kuvvet gönderilerek öldürülür.
Asena, bu tarihi hadisəyi ve kahram anını
bir yan tip olarak kullandığı Rum Yani
vasıtası ile ideolojik plana kaydırıp, eşkıyadan devrim ci çıkarm ak gibi yakın
devir T ürk edebiyatı verim lerinin bazılarında görülen genel bir yanlış eğilimi
oyunlaştırm ıştır.
ATE Sultan. Aşık (K apıköy/A rdanuç ?1968). Asıl adı Sona (Suna) olan bu k a
dın şairin Ardanuçlu Efkäri (Adem Şentü rk *) ile deyişm eleri vardır. Sazı ile
uzun deyişler söyleyen Ate S ultan’ın 110
yaşında iken öldüğü söylenmektedir.
Ateizm
(Fr. Atheisme, Osm. Dehriyye).
Yunanca, a (yok), theos (T anrı)dan Tan
rın ın ve T anrıların varlığını tanım am ak
anlam ına gelir. Dogm atik ateizm bu id
diasında keşindir. Şüpheci ateizm insan

aklının T anrının varolup v arolm adığı
meselesini çözebilecek güçte olm adığı g ö rüşündedir. T en kitçi ateizm
T eizm ’in
(Tanrıcılığın) öne sürdüğü v erilerin y e 
tərli olm adığını savunur. A teizm ’in te m e l
şekillerinden biri; E flatun’un K a n u n la r
adlı eserine göre, m addeciliktir. A n tik
düşünürlər arasında Lukresyus (L u c re 
tius) ve Epikür ateist görüşlər öne s ü r 
müşlər, Epikür, D em okrit’in atom cu n ä zariyeden hareket edip, T anrıları k a b u l
etm ekle birlikte insanlarla ilg ilenm edikleri sonucuna varm ıştır. Daha y ak ın za 
m anlarda Charles Bradlaugh, çağım ızda
Heidegger ve Jean Paul S artre ateist b ir
felsefenin tem silcileri olm uşlardır. B azı
yorum culara göre Septik (şüpheci), A g nostik (bilinemezci) ve Rasyonalist (a kılcı) düşünce de ateist sayılm ıştır. G e rçekte ateist olm ayan kişilerin de (Thom as
Paine ve Voltaire gibi) ateizm le su çlan dırıldığı görülm üştür. Aynı suçlam a P a n teizm
(kam utanrıcılık) için de v a ro lm aktadır. İlkel şekliyle Budizm, H in tlilerin Sankhya felsefesi ile Jain dinini de
ateist sayanlar vardır. Maddeci b ir d ü n y a
görüşüne dayanan bütün felsefi ve siyasi
görüşler, başta kom ünizm olm ak üzere,
ateistdirler. Ateizm yorum u döneme gö
re de değişir, eski Rom alılara göre ilk
H ıristiyanlar, çoktanrılı olm adıkları için,
ateist sayılm ıştır. XVII. a. da ise felsefeci Hobbes, keşin maddeci görüşleri y ü zünden ateist damğasını yem iştir. A te
izm inancı tam am ıyla redettiğinden inanç konusunda tu tarlı bir yorum dan
yoksundur.
Ateş (F.). Ateş k ü ltü bütün dünya k a vim lerinin ilkel devirlerinde m üşterektir.
Eski ailede ocak ailenin sembolüdür. B u
na sebep olarak ailenin ateş bulunduktan sonra kurulduğu gösterilmiştir.
* Halk. Eski T ürkler de ateş’i m ukaddes
saym ışlardır. G öktürkler her yıl bir defa
ateş ayini yaparlardı. Şamanizm’den B udizm’e geçtikten sonra da bu eski ayini
terketm ediler. T ürk akıdelerine göre a teş ocağın sahibidir. İsläm lıktan sonra
bilhassa göçebe T ürk boyları arasında
ateşe ait gelenekler bütün canlılığı ile
yaşam aya devam etm iştir. Kırgız-Kazak
Türkləri arasında gelin, kayınbabasının
evine attığı ilk adım la beraber ateşe yağ
döker ve ocağın önünde diz çökerek kayınbabası ile kaynanasını selamlar. A ltaylılarda ocak ateşi aileyi koruyan bir ila
hədir. Ona Otana ismi verilm iştir. Uranha
Türklerinin ateş dualarında da otuz başlı

Dergäh arşivi

od ana, kırk başlı k ız ana diye vasıflandırılır. Ateşle ilgili eski inançlarım en
iyi yaşatan Türk kavm i Y akutlar olmuştur. Anadoludaki inanışlara göre ateş,
cehennemden alınm ış sonra da çakm aktaşına geçmiştir. Ateşe su serpm ek veya
üzerinden atlam ak iyi sayılmaz. Yeni do
ğum yapmış bir aile kırk gün komşuya
ateş vermez (E rzurum ). E y A llah bizi
nurdan, nardan ayırm a diye dua etm ek
Türkm enler arasında yaygındır. Ölü helvasından ve kırk lokm asından bir m iktar
ateşe atmak, ocak ateşine yağ dökmek,
yeni evlileri büyü tutm asın diye belirli
bir zam an her gün ateşe yedi zeytin çekirdeği atmak, ädet halindedir.
Allah
ocağını söndürsün v.b. ilenm elerde esasen ateş kasdedilm ektedir, ancak ocak
aile anlam ını kazanm ıştır.
•k Di. ed. Divan edebiyatında ve um um i
olarak edebiyatta ateş, aşığın çektiği aşk
ızdırabının ifadesidir. Aşığın sevgiliyə olan hasreti ve içinde yaşadığı ayrılık da
ateş olarak nitelenir. Bu ateşin başlangıç
noktası göz, yandığı yer ise gönüldür.
Bir nigäh-ı germ ile od düşdi gözüm den
dile
Düd-ı ahım ol şişarun ihtiräkıdur henüz
A hm ed Paşa
Ateş sevgilinin yanağı, dudağı ve şarap
için m üşebbehünbih olur. Hz. ibrahim
kıssasında (Bk. İbrahim ) ateşin yeri büyüktür. Bazı beyitlerde ise ateş cehennemin ana maddesi olarak n itelen ir ve
nar-ı cahim, äteş-i duzah gibi terkipler
içinde görülür.
Ateş çok sık olarak dört unsur (su, hava,
toprak, ateş) ile beraber kullanılır. Bun
lar alem i vücuda getiren unsu rlard ır (Bk.
A nasın erba’a).
Ateş. «İçtimaı, medeni, ahläki, edebi m evaddan, bilhassa Osmanlı h u ru f ve hu tu tuyle kavaid-i İsläm iyesinin ta tb ik at-ı
harfiyeye ıslahat-ı tedrisiyesinden bahistir», haftalık (istanbul 15 M art 1911-?).
im tiyaz sahibi: Elifi «H uruf-u m u ’dile
ve m u htıra-i kavaid-i cedide-i imläiye»
(Zor harfler ve yeni im la kaidesi m uhtırası) başlıklı yazıda, im la usulünün
islahının gerektiğini a rtık herkesin ka
bul ettiği belirtiliyor ve bazı teklifler
ileri sürülüyor. 1. sayısı HT. Us. Ktp.
ndedir.
ATEŞ, Ahmed. Dilçi, yazar
(Ağcaköy/
Nizip 1917-İstanbul 1966). İlk ve orta
tahsilini Maraş ve K onya’da yaptı. İÜ.
Edebiyat Fakültəsi T ürk Dili ve Edebi-

y atı B ölüm ü’nü bitirdi (1939). Aynı fakültede A rap-F ars Filolojisi asistanı ola ra k kaldı. 1943 te doçent, 1953 te profesör oldu. İslam ansiklopedisi
Tahrir
H eyeti’nde üye ve başkan, İstanbul Enstitü sü ve Şarkiyat E nstitüsü’nde m üdür
olarak görev yaptı. M illetlerarası Şark
T etkikleri Cem iyeti’nin kurucularındandır. İslam ansiklopedisi, T ürkiyat meenıuası, Ş arkiyat m ecm uası ve T ürk dili
ve edebiyatı dergisi’nde yayım lanan makaleleri dışında hazırladığı eserler: Sinbädnäme (M uhammed b. Ali az-Zahiri
as-S em erk an d i’den Arapça Sindbädnäm e ile birlikte, 1948), K itab-ı tarcuman
al balağa (Om ar ar-R aduyani’den, 1949),
V esiletü’n-necät
(Süleym an Çelebi’nin
M evlid’i, 1954), Cami al-tavarih (Reşidüddin’den 2. C. 1957, 1960), İstanbul kütüphanelerinde Farsça m anzum eserler
I (1968), İlim lerin sayım ı (F arab i’den,
1955), R ähatü’s-sudür ve ä yetü’s-sürür
(R ävendi’den 2. C. 1957, 1960), Arapça
dilbilgisi (Nihad Çetin ve Tahsin Yazıçı
ile beraber, 1964), Şehriyar ve Haydar
Baba’ya seläm (1964).
Ateş yalımı iistünde bir toplantı. H ikäyeler
(İsm ail Kıllıoğlu, 1974). K itap yazarın
daha önce Diriliş, Edebiyat ve Gelişme
dergilerinde yayım lanan on hikäyesinden
m eydana gelm iştir. Toplum a ters düşmüş,
yalnız, sürekli bir tedirginlik içinde, huzursuz, am a çevresindeki hayatın çelişki
ve olum suzluklarına karşı savaş verm en in şuu ru n u da yüreklerinde taşıyan, olgunlaştıran insanlar,
hikäyelerin
baş
kahram anlarıdır. K onular, insana
ters
düşen çağdaş değerlere ve düzenlere başkaldırm anın, en azından bunun içteniçe
b ir hazırlanışının çevresinde döner ve
yer yer toplum sal ilişkiler alanına yöneldiği gibi bazan da fe rtlerin içdünyaların d a doğan, gelişen soyut görünüm lü
am a belli bir somut gerçeği vurğulayan
olayların m etafizik atm osferində oldukların d an daha değişik b ir m uhteva kazanırlar.
Atc.şbäz-ı veli (Tar. t.). M evläna’nın en
yakın m üridlerinden Derviş M ehm ed Häd im ’in lakabı. Bu şahıs M evläna’n ın ba
bası ile Belh şehrinden hicret edenlerdendir. Hem babasına, hem M evläna’ya
hizm et etti. Bu sebeple M enäkıb-ı sipehsalär’da kendisinden рек çok rivayet
nakledilm iştir. Yüz yaşına yakın öldü.
T ürbesinin Konya’da M eram ’a giden
Ä şıkan yolu üzerinde olduğu söylenir.
M evläna S ultan Veled halvetten çıkar-

ATE
ken otuz seneden beri kendisine ib rik tarlık eden
Derviş M ehmed H ädim ’i
aleşbäz
(ateşie oynayan)
tayin etti.
M evlevilikte çile m atbahta
çıkarıldığı
için bu ilk m akam A teşbaz-ı veli m akam ıdır. Tekkelerdeki M eydan-ı şerifte
bulunan beyaz post A teşbäz-ı veli m akamı, onun üstündeki kırm ızı post Sul
tan Veled m akam ıdır. Ser tabbah (Aşçıbaşı) tören anında M eydan-ı şerif’e gelince Ateşbaz-ı veli m akam ına oturur.
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Ateşden gömlek. Roman (Halide Edib A dıvar, Ikdam ’da te f r ik a : 6 Haziran-11
Ağustos 1922, bs. 1923).
1922 de Sakarya zaferinden sonra yazı
lan ve T ürk İstikläi Savaşı’nm bir çeşit
destanı olan Ateşden gömlek, C um huriyet devri Türk rom ancılığm ın ilk eseri
sayılm alıdır. Eser y u rt içinde ve dışında
büyük ilgi ile karşılandı. B ir çok defa
basıldı (13. bs. 1973). T ürkiye’de iki de
fa film e alındı (1923, 1949), A m erikalı
ların film e çekme teşebbüsü sonuçlanmadı. Urdu, Alman, Rus, A rap dillerine
çevrilen eserin İngilizceye ilk tercümesi
H alide Edib tarafm d an yapılm ıştır.
Eser, İzm ir’in işgali üzerine, İstanbul’da
b irbirinden farklı çevrelerde oluşmağa
başlayan mücadele arzusunun en pasif
ve cansız ru hları bile ateşleyerek Milli
M ücadeleye k atılışları ve İzm ir’in k u rtarılm ası hedefine ulaşm ak için aşılan
yolları hikäye eder. İzm ir’in işgalinde
Y unanlıların kocasını ve oğlunu öldürm eleri üzerine önce İstanbul’a gelen ve
sahip olduğu T ürklük şuuru ve mücade
le azm iyle İstanbullu gençlerin gözünde
işgal edilmiş İzm ir’in remzi olan İzmirli
Ayşe etrafında, A nadolu’da önce çetelerle sonra düzenli ordu ile başlayan ve
zaferle sonuçlanan T ürk istikläi savaşı
nın hikäyesi verilir.
Yazar, bu savaş sırasında bizzat yaşadı
ğı ferdi tercübeleri eserine aksettirm iştir. Yakup K adri’n in bulduğu, Halide E dib’in benimsediği A teşden göm lek adı
ise hem vatanm içinde bulunduğu feläketleri hem de bu feläketleri yaşayan,
aşkları, ihtirasları, kıskançlıkları ve vazifeleri arasında kalan insanların ruh çatışm alarım da ifade eder.
Ayşe’nin uyandırdığı heyecana kapılan
subaylar, M iralay Haşmet, İhsan, Cemal, hariciyeci züppe Peyami. Anadolu’ya geçerler. İzm ir’den sonra İstanbul da
işgal edilm iştir. Ç eteler düşm anla savaşm aktadırlar. Ama ordulara karşı başarının ancak düzenli ordu ile sağlanacağını

bilen A nkara
hüküm eti bu çetelerden
orduya katılm ayanları b ertaraf etm ek
zorunda kalır. Bu çetecilerden M ehm et
Çavuş gibi tam am en şahsı kini dolayısıyle bir kabus haline geleni de v ardır.
Ayşe hastabakıcı olarak çalışır, subaylar
cephededir, Peyam i cephede çevirici olarak görevlidir. İhsan’a son derece b ağ 
lı olan köylü kızı K ezban’ın kıskançlığı,
fedakärlığı eserin en duyğulu sahifelerindendir. Ayşe kendisini seven İh san ’a
cevabını ancak İzm ir alındıktan sonra
verecektir. Zira yaşanılan günler ferdi
m eselelerin arka plana atılm asını gerektirm ektedir. Daha önce evlenm ek iste mediği Ayşe’yi, herkesin sırtında
bir
«ateşten gömlek» taşıdığı günlerde sevmeğe başlayan Peyam i ise bu duyğusu
nu içinde saklam ak zorundadır.
Milli m eselelerden bahsederken, insanı
ve onun meselelerini hiç gözden kaçırm ayan Ateşden gömlek, okuyucu üzerinde iz bırakan rom anlardandır. (-> K .)
Äteşgede (F.). Zerdüşt dini m ensuplarının ateşi takdis m aksadıyla y ap tıkları
mabed. Sahralarda, bir kaç basam akla
çıkılan ve üzerinde ateş yakılan bir m ekän olarak inşa edilir.
Divan edebiyatında gönül anlam ına k u llam lır.
Ateşpäre. Şiirler (Muallim Naci, 1884).
Dördü tercüm e 23 şiirden m eydana gelen
eserde, Naci’nin K uzu, Şam -ı gariban,
Dicle, Nusaybin civarında bir vadi gibi
m eşhur şiirleri de yer alm aktadır. İçki,
aşk ve tabiat tem leri yeni ve orjinal bir
işleyişle ele alınm aktadır. B ütün m anzum eler arüz vezni ile yazılm ıştır. H ıçbiri kendi yapışı içinde vezin değişikliği
göstermez. Hem eski hem yeni nazım
şekillerini ihtiva eden bir eserdir. Üslübun en göze batan hususiyeti söylenilmek istenen m ühim m evzuların sona
saklanm asıdır.
Atf (A .).
Bir kelim e veya cüm lenin
başka bir kelime veya cümleye bağlan
ması. Eğer bu bağlanm a cümlenin anla
mını açıklama veya kuvvetlendirm e amacı ile yapılmışsa atf-ı beyan olur. (Bk.
Bağ).
Atıf, bk. Bağ.
Atıf (Dil) : Bir kelim e veya ifadenin,
başka bir kelime veya ifadenin hükm üne täbi olmak şartıyle ona bağlanması.
«Kamını Sultan Süleym an bk. Süleyman
I.», «Fatih Sultan Mehmed bk. Mehmed

ÄT!
II.», «aykırılaşma bk. benzeşmeme» örneklerinde görüldüğü gibi.
ÄTIF. Divan şairi (XVIII. a.). Asıl adı
Mehmed. Kepekçiler camii im am ı Meh
med Ef. oğlu. Bu sebeple İm am zäde diye
anılır. Kendisi A nadolu kadılarındandı.
Aynı zamanda h a tta t olan şairin bir di
van müsveddesi olduğu T u h fe-i hattatin’de belirtilm iştir. (—> K.)
ÄTIF. (Amasyalı). Divan şairi (XVIII.
a.). Asıl adı Ahmed, A m asyalı Bayram
Ef.nin büyük oğlu. Şehzäde M ehm ed’in
doğumu (1713) na düşürdüğü b ir tarih
vesilesi ile Amasya’da b ir m edreseye hoca olarak tayin edildi. Şiirinin yanında
ilmi ile de şöhret kazanan şairin şiirlerinden örnekler Salim tezkiresi’nde kaydedilm iştir.
ÄTIF, Çavuşzäde. Divan şairi (İstanbul
1794-1846). Sadaret-i Uzmä m ektupçuluğu, Meclis-i Välä-yı A hkäm -ı Adliye baş
kätipliği, Tersane-i Ä m ire m üsteşarlığı,
K ütahya Defterdarlığı gibi görevlerde
bulunan şair Çavuşzäde ism iyle tanındı.
Şiirlerinden örnekler Fatin tezkiresi’nde
kayıtlıdır.
ÄTIF
(Defterdar). Divan şairi, hattat
(İstanbul 7-1742). Asıl adı kaynaklarda
farklıdır.
T uhfe-i hattatin’de M ustafa
Ä tıf b. Mustafa, Sicilli Osmani’de M eh
med Em in olarak geçer. III. Ahm ed devrinde birkaç defa defterdarlık yapan Ätıf, devrinin kudretli şairleri arasında
sayılm ıştır. Fasih ve emsali şairlere nazireler yazmış, Izzet A li Paşa’nın birçok
gazelini tanzir etm iştir Wabı’nin tesiri
altındadır. 714 beyitten ibaret yazm a di
vanının birçok nüshası vardır (İÜ. Ktp.
Ту. Nu. 2857; TS. R. Nu. 760; Ä tıf Ef.
K tp. Nu. 2088). Astronom i ile de
uğraşan şair, aynı zam anda hattatdır.
K am eri yıl yerine Şem si yıl kullanm anın devlet hazinesine sağlayacağı fayda
ya d air hazırladığı läyiha üzerine 1740
dan itibaren Şemsi yıl
kullanılm ıştır.
V efatından sonra geriye büyük bir kütü p hane bırakm ıştır. (Bk. Ä tıf Efendi
K ütüphanesi). (—>K.)
Ätıf Efendi Kütüphanesi. İstanbul kütüphanelerinden (K uruluşu: 1741).
Ä tıf*
Ef. I. Abdülham it devrinde d efterdar-ı
şıkk-ı evvel’lik yapm ış olan bir devlet
adam ıdır. Ölümünden sonra kütüphaneyi
torunlarından Ömer H üsam eddin ve H a
cı Ö m er Ef. idare etm iştir. Bu sülaleden
büyük ilim adamları yetişm iştir. Ä tıf Ef.
K tp. si Ve/a’dadır (Şehzädebaşı,
Vefa
Dergäh arşivi

cad. Nu. 44). M imari endişe taşıyarak
inşa edilen kütüphane binası okum a sa
lonu ile H azine-i kütüb denilen iki ayrı
kısım dan m eydana gelir. Okum a salonu
kare şeklindedir. E trafında yelpaze biçim inde açılmış beş küçük sofa vardır.
Salondaki bir levhada
Em etullah Han ım ’m (Ä tıf Ef. torunlarından Öm er Va
hid Ef.nin kızı) M uhiddin A rabi adına
yaptığı b ir tuğra vardır. İlk kadın ressam larım ızdan biri olduğu ileri sürülen
E m etullah Hanım, tuğranm karşısına bir
de Käbe resmi çizmiştir.
K ütüphanedeki eski harfli kitaplar bizzat
Ä tıf Ef. ve torunları tarafm dan temin
edilm iştir. Ömer H üsam eddin 756, Нас ı
Ö m er Ef. 231 kitap bağışlam ıştır. Bunun
dışında az m iktarda
bağış
olmuştur.
2585 yazma, 287 basma, kitabın bulundu
ğu kütüphanedeki eserlerin
çoğunluğu
A rapçadır. Latin harfleri ile 4941 Türkçe, 67 İngilizce, 45 Fransızca olm ak üzere 5053 kitap vardır.
Edebı açıdan kıym etli eserler arasında
N ef’i’nin 2113 nu. da kayıtlı divanı, Ä tıf
E f.nin 2088 nu.da kayıtlı tezhibli divanı
bulunm aktadır. B unların yanında
Zemalışeri’n in K itabü’l-m ufassal’ı,
Yavuz
Selim ’in D ivan’ı, İbnt K em al’in islah ve
izah’ı, Ş eyh Sadi’nin K ü lliya t’ı sayılabilir. Tezhibi güzel k itaplar arasında Mesn evı-i şerif, Bäkı divanı, Sultan Selim
divanı, H afiz divanı bulunm aktadır.
Um um iyetle 900-600 yıl önce kalem e alı
nan bazı eserler yazılış tarih lerin in eskilikleri itibarı ile kıym ete haizdirler. Bun
ların içindeki bazı m inyatürler de ayrıca
kıym etlidir. Kätip Çİ.nin F ezleke’si İbni
H aldun’un Iber’i kendi el yazıları ile ya
zılmış oldukları için çok değerlidir.
K ütüphanenin kurucusu Ä tıf Ef. buranın
nasıl idare edileceğine dair vakfiyesinde
bazı esaslar tesbit etm iştir. 1 - K itaplar
hiçbir şekilde dışarıya çıkarılıp başkasına verilmeyecek, 2 - K ütüphane m üdürü, m em uru ve hademesi kütüphane
bahçesindeki üç evde oturacak, 3 - Kü
tüphane salı ve cuma günleri hariç hergün açık olacak, 4 - Mesai, sabahleyin
güneşin doğum undan bir saat sonra başlayacak, ve akşam ları güneş batm adan
iki saat önce bitecektir.
K ütüphane 1955 de restore
edilm iştir.
K ütüphaneye yapılan son büyük bağış M.
Zeki P akalın’ın kitaplarıdır.
ÄTIF, Mehmed Emin. Divan şairi (İstan
bul 7-1772). Damat H asan Paşa imamı
Ahmed Ef.nin oğlu. M üderris, H aram eyn
m üfettişi, İzmir, Şam, М екке, İstanbul
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Ätıf Ef. Kütüphanesi

A

ATI
kadısı oldu (1759). Anadolu kazaskeri ol
duğu yıl vefat etti. Alim şairlerdendir.
<-* К.)
ATILGAN, Necdet. Äşık (K ıratova / Üsküp 1907-lstanbul 1965). Aşar mültezimi
M ehmed Tevfik Ef.nin oğlu. Balkan m ü
haciri olarak T ürkiye’ye gelip A ydin’a
yerleşen ailesinin yanında tahsilini ta 
m am ladı. Liseden sonra kendi kendini
yetiştirdi. M uhtelif m ekteplerde Türkçe
öğretmenliği, daha sonra Nahiye M üdürlüğü yaptı. İlk şiirleri Ş ejik Necdet im 
zası ile İzm ir’de yayım lanan Fikirler
dergisinde çıktı. Daha sonra İstanbul’da
Refik H alid’in yayım ladığı Aydede d er
gisinde yazdı. B ektaşi-m eşreb olup bu
yolda nefesler yazm ıştır. Ö m rünün son
larında yazdığı hicviyeleri ile tanındı.
(-» K.)
ATIŞMA
Äşık Sümmani ve Çıldırlı Äşık Şenlik arasında
1901 ilkbaharında
Çıldır’ın Purut köyünde başlayıp Suhara’da devam eden atışmadan bir
bölüm :
Aldı Şenlik:
Kinder
Kimler
Kimler
Ara ki

aldı bu dünyanın yaşını
gördü hayalını düşünü
verdi Beytııllahm taşmı
bulasın Äşık Sümmani.

Aldı Sümmani:
Felek aldı bu dünyanın yaşını
Hem de gördü hayalını düşünü
Arafat dağ verdi onun taşını
Onu ben bilirem Usta Şenliği.
Aldı Şenlik :
Kimler
Kimler
Kimler
Ara ki

bilir bu dünyanın huyunu
gördü gerdanını boyunu
verdi Muhammed’in suyunu
bulasın Äşık Sümmani.

Aldı Sümmani :
Felek bilir bu dünyanın huyunu
Hem de gördü gerdanını boyunu
Semädan melekler verdi suyunu
Onu ben bilirim Usta Şenliği.
Aldı Şenlik :
Şenlik der ki bu dert meni götürür
Bir gün olur menzilime yetirir
Cennet-i Alada kimler oturur
Ara ki bulasın Äşık Sümmani.
Aldı Sümmani:
Sümmaniyem hasret beni götürür
Götürür de muradıma yetirir
Cennet-i Alä’da idris oturur
Ben onu bilirem Usta Şenliği.

ATILGAN, Yusuf. Romancı (M anisa 1921—
). O rtaöğrenim ini B alıkesir’de tam am 
ladı (1939). Daha sonra İstanbul Ü niversitesi T ürk Dili ve Edebiyatı B ölüm ü’nü
bitirdi (1944). Kısa bir süre öğretm enlik yaptı. M anisa’nın H acıharm anlı kö
yünde çiftçilikle uğraşıyor. Tercüm an *
gazetesinin açtığı bir yarışm aya N evzat
Çorum takm a adı ile gönderdiği E vdeki
ibimli hikäyesi, yayım lanan ilk yazısıdır.
C um huriyet * gazetesinin Y u n u s Nadi
Roman M ükäfatı *’nda ikinciliği kazanan
A yla k adam isimli romanı ile tanındı
(1957-58).
Yusuf Atılgan eserlerinde devam lı bir
arayış ve bekleyiş içinde bulunan fertlerin; nevrastenik, patolojik denebilecek
cinsi çıkm azlarını bunların doğurduğu
bunaltıları işlem iştir. Eserleri: A yla k a,dam * (roman, 1959), Bodur m inareden
öte
(hikäyeler, 1960), A n a yu rt oteli
(roman, 1973).
Atışma. K arşılıklı şiir söylemek ve okumak. M üşaare *. Divan şairlerinden b iri
nin b ir m anzum esine diğer biri tarafın dan aynı vezin ve kafiyede olmak üzere
(nazire) yazmak. Ä şıklar arasında yapı
lan şiir yarışm alarında birinin okuduğu
dörtlüğe veya beyte öbürleri tarafından
vezin ve ayak uydurularak cevap verilmesi.
★ Ä şık ed. Halk hikäyelerindeki özel ifadesi ile yıldızı sevdäya akan bir kim senin yaptığı ilk iş ru h dünyasındaki değişikliği sazının tellerine dökmesi
ve
m ahläsını almasıdır. Äşıklık mesleğinin
ikinci m erhalesi, aşığın ya bulunduğu
yerde veya seyahata çıkarak başka bir
yerde, m ahallin tanınm ış äşıkları ile k arşılaşması, onları m at etmesi (bağlaması)
dır. A tışm aların en bariz özelliği soru
cevap niteliğinde devam eden şiir m etinleridir ki, bunların en eski
örnekleri
Y unus Em re’nin bazı m anzum elerine kadar götürülebilir. Vuslat eri oldun ise,
bu dert ile firak nedir/D ostu у akın gör
dün ise, bu baktığm ırak nedir. Ancak
tasavvufi izler taşıyan bu şiir, karşılaşm ada bir aşığa yöneltilen sorulardan ziyade vuslat eri olduğunu iddia eden birine yöneltilm iş hücum lar olarak kabul
edilebilir. Atışma dalının örnekleri XVI.
a. dan itibaren açıkca izlenebilir. Bu takipte H alk hikäyelerinden faydalanılabilir. Bu dalın en güzel örnekleri ise
XIX. - XX. a. verim leri içinde görülmektc dir. Atışm anın äşık karşılaşm aları için
de özel bazı kaideleri vardır.
Äşıklar töreye göre önce sazlarına düzen

ATO
verip b irer divan * ile meclisi açarlar.
Daha sonra tekellüm , bulmaca (m uam ma *), takılmaca ve taşlama * fasılları
yapılır. Yarışma başlarken orada bulu
nan diğer äşıklardan biri, yarışm acılara
bır ayak * (kafiye) verir ve yarışm a bu
ayakla başlar. Р ек az kafiyeli sözleri
kullanarak ayak acılırsa äşık dilinde bu
na «dar ayak» belli sayıda kafiye olabilecek sözleri
kulanm aya da «kapanık
ayak» denir. Ä şıklar şiirlerini bu ayağın
vezni ve kafiyesi ile sürdürm ek zorundadırlar. Atışm alar genellikle soru - ce
vap ve tartışm a şeklinde cereyan eder.
Y arışm anın devamınca äşıklar birbirlerin in açık tarafını yakalam aya, birbirlerini m at etmeye (bağlam aya) çalışırlar.
H asm ını m at eden äşık, faslı ya bir semai-taşlam a, veya bir destan ile bağlar.
K arşılaşm a dostça devam etmişse fasıl
m edhiye veya karşılıklı deyişme ile biti
rilir. İrticalen yapılan bu iş, dolayısı ile
äşıklar arasında bir iftih ar vesilesi olm uştur. 1966 dan beri K onya’da her yıl
yapılan Äşıklar B ayram ı * ile atışma
tek rar önem kazanm ıştır. (—» K.)

-k M it. Eski Yunan m itolojisinde tan rı
larla T itanların kavgasında Titanların
tarafın ı tu ttu ğ u için Zeus tarafından
gökyüzünü om uzlarında taşım ağa m ahküm edilen dev.
★ A st. Eskiden dokuzuncu feleğe, arada
hiçbir taayyün (belirm e) olmadığı için
atlas adı verilir ve b ü tü n felekleri döndürdüğüne inanılırdı.
-KDi. ed. Atlas, desensiz düz kum aş ol
duğu için Divan edebiyatında gökyüzüne, pürüzsüzlüğü ve parlaklığı ciheti ile
perdeye, çadıra teşbih edilm iştir. Aynı
şekilde sevgilinin elbisesi de atlas veya
dibadandır.
U nutturdu bana serv-i revänı dün
gülistanda
E fendim bir uzun boylu, yeşil atlaslı äfet
var.
Nedim

ATLAS, Hadi.
Tarihçi (Çeki / Sim bir
1875-? 1940).
Medrese tahsili gördü.
R usya’da M eşrutiyetin ilänm dan sonra
D um a’ya (Rus parlem entosu) üye seçil
di. Ihtilal sırasında toplanan Rusya müslüm anları kongrelerinde faal rol oynadı.
Äti. Siyasi gazete, günlük
(İstanbul - M illiyetçi müslüm an T ürklere karşı başK anunusani
1334/1918-1 Kanunuevvel latılan takip hareketi sonunda tu tu k lan 1340/1924).
Y ayım layan ve Başyazarı: dı. Daha sonraki hayatı hapisanelerde ve
Celal N uri (İleri), İdare M üdürü: Halil toplam a kam plarında geçti, nerede öldüLütfü (D ördüncü). İttih a t ve Terakki ğü meçhul kaldı. Eserleri: Sibir tarihi
m ensuplarını tenkid eden yazıları ile
(1912) , S ü yü m bika (1912) K azan hanlığı
dikkati çekti. İstan b u l’u n işgali üzerine
(1913) . 1909 da O renburg’da yayım lanan
A nadolu’da başlayan M illi M ücadele’yi
Şura mecmuasında çıkan bir yazısı Prof.
destekleyen yazılar yayım ladı. Milli A N. K urat tarafından Resit Rahm eti
M ücadele’den sonra, inkıläplar için ze- A rat için (1966) isimli kitaba alınm ıştır.
m in hazırlam a am acına yöneldi. Bu dö- ATMACA, Cevdet. Şair (Silistre 1927-).
nem deki yazılarında Celäl Nuri, çoğunİlk ve orta tahsilini B alıkesir’de yaptı.
lukla h a rf devrimi ve huk u k devrim inin
D aha sonra girdiği A dana Ö ğretm en Ogerekliliği üzerinde durdu. 393. sayıya
k u lu ’nu, Gazi Eğitim Enstitüsü Resim -İş
kadar Ä ti adıyla yayım lanan gazete, 394.
Bölüm ü’nü bitirdi (1950). Çeşitli okullarsayıdan itibaren tleri adını aldı. 782. sa
da öğretm enlik yaptı. Şiirleri
Yaratıs,
yısından itibaren 3 sayı da A hval adı ile
İstanbul, Ülkü, K aynak, Salkım , Türk
yayım landı. Celäl N uri daha sonra gaze dili, Yeditepe, Dost, Varlık dergilerinde
tesinin adını (İleri) soyadı olarak aldı yayım landı. Eserleri: U m ut veya ahval
(1934).
üzre (Şiirler, Mevlüt Коса ile beraber,
1950), Güzel acı (Şiirler 1967).
ATIS, İbrahim Hakkı, bk. KONYALI, İb
ATOK,
Oğuz Kazım. Şair, yazar (E rzinrahim H akkı.
can 1912- ). Halıcıoğlu Askeri Lisesi’Atlas. Yüzü ipek, tersi pam uk bir cins ni, H arb O kulu’nu ve H arb A kadem isi’ni
bitirdi (1938). Askeri valilik ve tüm en
kumaş. Belli bir konu (bir bölgenin fi
kom utanlığından sonra generallikten eziki, siyasi coğrafyası, iktisat veya tarih)
üzerinde toplu bilgi verm ek üzere bir m ekli oldu. İlk şiirleri M illi m ecm ua’da
araya getirilm iş harita derlem eleri. B un
yayım landı. Daha sonra İçtihat, Ülkü,
ların dışında, bir m em lekete ait diyalekYücel, Varlık, T ürk dili, gibi dergilerde
yazdı. Şiir kitapları: A ta tü rk sendeniz
toloji araştırm a sonuçlarını gösteren ve
(1959), Düşlü düzen (1962), 24 ün içi
dil coğrafyası çalışm alarına esas teşkil
eden atlaslara Dil atlası * denilir.
(1972).
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ATSIZ, Hüseyin Nihäl. F ik ir adamı, y a 
zar, şair, edebiyat tarihçisi (İstanbul 12
Ocak 1905-11 A ralık 1975). Baba ta ra fından G üm üşhane’ye bağlı Torul kazasının Midi köyündekı Çiftçioğulları ailesine, ana tarafın d an Trabzon’un K adıoğulları ailesine m ensuptur.
İlk ve orta öğrenim ini K adıköyü’ndeki
Fransız ve A lm an M ektebi, Süveyş’teki
Fransız Mektebi, K asım paşa’daki Cezayirli Gazi Hasan Paşa, H aydarpaşa Os
m anlı İttihad m ektebleri ile Kadıköy ve
İstanbul SultäniTerinde gördü. S ultanı’nin onuncu sınıfında im tihanla A skeri
Tıbbiye’ye girdi (1922). 4 M art 1925 te
bu okuldan çıkarılınca K abataş Lisesi’n de üç ay m uallim m uävinliği, M ahmud
Şevket Paşa vapurunda b ir süre kätip
m uävinliği yaptı. D ärülfünün Edebiyat
Şubesi ve Y üksek M uallim M ektebi’ne
girdikten bir h afta sonra askere alındı.
B ilähare bitirdiği (1930) Edebiyat F ak ü ltesi’ne asistan oldu. A ylık A tsız m ec
mua *’yı çıkardı.
(15 Mayıs 1931 - 25
Eylül 1932). Prof. Zeki V alidi’ye hakaret eden Reşit G alib’e hocasını m üdäfaa
eden b ir telgraf çekince M alatya O rtaokulu Türkçe öğretm enliğine sürüldü (13
M art 1933). Aynı yılın Eylülünde E dirne Lisesi edebiyat öğretm enliğine getirildi. Aylık O rhun* dergisini yayım ladı
(5 Kasım 1933-16 Temmuz 1934). Bu
dergide Tarih K urum u’nun liseler için
hazırladığı tarih k itaplarını tenkit e ttiğinden Vekälet em rine alındı (28 A ralık
1933). 9 Eylül 1934 - 1 Temmuz 1938 ta rihleri arasında Deniz Gedikli O rtaokulu ’nda ve özel Yüce Ülkü Lisesi’nde ede
biyat öğretm enliği yaptı.
19 Eylül 1939 da özel Boğaziçi Lisesi’ne
geçti. 1 Ekim 1943 te O rhun’u yeniden
SONA DOĞRU
Bilsin cihan ki ben bu cihänın nesindeyim:
Bir ülkünün mehäbetinin zirvesindeyim.
Dünya denen mezellete dalsın her isteyen:
Ben ırkımın şeref taşan efsänesindeyim.
Herkes bir özleyişle yaşar... Ben de öylece
Altaylar’ın ve Tanrıdağ’ın çevresindeyim.
Merdänelikle şöyle bakıp ayrılıklara
Son menzilin hüzün dolu käşänesindeyim.
Artık vedä zamanına рек fazla kalmadı;
Yorğun ve kimsesiz ölümün bahçcsindeyim...
Nihäl Atsız

çıkarm ağa başladı. 1944 M artında ve Ni
şanında O rhun’da Başvekil Ş ükrü Saracoğlu’na iki açık m ektup yazdı. Maarife sızmış kom ünist faäliyetlere dikkati
çekti. Bu yazılar yüzünden öğretm enlikten alındı (7.4.1944). Açık m ektupta «vaten häini» dediği S abahattin Ali tarafm dan aleyhinde dävä açıldı. Dävä Ankara ’da 26 Nişanda başladı. 3 M ayısta devam etti. O gün duruşm aya sokulmayan
gençler A nkara’da heyecanlı b ir nümayiş
yaptılar. Idäreciler bunu b ir darbe-i hükıım et teşebbüsü kabul etti.
Gençleri
tevkife başladı.
A tsız’ın m ahkem esi 9
M ayısta bitti. Dört aylık cezası tecil edildi. Fakat 3 Mayıs gösterileri dolayısıyla b ir çok şahısla birlikte tevkif edildi.
20 M art 1945 te T ürkçüler çeşitli cezalara çarptırıldı. A tsız’ın 6,5 yıllık cezası
Temyiz tarafından bozuldu.
Kendisine bir süre iş verilm eyen Atsız,
2£ Temmuz 1949 da Süleym aniye K ütüphanesi’nde
vazifelendirildi.
21 Eylül
1950 de H aydarpaşa Lisesi edebiyat öğretm eni oldu. 1952 M ayısında «T ürkiyenin kuruluşu» konferansı üzerine öğretm enlikten alındı ve tek rar Süleym aniye
K ütüphanesi’ne verildi (13 M ayıs 1952).
On yedi yıl burada çalıştı. 1 Nisan 1969
da emekli oldu. 1 Ocak 1964 te Ötüken *
dergisini çıkarm aya başladı. Ö tüken’in
1967 Nisan - Temmuz sayılarında Doğu
A nadolu’daki
bölücülük ve K ürtçülük
hareketleri ile ilgili yazılar yazdı. Bu ya
zılardan ötürü 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cum hurbaşkanı 21.1.1974 te Atsız’ı
affetti. İki oğlu olan Atsız Farsça, Arapça ve Fransızca bilirdi.
Atsız’ın fikir tarihim izde kendine has bir
yeri vardır. Türkiye içindeki ve dışındaki Türklere ayni derecede ilgi duym uştur. Atsız’a göre ayrı ay rı H un, Siyenpi, Apar, G öktürk, U ygur devletleri
yok; O rta Asya’da sadece ik tid ar değişikliğine uğrayan devam lı bir tek Türk
Devleti vardır. Aynı şekilde Ön Asya’da
da 1040 ta Selçukluların kurduğu Türk
Devleti iktidar ve rejim değişikliğine uğray arak günümüzde de devam etm ektedir. Atsız, m illiyetçilikte İslämiyete
bir unsur olarak yer vermez.
Atsız, fikir adamlığı yanında, tarih,
edebiyat tarihi araştırm aları, tarihi ro
m anları ve şiirleriyle de tanınm ıştır. 1930
dan beri çeşitli gazete ve dergilerde
yazıları yayımlandı. Bir kısm ı «Türk
ülküsü»nde toplanan m akalelerinde vuzuh (açıklık) unsuru kuvvetlidir. Şiirlerinin çok az bir kısm ında aşk ve
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yalnızlık konuları yer alır.
lik şiirlerin d e hece, sonraki şiirlerinde daha çok
arü z veznini kullanm ıştır.
E serleri. Romanları: D alkavuklar gecesi
(H ititler devrinde geçen konu ile A ta
tü rk devri hicvedilm ektedir, 1941), Bozkurtların ölümü * (K ür Şad ihtilalini
konu edinir, 1946), B ozkurtlar diriliyor
(G öktürklerin Çin tutsaklığından k u rtu larak tekrar tarih sahnesine çıkm alan n ı işler, 1949), Deli K urt (F etret Devri
konu edinilm iştir, 1958), R u h adam * (otobiyografi, 1972). Edebiyat tarihi ile
ilgili eserleri: On altıncı asır şairlerinden
Edirneli Nazmi (1934), T ü rk edebiyatı
tarihi (üç fasikül, 1940), E vliya Çelebi
seyahatnäm esinden seçm eler I-II (1971,
1972). Tarihi incelem eleri: T ü rk tarihi ü zerine toplamalar (1935), X V inci asır
tarihçisi Şükrullah - D okuzboy Türkleri
ve Osmanlı sultanları tarihi (1939), 900
iincü yıldönüm ü (1940), M üneccimbaşı
Ş e y h A hm ed Dede Efendi (1940), Os
m anlı tarihleri I (Ahm edi - Dästän ve
T evärih-i Ä l-i Osman, Äşıkpaşaoğlu
A hm et Äşıki- T evärih-i Ä l-i Osman,
Ş ü k ru llah - B ehcetüttevärih,
1949),
O sm anlı
tarihine
ait
ta kvim ler
I
(1961), Osman - T evärih-i cedid-i
m ir’ä t-ı cihän (1961), T ürk tarihinde m eseleler (1966), Äşıkpaşaoğlu tarihi (1970),
Oruç Beğ tarihi (1973), Hicri 858 yılına
ail ta kvim (Selçuklu A raştırm aları Ens.
D ergisi’nden ayrıbasım , 1975). Polem ikleri ve m akaleleri: Sart B ayına cevap
(1933), K om ünist D onkişot’u proleter b vrju va Nazım H ikm etof yoldaşa (1935),
İçim izdeki şeytanlar (1940), Hesap böyle
verilir (H. Sadi Özbek’le birlikte, 1943),
En sinsi tehlike (1944), Bir O rdinaryüs’iin fähiş yanlışları (1961), T ü rk ülküsü
(m akaleler,
1956,
ilaveli üçüncü bs.
1973). K ita b iy a t: İstanbul kütüphanelerinde tanınmış Osmanlı tarihleri
(T.
K ütüphaneciler Der. B ülteni’nden ayrı
bs. 1957), İstanbul kütüphanelerine göre
B irgili Mehmed Efendi
bibliyografyası
(1966), Kemalpaşaoğlu’nun eserleri (Şark iy at mecmuası’ndan ayrıbasım , 1966),
istanbul kütüphanelerine göre Ebussuud
bibliyografyası (1967), Ä li bibliyografyası
(1968). Diğer kitapları:
Yolların sonu
(şiirler, 1946), Çanakkale’ye yü rü yü ş (sey ah at notları, 1933). (—> K.)
Atsız nıecmua. Fikir mecmuası, aylık (İs
tan b u l 15 Mayıs 1931-25 Eylül 1932). 17
sayı çıktı. Sahibi ve Mesul M üdürü: H ü
seyin Nihal (Atsız). İlk sayının başına,
Ziya Gökalp’in D iyarbakır’da çıkardığı
Dergäh arşivi

Küçük mecm ua’yı yayım larken koyduğu
«Çınaraltı» başlıklı yazı basılm ıştır. «Bozkurt» im zalı ve «Bir kuş bakışı» başlıklı
takdim yazısında da, I. Dünya Savaşı,
Milli Mücadele ve sonrası üzerinde duru ld u k tan sonra, «İşte bu mecmua halkın
içine girecek onun iztirabına ve sefaletine katışarak, köylümüzü ve köylerimizi
k u rtarm ay a ve yükseltm eye çalışacak
gençlerin mecmuası olacaktır. Turancılıktan Anadoluculuğa ve M arksizmden Faşizme k ad ar hangi içtim aı akıdeye tem ayül edersek edelim, üzerinde çalışılacak
bir saha v a r d ır : Anadolu. Yükselmesi,
artm ası ve kuvvetlenm esi lazım gelen
b ir kütle vardır: Türk köyü ve Türk
köylüsü» deniliyor.
Dil, edebiyat, halkıyat ve fik ri yazıların
y er aldığı Atsız m ecm ua’nın belli başlı
yazarları: Zeki Velidi (Togan), Hüseyin
N ihal (Atsız), A bdülkadir (İnan), Saba
h a ttin Ali (Alı), Nihad Sami (Banarlı),
O rhan Şaik (Gökyay), M. Şakir (Ülkütaşır), P ertev Naili (Boratav), M. Fuad
K öprülü, Feyziye Abdullah
(Tansel),
A bdülbaki (Gölpm arlı),
A dnan Cahit
(Ö tüken), Saadettin Nüzhet (Ergun),
M ahm ud Ragıp (Kösemihal), Şerefeddin
(Y altkaya). Atsız mecmua, devrinde, dil
edebiyat, ve fikir alanında tesirli olmuştu r. H üseyin Nihal daha sonra 1930 larin
im lası gereği at şeklinde yazılan ad’dan
türem e A tsız’ı soyadı olarak kullanm ıştır.
ATSIZA Yoldaş, bk. MENGÜÇ Fethi.
ATTİLÄ, Osman. Şair (Afyon K arahisar
1922- ). İlk ve orta tahsilini Afyon’da
yaptı. Afyon Halkevi’nde, Ülkü dergisinde, Tarım Bakanlığı’nda ve A nkara
Ü niversitesi Basımevi idaresinde çalıştı.
O naltı yıl Türk dili dergisinin sekreterliğini yaptı. 1965-69 döneminde Afyon
K arahisar milletvekili olarak TBMM. de
bulundu. Halen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Basın Müşaviri.
Ülkü, Çığır, Yücel, T ürk dili, T ü rk düşüncesi, Hisar, Çağrı gibi dergilerde şiirlt-ri ve yazıları yayım lanan Osman A ttila, aynı zam anda halkıyat sahasında isim
yaptı. Äşık edebiyatı tarzını benimseyen
şair, daha çok memleket şiirleri yazdı.
Eserleri. Şiir k ita p la rı: İnaz köyü eğitm eni Hasan Koçak’ın türküsü
(1945),
Sabahleyin (1950), G üpegündüz (1956),
Baştanbaşa (1959), Gözlerimin söylettiği
(1975). A n to lo jileri: M em leket şiirleri
(1950), A fy o n Karahisar türküleri (1957),
T ü rk kahram anlık şiirleri (1967).
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Atsız mecmua

(1. Sayı 1931)

ÄTÜFİ.
Divan şairi (Isparta, XVI. a.).
Asıl adı Mehmed. Tahsilini bitirdikten
sonra icazet alarak B ursa’da Molla H üsr tv M edresesi’nde ders verdi. İşrete ve
afyona düşkünlüğü ile tanınm ıştır. Veba
salgını sırasında vefat etti. Riyazi tezkiresinde şiirlerinden
örnek verilm iştir.
ÄTÜFİ, Hayreddin H.zır. Alim (Kastam onu ?-İstanbul 1541). Zam anının ünlü
älim lerinden ders gördü. Sultan П. B ayezid zam anında D arüsaade’de çavuşlara
ders verm ekle görevlendirildi. Bu görevden ayrılarak Cami dersleri verdi. E debiyat ve tefsirde ün kazandı. Bursalı M.
Tahir Osmanlı m üellifleri’nde M erzifonlu olduğunu ileri sürer. Tefsir, hadis, ve
keläm ilm ine d air eserlerinden başka,
K aside-i Bürde şerhi, tip ilmine dair
m anzum bir eseri ve şiire dair risaleleri
vardır. (—> K.)
Avam. (A.). Halk. H alkın bilgisiz ve ca
hil kısmı.
* Tas. t. Tasavvuf ehli, özellikle m evleviler arasında, hak ik at ehli olm ayanlar
inanasında kullanılm ıştır.
AVÄMI. Äşık (XII. a.). H ayatı hakkında bilgi bulunam ıyan aşığın bir semaisi,
S.N. E rgun’un T ü rk şairleri (II), isimli
k itabında kayıtlıdır.
Avare yıllar. Rom an
(O rhan
Kemal,
1950). K üçük adam ın notları genel başlığıyla yayım lanan ve yazarın çocukluğuyla ilkgençlik yıllarını anlattığı Baba
evi * rom anının devam ı. A vare yıllar,
yazarın babaevinden kopup, başıboş geçen delikanlılık y ıllarının evlilikle son
bulm asını dile getirm ektedir. İki yıldır
babası, annesi, kardeşleriyle oturduğu
B eyrut’tan te k ra r A dana’ya babaannesinin yanına dönen delikanlı, ailesine söz
verm esine rağm en okula gitmeyip, haylaz arkadaşlarıyla kahvelerde, m eyhanelerde, m ahalle m açlarında sürtm ekte, son
derece sorumsuz, başıboş yaşam aktadır.
Bir süre sonra rü yalarına giren İstanbul’a gidebilm ek için fabrikada çalışma
ya başlarsa da bu işde de sebat etmez.
B abaanne torunuyla başa çıkamayınca
onu eline bir m iktar para vererek İstanbul’a yakın bir ilçede o turan halasının
yanm a gönderir. Ancak o, parayı ve en
yakm arkadaşını alarak İstanbul’a kaçar. O rada da fazla tutunam ayıp A dana’
ya dönen delikanlı, baba dostu bir fabrikatörün fabrikasında kätiplik bulur. A l
dığı parayı ancak şaraba yetiştiren de-

likanlı sonunda b ir işçi kıza äşık olur ve
babaannesinin karşı koym alarına rağm en
evlenir.
Bir tü r otobiyografik rom an olan «Ava
re yıllar» kahram anının serüveni C em ile * ve Dünya evi rom anlarında da devam edecektir. O rhan K em al’in usta tespitlerini, başarılı tiplendirm elerini ve h a yatın d an belli başlı ipuçlarını taşıyan
«Avare yıllar», ilk yayım landığı yıllarda
heyecanla karşılanm ıştı.
A ncak daha sonraki yıllarda iş çevreleri
ile işçi keşimi üzerm de sürdürülen ça
lışm alar ve bu sahalara yönelen edebiyat eserleri değişen T ürkiye şartları ile
daha derinlem esine yorum lara kavuşunca O rhan K em al’in bu eseri sığ bir ça
lışm a olarak kabul edildi.
Avarlar. Çin kaynaklarına göre Hun, yahut H iugnu birliğinden sayılan A varlar
Juan-Juan, Ju-Jan, bazan da A par (Avar) diye isim lendirilm işlerdir. H alha’dan H ingan’a kadar uzanan bozkırlarda
göçebe olarak yaşayan A varlar M.S. VI.
a. ortalarında K arşatlar havzasına ulaşarak b ir im paratorluk ku rd u lar ve 250
yıl buralarda kaldılar.
A varlar, Çin ve A vrupa
kaynaklarına
göre 460-465 tarihlerinde ak rab a Türk
boylarının baskısı sonucu A ltay bölgesini terkederek 477 yılında Doğu A vrupa’ya kadar uzanm ışlardır. 588 de Bi
zans im paratoru Jüstinyen’den himaye istem eleri üzerine. Jüstinyen o sıralarda
batıda tehlike arzeden F ranklara karşı
A varlardan faydalanm ayı düşünerek on
ları Panonia’ya yerleştirir. Ancak bu siyaset ters sonuçlar doğurur ve Balkan
lara yerleşen A varlar zaman zaman Bizans’ı tehdit ederler.
Theophanes, Cheronographia adlı eserinde Bizans’a gelen A var heyetinin Hunlar
gibi giyindiklerini, saçlarını uzatarak ördüklerini ve şehir halkının bunları uzun
uzun seyrettiklerini anlatır. A varlar Gü
ney R usya’dan geçtikleri sırada K utrigurların bir kısmı ve Azak denizi çevresindeki Hun oym akları da kendilerine katıldılar. Bu sırada Tuna ve Tisa
nehirleri arasında Oppid kavmi, Tuna’nın batısında da onlara düşm an Lomb ard ’la r bulunm akta idi. A varlar Lombardlarla birleşerek Oppid’leri yendiler.
Bir m üddet sınırları genişleyen Avar
lar daha sonraları içine aldığı yabançı
u n surlar ile tah t kavgalarınm tesiri neticesinde zayıflayarak çöktü. 796 da Avarların içinde rütbece hakandan sonra
gelen ve «Tudun» ünvanım taşıyan ku-

AVA
zey-batı ülkesi genel valisi H ıristiyanlığı
kabul ederek F ran k him ayesine sığındı.
803 de Avar devleti büsbütün ortadan
k alk tı ve A varlar etnik b ir züm re ola
ra k kaldı.
★ A va r sanatı. A varlardan kalan ağaç, de
ri, ve dokuma eserler hayli bozulmuş ol
m asına rağmen yine bilhassa M acarista n ’da yapılan kazılar neticesinde рек
çok eser bulunm uştur. A var sanatında
başlıca iki devir görülm ektedir. Birinci
devirde kakmalı ve kalem işlemeli eserlerin fazlalığı, yerini ikinci devirde kalıba dökümlü süslü ve dallı nakışlı eserlere bırakır.
K ılıçlar, käseler, kem erler üzerinde görülen hayvan m ücadelesi motifleri her boyun kendi efsanesine dayanır. H er boy bu efsaneler ile
ilgili bir totem taşım aktadır. A var sanat
eserlerinde görülen nebati dal m otiflerin in M acaristan’a, h a ttä M ısır’a Asya’dan Türk kavim leri tarafın d an getirildiği söylenir. A var kem erlerinin uçların d ak i madeni to k aların benzerlerine
K ore ve Japonya’da rastlanm ıştır. Zigetv a r’da bulunan bir to k a’da gagası ile
inci dizisi tutan b ir kuş ve altında insan
tasviri bulunan m otife A fganistan’da da
tesadüf edilmiştir. Bu to kalarda ejderle
savaşan süvariler, öküz m askeli insanlar,
güneş tekesi ve benzeri m otifler çok işlenm iştir. Aynı m otiflere A var miğfer
ve zırhlarında da raslanır. A ltaylı kavim lerden oldukları için A varlarda dem ircilik çok gelişm iştir. Söbe gözlü (delikli) demir özenginin A var süvarileri
arasında yaygınlık kazandığı yapılan
kazılarda anlaşılm ıştır.
-k A v a r dili. Dil itib arı ile A varlar üç
büy ü k zümre teşkil ederler A sya A var
ları dili denilen birinci g u rupta olanlar,
A ltay dillerine bağlanırlar. Bu dilden günüm üze boy adları ve birkaç kelime dışm da birşey ulaşm am ıştır. İkinci grup
A var dili, Orta A vrupa’ya akın eden Av arların dilidir. Bu dile Yalançı Avar
dili de denmiştir. Bu dilden avar: İsyan
eden, abamak: K arşı koym ak, gibi Ana
dolu ve Çağatay diyeleklerine de geçm iş olan kelimelerle, rü tb e ve m em urluk
ad ları kalmıştır. Üçüncü gurup Avar di
li K afkas dilerinin kuzey-doğu veya Çeçen-Lezgi kolundan bir dildir. Lezgilerce konuşulan dillerin en önemlisi olup,
A ndi ve Dido dil grupları ile beraber,
bu kolun Avar-Andi bölüm ünü meyda
na getirir. Kuzeyde K um uk
Türkçesi,
güneyde Gürci, batıda Çeçen, Andi, Di
do dilleri Avarları çevreler. Diyelekleri

itib arı ile kuzey ve güney Avarca olarak
ayrılır. Fonetiği sesdeş bakım ından zengin olan Avar dilinde (45 sesdeş) beş
sesli h arf vardır. Eskiden A rap alfabesini kullanan A varlar 1928 de düzenlenen
bir alfabe ile Latin harflerini kabul etm işlerdir. 1939 da ise İslav asıllı alfabe
kullanılm aya başlanm ıştır. Sesdeşlerden
bazıları çift harf ile gösterilir.
-KA va r ed. Bu edebiyat sözlü bir geleneğe sahiptir. K ahram anlık ve aşk üzerine
söylenen manzum verim ler ile masallar
geniş yer tu tar (Bukuçı han, Balay ile
Boti, B akire Sultan v.b.) Yazılı edebiyat
рек eski değildir. Arap harflerinin kullanıldığı zam anlarda (XIX. a.). Yerli eserler vücuda gətirilmiş, Arapçadan bazı
eserler Avar diline tercüm e edilmiştir.
A var edebiyatım vücuda getiren şairlerden en önde gelenleri: M uham ed - K u 
ra M uhammedov, Nur.-M uhammed Dibir, Baltay’lı Çanka, Y etim Em in Batıray, Kahab-Rosso’lu M ahm ud (öl. 1919),
İnho’lu Ali-Hacı sayılabilir. B unlar
dan M ahm ud’un eserleri Dağıstan Ilmi
A raştırm alar Merkezi tarafından toplanm ıştır. Ali-Hacı ise A varların en büyük
äşıklarından biridir. 1928’de L atin esaslı
alfabenin kabulünden sonra Maarulov:
Dağlı, adlı bir dergi etrafında toplanan
yazarlardan önde
gelenler
şunlardır:
M uham m ed-M irza Şem seddin, K erim oğlu Ömer Araşev, Zahid Hacıev, M uhamm ed Saidi. Yeni Avar edebiyatının en
tanınm ış romancısı Kan için kan ve Allah
isimli rom anların yazarı Receb-D in Magoma, en tanınm ış hikäyeci ise Şehabüddin M ikaylov’dur. (—>K.)
AVARLIOĞLU, Ertuğrul Şevket. Yazar (İs
tanbul 1909- ). İlk ve orta tahsilini İstan b u l’da gördü. Heybeli Ada Bahriye
M ektebi’ne girdiyse de, bedeni gücü denizcilik için yetersiz bulunduğundan okuldan ayrılm ak zorunda kaldı.
Daha
sonra Yüksek M uallim M ektebi’ne gir
diyse de, Sadri Edhem’in teşviki ile burayı da bırakarak Son telgraf gazetesinde m uhabirliğe başladı (1925). 1934 de
A nkara’ya giderek M atbuat U m um Müdürlüğü’nde görev aldı. Bazı İstanbul gazetelerinin A nkara m uhabirliğini yaptı.
1944 de İstanbul’a döndü. Tan gazetesinin yazıişleri m üdürlüğünde bulundu.
K arikatürist Ramiz ile Mizah, M. Faruk
G ürtunca ile Devran adlı m izah gazetelerini çıkardı. Refik Halid K aray
A yd ed e’yi yeniden yayım lam aya başla
yınca, yazı işleri m üdürlüğünü üzerine

229

AVA

AVN
aldı. Daha sonra çeşitli gazetelerde fıkra
yazarlığı yaptı. Tefrika rom anlar yayım 
ladı. Eserleri: Köse Fuad (hikäyeler
1929), Olmayan şeyler (H ikäyeler 1938),
Şeriatcasma (oyun 1938).
AVASI, bk. YİĞİT, Hüseyin
AVCI Melik Bey,
cı.

bk. MELİK Bey, A v-

AVCIOĞLU, Doğan. Yazar, gazeteci (B ur
sa 1926- ). F ran sa’da siyasi ilim ler ve
ik tisat tahsil etti. Türkiye ve O rta Doğu
Amme İdaresi E nstitüsü’nde, CHP. A raştırm a Bürosu’nda, T ürk-İş A raştırm a
M erkezi M üdürlüğü’nde çalıştı. K urucu
Meclis üyeliği yaptı. Y ö n * (1961-67, 222
sayı) ve T ürkiye için devrim (1969-71)
dergilerini çıkardı. Bu dergilerde ve y a 
yım lanm ış eserlerinde aydınların ik tidarını teklif eden Kemalizm’in M arksist
eğilimli yeni b ir tü r yorum cusu olarak
göründü. Eserleri:
T ü rkiye’nin düzeni
(1968, Yunus Nadi A rm ağanı 1969), 31
M art’ta yabançı parmağı (1969), D evrim
üzerine (1971), M illi kurtuluş tarihi
(3. C. 1974-75).
AVEZOY, Muhtar. Romancı (Kazakistan
1897-1961). Büyük Kazak şairi A b a y’ın
soyundan. O nun elyazması şiirlerini ok u yarak yetişti. Daha sonra hikäye, oyun, edebiyat araştırm aları ile tanındı ve
rcm ana yöneldi. İlk eseri Y en lik-K eb ek
(oyun, 1917) dir. En tanınan eseri A bay
isimli dört ciltlik hal tercüm esi rom anı
dır. On yıl süren bu çalışmasında Ave
zov, K azakların hayatını anlatır.
Muhtar Avezov

AVNİ. Divan şairi (İstanbul 7-1671).
Asıl adı Ahmed. Tahsilini tam am ladıktan sonra sultani kätipleri zümresine
katıldı. Ş iirlerinden örnekler Safayi ve
Ş eyh i tezkirelerindedir.
AVNİ Ali. Şair. (D iyarbakır 1827-1873).
H ayatı hakkında geniş bilgi yoktur. Sadece, tahsilini tam am ladıktan sonra
çeşitli m em uriyetlerde bulunduğu ve
D iyarbakır İli E vrak M üdürü iken öldüğü biliniyor.
Divanı basılm am ıştır.
(-> K.)
AVNI (B ursalı). Divan şairi (XVII. a.).
Asıl ism i Mehmed. Medrese tahsilinden
sonra m üderrislik yapan ve hayatı hakkında fazla bilgi bulunm ayan A v n i’nin
şiirlerinden örnekler Ş eyhi ve Beliğ tezkirelerinde kayıtlıdır.
AVNI, Demircizäde.

Divan şairi (T rab

zon 1810-1848). Trabzon şeyhlerinden o lan A vni’nin hayatı hakkında fazla bilgi
yoktur. Trabzonlu Talib divanında b ir
m üşterek gazeli kayıtlıdır. (—» K.)
AVNI (Filibeli). Divan şairi (Filibe 7İstanbul 1664). Asıl adı M ehmed. T ah 
silini tam am ladıktan sonra İstan b u l
m edreselerinde hocalık yaptı. Ş iirle rin 
den örnekler Beliğ ve Safayi tezk irelerinde kayıtlıdır.
AVNI, Fatih Sultan Mehmed. Ş air padişah
(Edirne 30 M art 1431-Gebze 3 M ayıs
1481). Sultan II. M urad’m dördüncü oğ
lu, yedinci Osmanlı padişahı. K üçük yaşta M anisa’ya vali olarak tay in edildi
(1443). Babasının 1451 de ölüm ü ü zeri
ne ikinci defa Padişah oldu (1. si 144446). 30 yıllık saltanatında devletin to p raklarını genişletti, A nadolu’n u n siyasi
bırliğini kurm aya
çalıştı.
İstanbul’un
fethini gerçekleştirm esi (1453) dünya ve
T ürk tarihi için bir dönüm noktası oldu.
Fatih, üstün bir devlet adam ı ve kum andan olduğu kadar, geniş k ü ltü rlü ve bilgili bir şahsiyetti. Edebiyat, m atem atik,
astronom i, kimya, ve İslam düşüncesini
m ükem m elen bildiği gibi, H ıristiyan di
ni ve Yunan felsefesine de äşina idi.
Çok iyi bildiği
Arapça ve Farsça’dan
başka, İtalyanca, Latince, Rumca, Slavca ve h atta Fransızca, İbranice, G eldanice dillerini bildiği söylenir. F atih’in y e
ni b ir sefere hazırlandığı sırada Yahudi
hekim i tarafından zehirlendiği rivayeti
kuvvetlidir.
II. M ehm ed’in ilim ve sanat bilgisi y a
nında, A rap ve İran edebiyatına äşinalığı çevresinde topladığı ilim ve edebiyat
üstadlarıyla yaptığı söhbet ve m ünaşakalardan anlaşılm aktadır.
D evrinde Divan edebiyatm ın kuvvetli
tem silcileri yetişm iştir. Ahmed Paşa, Sinan Paşa, Melihi ve Necäti gibi üstadların Divan şiir ve nesrinde
yaptıkları
ham lelerle şiir ve nesir dili m ükem m elleşmeye başlamıştır.
F atih’in şiir yazdığım ilk defa Äşık Çİ.
M eşähirü’ş-şuarä’da haber verir : «Selätin -i muazzam a-i Osmaniye içinde mükem m el gazeller, m ürettep kasideler ve
k ıt’alar inşası ile ibtida tertib -i divan
eden H azret-i Fatih’dir.» Bu ifadeden de
anlaşıldığı üzere şair padişahların di
van tertib etmeleri ve Divan edebiyatının b ü tün kaidelerine bağlı kalmaları
F atih’le başlar. Şiirlerinde A v n i mahläsını kullanan Fatih, m israların dış güzelliğine, sağlamlığına, mazmun ve mef-
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hum ların yerinde kullanılm asına dikkat
gösterm iştir.
Vezin
aksam aları azdır.
Dili XV. a. da teşekkül etm eye başlayan
kitabi Osmanlıcaya dayanır ve süslü bir
uslübu vardır.
Şiir ve inşa’dan m aksad va sf-ı dilber
dir. Ehl-i küfrü serteser kahr eylem ektir n iyyetim diyen Padişah Fatih, şair
A vn i olarak G edä-yi dilber olm ak y e k
cihänun padişasından der. Aşk yolunda
toprak olm aktan korkusu yoktur: Tarik -i ışkda häk olmadan bana ne bak.
Dünya bir därü’l-hädise’dir, buradan uzaklaşmak ve beşeri ih tiraslard an k u rtulm ak için en em in yer m eyhäne (tekke) dir. M ürşid-i kam il olan pir-i m u gan’ın sunduğu aşk şarabı insanın r u 
hunu teskin eder. A v n i Zühd ve takvadan uzaklaşır hakiki sevgiliye benliğini
yok ederek kavuşan bir sofi olur: Mirät-ı dil cemäline äyine-därdur.
A v n i’nin divanı ile ilgili ilk çalışmayı
Alman Georg Jacob yaptı. U psala K rallık Üniversitesi K tp.’ndeki yazm a
bir
mecmua ile Osmanlı şüara tezkirelerinden
derlediği 21 şiiri Der Divan Sultan M ehmeds des Z w eiten des Eroberers
von
Konstantinople (B erlin 1904) adıyla y a
yım ladı. «Divan-ı Sultan M uhammed
Rahim ullah H an-ı Sani
H azretlerinin
gazeliyatıdır. D ivan-ı Sultan M uhammed
Rahimullah» başlığı ile başlayan yazma
tek nüsha Ali Em iri tarafından bulundu,
Osmanlı tarih ve edebiyat m ecm uası (S.
3, 1918) nda ilim alem ine sunuldu. F a
tih ’in divanı Lätin harfleriyle çeşitli şah:slar tarafından yayım landı (Saffet Sıtkı Bilmen: Fatih divanı, 1944; Kemal Edib Ünsel: Fatih’in şiirleri, 1946 Millet
K tp. ndeki yazma nüshadan tıpkıbasım ,
çeviriyazı, sözlük ve notlarla yapılm ış en
ciddi yayım; Ahmed A ym utlu: Fatih ve
şiirleri, 1959). İstanbulun F eth i’nin 500.
yıldönüm ü m ünasebetiyle, İsm ail H ikm et E rtaylan’ın öncülüğünde Ali Em iri’nin bulduğu divandan seçilmiş 60 şiir,
yaşayan usta h attat ve m üzehhiplere ay 
rı ay rı yazdırıldı. 1953 te tam am lanan
bu Fatih divanı geniş ilgi gördü, ancak
bugüne kadar basılmadı. (—» K.)
AVNI, Nureddin. Ş air
(İstanbul 18661928). Tahsilini bitirdikten sonra Sadare t M ektübı K alem i’ne m em ur
oldu.
Mesleğinde ilerleyerek Bäbıäli M üdevven ä t-ı Kanuniye ve Takvim -i Vakayi Müdü rlü ğ ü ’ne kadar yükseldi. D arülfünun’da Farsça okuttu. Ş iirlerinden örnekler
İ. E. M. K. İnal’ın Son asır T ü rk şairleri’nde yayım lanm ıştır.
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Avni
Fatih Sultan Mehmed
(Ressam: Levni)
AVNI (Trabzonlu). Ş air (H aydari/G örele 7-1892). Asıl adı Osman daha ziyade äşık tarzım benimsemiş, ancak hecfc vezni ile değil arüzla kalenderiler, sem äiler yazmıştır. Bazı koşm aları da v ar
dır. İkisi bir arada taşbasm ası olarak neşredilen iki divanı vardır (-> K.)
AVNI (Yenişehirli). Divan şairi (Yenişehir 1826/27-İstanbul 1883).
Asıl adı
Hüseyin. Yenişehir Fenarlı Sıdki Ebubekir Paşa’nın oğlu. Tahsilini nerede

GAZEL
Säkıyä mey sun ki bir gün lälezär elden gider
Çün irer fasl-ı hazän bağ u bahar elden gider
Her nice zühd ü saläha mail olur hätırum
Gördügince ol nigarı ihtiyar elden gider
Şöyle häk oldum ki äh etmeğe havf eyler gönül
Läcerem bäd-ı sabä ile gubär elden gider
Gırre olma dilberä hüs-ü cemäle kil vefä
Bäki kalmaz kimseye nakş ü nigar elden gider
Yar içün ağyar ile merdäne cenk etsem gerek
İt gibi murdar rakıb ölmezse yar elden gider.
Avni (Fatih Sultan Mehmed)

AVN
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Avni (Yenişehirli)

AY
yaptığı hakkında bilgi yoktur. A bdur
rahm an Sami P aşa’m n Vidin valiliği sı
rasında katibi oldu (1853). Daha sonra
İstanbul’a gelerek Beşiktaş M evlevihanesi şeyhi Nazif Dede’ye dam at oldu. M us
tafa Nuri P aşa’nın Bağdat valiliği ve
Ira k m üşirliğine tayini sırasında onunla
b irlik te gitti. istan b u l’a dönüşündən son
ra hangi m em uriyetlerde bulunduğu bilinm iyorsa da b ir ara Gelibolu’ya gittiği
kaynaklarda zikredilm iştir. Son zam an
ların ı Üsküdar Bidayet Mahkemesi azası
olarak geçirdi. Mevlevi olan A vni’nin
m əzarı, Eyüp B ahariye D ergähı’ndadır.
T ürk edebiyatının Batı təsirində yeni bir
yön aldığı XIX. a. da, Divan edebiyatına, divan şiirine karşı tav ır yayğınlaş
mış, birçok şairlər divan tarzı yazm aktan
kaçınm ışlardır. Eski şiir tarzını, devam
ettiren Avni, m uvaffakıyeti kadar m əşhur
olamamış bir şairdir. Arapça, Farsça,
Rumca, az Fransızca bilm ekte olan A v
n i’nin Farsça şiirleri de vardır. Divan edebiyatının son təm silçiləri arasında sa
yılan Y enişehirli Avni hakkında M uallim Naci
EsamVde,
«asrımızın
bakıyyetüsselef en büyük şairi» olarak
bahseder. Ş iirlerinde Fuzülı ve N ef’i təsiri
görülür. M anzum elerinin çok parlak beyitleri yanında çok sönük olanları da
vardır. Äşıkane, rindane,
kalenderane,
hakim anə yazılan ve dağınık gibi duran
şiirine hakim olan unsur tasavvufdur.
H ər şeydən öncə samimi bir Mevlevi’dir.
Birçok şiirinde M evleviliği tərənnüm eder. V ahdet-i vücud prensiplerini sık sık
tə k ra r etm iştir. Ancak hiçbir zaman te k ke şairləri gibi eserlər verməmiş, tasavvuf onda bir təm a olarak kalm ıştır. Çok
okuyan ve çok yazan Avni, sağlığında
divan tərtib edip bastıram am ıştır.
E serləri: Divan (M atbu nüshasında 3113
beyit bulunm aktadır. Damadı Şevki Bəy
tarafın d an bastırılm ıştır, 1888. Ancak eksik ve yanlışları vardır. Divanın tam ve
eksiksiz olan nüshası yazma olup Veled
Izbudak kitapları arasındadır), Kaside-i
cülüs-i M uräd-ı Hämis (67 beyitli bir
kaside, 1876), Ä teşkede (Şeyh G alib’in
Hüsn ü Aşk’ına nazirə olarak yazılm ak
istənm iş,
ancak
tam am lanam am ıştır),
M irat-ı cünün (Bazı sakat tabiatlı kişi
ləri hicvetm ek için kalem e alınmış, ta m am lanm am ıştır), Ä b name
(Bahariye
M evlevihänesine su təm in etm ək
için
A bdülham ide sunulm uş m anzum - m ən
sur b ir arzı hal), B ülbülnäm e, Nihän-ı
kazä (Ş air Nef’i’n in Siham -ı kaza’sı gi
bi hicivlerden oluşan bu eser kaybolm uş-

tu r), M ersiye
(M uhteşem -i
K ä ş ä n i’yi
tanzir için kalem e alınm ış Farsça m a n zum e), M esnevi tercüm esi (M ev län a’n ın
m əşhur m əsnəvisinin m ən su r tercü m esi.
M üsveddelerinden bir kısm ı k a y b o lm u ş
olan bu eserin altı cildindən ancak
üç
cildi tam am dır), Istılahat lügati (B ir çok
ilm in ıstılahatının toplanm ak iste n d iğ i
bu eser tam am lanm am ıştır), İn ta k ( R u m 
ca’dan tərcüm ə rom an), M ecm ualar (A v 
ni’nin m uhtelif zam anlarda kəndi el y a 
zısı ile m eydana getirdiği, 'ə d ə b i h ü v iyetini tayin hususunda en m ühim k a y nak bu m ecm ualardır. B unlardan a n la 
şıldığı kadarı ile Avni tasavvuf, felsefe,
lügat gibi çeşitli ilim lerle zam an za m a n
m əşğul olmuş, bu m ecm ualara no tlar a lm ıştır. H atta taslak halinde kalan
b ir
Bağdat tarihi
denemesi de o lm uştur.
(-> K.)
Avrupa edebiyatı ve biz. K arşılaştırm alı i lim, k ü ltü r ve edebiyat tarih i
(İsm ail
Habib Sevük, 2 C. 1940, 1941). B irinci
ciltte daha ziyade um um ı bahisler, geniş
bilgi ve m ülahazaları içinə alan k o n u lar
elə alınm ıştır. Bu cilt, Yunan ve L ätin
edebiyatları ve tərcüm ələr, O rtazam anda
A vrupa ve H ıristiyanlık, islam m edeniyeti ve Türk’ün rolü, A vrupa Rönesans
edebiyatı ve tərcüm ələr, O rtazam anda ve
XVI. asırda T ürk edebiyatı bölüm lərin
dən oluşm aktadır.
ikinci cilt ise, Türk ve Batı edebiyatlan n ın m ukayeseli tarih i olarak bizde ilk
denem edir. Şu bölüm lərdən oluşur: XVII.
a. dan zamanımıza kadar Garb m illət
ləri edebiyatı, XVII a. dan bugüne k a
dar G arb’den tərcüm ələr, XVII. a. dan
T anzim at’a kadar Türk edebiyatı, Tanzim attan bugüne kadar Türk edebiyatı.
Sevük, ikinci bölümde, Batı dillərindən
yapılan tərcüm ələrin tarih sırasına göre
bir listesini verir.
Bu liste eksikliklerine rağm en fayda
lıdır. Bu ciltte daha ziyade XVII-XX.
a. lar arasında gelişen, Türk edebiyatının
geniş, Batı edebiyatlarının özet halinde
tarih i yazılmıştır. «Tanzimat’tan bugü
ne (1940 lara) Türk edebiyatı» adlı son
bölüm de ise bilhassa Fransız edebiyatının edebiyatçılarım ız üzerindeki tesirler> gösterilmiştir.
I. H. Sevük, Batı kültürü ile yetişmiş,
bu kitaptaki kaynaklarınm çoğunu da
m üsteşrik ve misyonerlerin eserleri teşkil etm iştir.
Devrinin resmı aydınları
gibi onun emel ve amacı da «Türk çocuğunu tam Avrupalı»
yapabilmektir.
Fakat, baskının
verdiği eziklikle ve

kendi sevgi ve eğilim lerini de yenem eyerek, A vrupa edebiyatı ve biz’i yer yer
Türk-Isläm k ü ltü rü n ü n bir çeşit savunması şeklinde kalem e alm ıştır. Önsöz’de
amaç «Bugünkü A vrupa m edeniyeti
Yunan ve L ätin’den gelen üm anistliğe
istinad eder. A vrupa, büyük Rönesans’a
o sayede erdi. Y unan ve L ätin ’den bugü
ne uzanan - o yekpare n u rlu cephenin
bize aksi bakım m dan T ürkçem izin n ereleri aydınlık ve nereleri k aran lık tır? Bu
işin tablosunu G arbden tercüm eleri kül
halinde görmekle yapabiliriz. Büyük gaye, Türk çocuğunu yalnız kendi Türkçesiyle ‘tam A vrupalı’ yapabilm ek. T ercümeler kısmını işte b u gayenin bilançosunu çizebilmek için hazırladım » şeklin
de belirtilir. Yazar, bu ifadelerden de
anlaşılacağı üzere, C um huriyet devri resmi k ü ltü r görüşünün sanat, m aarif ve
edebiyatta Batı’ya teslim olan anlayışı
na tam am en bağlıdır. H atta, T ürk m edeniyet ve san atların ın Y unan ve Latin’den gelen «nurlu R önesans’ın aydın
lığında değerleneceğini ifade etm ektedir.
Ancak I. Habib
S evük’ün «milliyetçi»
bakışı ona, büyük T ü rk - İslam varlığı
nı da israrla h atırlatm ak tad ır. B unun için yine Önsöz’de, kendisini kınam ası
müm kün olan resm ı bakışa karşı bir tarz
savunma şeklindeki şu cüm leleri yer almaktadır:
«Bu kitapta ‘İslam m edeniyeti’ bahsine
iki büyük kısımla geniş bir m evki ve
rilməsini fazla görenler olabilir. Fakat
düşünmeli ki birinci planda gelen vazifemiz kendimizi bilm ektir. D inlerin do
nan, köstekleyen tarafları varsa, yarattıkları m edeniyete şeref olan tarafları
da vardır. İsläm lık bizim yalnız dinimiz
değil, bütün bir kültürüm üzdür. M illetler m edeniyetleri ile öğünürler. Isläm
medeniyeti bahsinde T ü rk ’ün rolünü ön
safa alm aya çalışışım, yalnız m illiyetperverlik için değil, hakkın
kendisini
meydana çıkartm ak içindir.»
Yazarın sıcak ifade, şaşırtm aca ve tezadı seven üslübu ile m eydana gətirilm iş
eser, yayım landığı zam an ilgi ve takdirle karşılandı. H.Z. Uşaklıgil, «Batı edebiyatları ile elli yıliık ünsiyetim le bir
likte, bu eserden рек çok istifadə ettiğimi söylemeliyim» şeklinde yazarı takdir
eder. Bununla birlikte, eser, kaynaklarının güvenilmezliği, T ürk - İslam tarih,
m edeniyet ve edebiyatlarını değerlendirirken Batılı m isyoner ve m üsteşriklerin yanlış ve kasıtlı hüküm lerine bel
bağlamış olması noktasından tenkid e

dildi. A vrupa edebiyatlanna karşı büyük
m erak ve ilginin m evcut olduğu kitabın
yayım landığı yıllarda, tercüm e çalışma
ları kısır bir durum daydı. Bu bakımdan
B atının başlıca eserlərini ve k ü ltü r akım larını özetleyerek rah at uslüpla tan ıtan b u eser bütünüyle ilm i bir nitelik
taşım asa bile büyük b ir boşluğu doldurm uştur.
Avrupa’da bir cevclän.
Seyahat kitabı
(A hm ed M idhat Efendi, 1890). Ahmed
M idhat Ef., 1889 da İsveç’te toplanan Müs
teşrikler Kongresi’ne m urahhas
olarak
katıldı. K ongre’ye gidişinde ve dönüşünde gördüğü yerleri, edindiği intibaları,
basit canlı bir ifade ile bu kitabında anlatm ıştır. Daha önce A vrupa’yı ve Paris’i
görm eden, Paris’te bir T ürk (1876) adlı
b ir rom an yazan A. M idhat Ef.’nin A v 
rupa’da bir cevelän adlı eseri, Batı tesirinde T ürk edebiyatının kitaplaşm ış
ilk seyahatnäm elerindendir.
Avurt konsonu, bk. A vurt sesdeşi.
Avurt sesdeşi (avurt ünsüzü, av u rt kon
sonu, av urtsu konson, yanak ünsüzü)/
(Dil, Fr. consonne laterale). Dil ucunun
ön dam ağa veya a rt dam ağa çarpması
ile oluşan ve dilin yanlarından akan ses.
«1» sesdeşi. Meselä; al, dal, sol, el, bel,
gül., kelim elerindeki (1) sesdeşi.
(Bk. ard av u rt sesdeşi, önavurt sesdeşi).
Avurt ünsüzü, bk. A vurt sesdeşi.
Avurtsu konson.

bk. A vurt sesdeşi.

Ay. D ünyanın ətrafında dönen ve Güneşten aldığı işığı D ünyaya yansıtan gezegen. Mah, Bedr, K am er, Hilal, Şehr.
Y aklaşık olarak yılın on ikide birini içine alan zam an parçası.
★ Halk. T arih boyunca Ay, güneş ve di
ger yıldızlarla beraber kutsal bilinen,
yer yer tanrılık isnad edilen unsurlardan
biri sayılm ıştır. Sümer, H itit, Y unan ve
Roma toplum larında olduğu gibi
eski
T ürklerde de Ay hakkında m itolojik inançlar bulunm akta, bunların doğurdu
ğu efsanelere raslanm aktadır. Bu efsanelerde Ay, genellikle Güneş ile bera
ber zikredilir. Bazan da yıldızlardan söz
edilir. Ancak bu inanışların hem en hepsinde bulunan ortak özellik G üneşin kız,
Ay’ın erkek olarak kabul edilm eleridir.
Güneş battığı zaman «anasının yanına
gitti» denir. Güneşle Ay iki kardeştir.
Geceyi birlikte geçirirler, sabaha karşı
babaları gelir ve güneşi kaldırırm ış. Ay
(oğlan), Güneş (kız) ın gökyüzünde do
laşm asını ona nazar değmesin diye ya-
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sak etm iştir. Güneş otuziki iğnesini kem
gözlere batırıp kendini koruyacağm ı söyleyerek dolaşm a iznini alır. Bir başka
inanışa göre zalim b ir ananın çocukları
olan Ay ile G üneş dayanam ayıp evden
kaçm ışlar. B ir kadın onlara bir dağın
ardındaki iki gölden su içm elerini öğütlemiş. Soldaki gölden içen Ay, sağdaki
gölden içen G üneş olup göğe çıkm ışlar.
G üneş ve Ay üzerindeki lekeler de bazı
halk inanışlarına göre şöyle izah edilm ektedir: T anrı Ay’ı erkek, Güneşi kız
olarak yaratm ış. A y’a gece, Güneşe gün
düz gezmesini em retm iş. Kız gündüz
yüzünü gösterm ekten utandığı için T an
rı onun yüzüne b ir avuç iğne atmış. G ü
neşin lekeleri bunlardır. Ay bu durum a
gülmüş. D olunayın gülen b ir yüze b en zemesi bundandır. Başka bir inanışa gö
re ilk in Ay da, Güneş de aynı derecede
parlak im işler. T an rı’nın buyruğu
ile
C ebrail Aym yüzünden kanatlarını geçirmiş; bunun için de Ay ilk parlaklığm ı
yitirm iş. Aydaki lekeler için: Güneşle
Ay kavga etm işler. Güneş Ay’ın yüzü
ne çam ur atmış. Ay yüzeyinde görülen
lekeler bundan ileri gelmiş. Güneş A y’ın
karısı imiş. H am ur yuğurm akta iken Ay
onu kızdırmış, o da kocasınm yüzüne
ham urlu eli ile vurm uş.
Ay tutulm ası ile ilgili inanışlar da çok
çeşitlilik gösterir. B unlardan bazıları:
A y’ı cinler (periler, şeytanlar, k ara arap lar) kaçırırlar. Ay bir canavardan
kork ar ve saklanır. Cadı karılar
A y’ı
kovalarlar, K af dağm a varm adan yakalarlar, işte o zam an Ay parlaklığm ı kaybeder. Ay insanlara günahlarını b ild irm ek için veya büyü yapanlara kızdığı
için solar.
Ay dünyada savaş olacağı
zaman korkusundan saklanır. Büyük bir
yılan A y’ı kovalar. Onu yakalayarak dişlerini batırır, yavaş yavaş onu sarar ve
boğm aya çalışır.
Ay tutulm ası A nadolu’da genellikle feläkete yorulur. Bu feläketin giderilmesi
için davul ya da başka çeşitten gürültü
yapan şeyler (teneke v.b.) çalınır. Göğe
kurşun sıkılır. Ezan okunur. Halk a ra 
sında kabakulak olan çocukların A y’a
baktırılarak iyileşeceğine, kendisine b ü 
yü yapılm ış bir kim senin Ay işığında
yıkanarak büyüden kurtulacağına inanı
lır. Divanü lügati’t-T ü rk ’te Ay’ın hälelendiği zaman yağm ur yağacağına dair
bir inancın varlığından bahsedilir. Fal
bakılırken de A y’dan faydalam lır. Bir
kalbur içine konulan kaşıklar Ay’a k arşı tu tu lu r, çalkalanır ve yere atılır. K a-

şık ların yerdeki almış oldukları duruma
göre fal bakılır. Genel olarak Hilal Ay,
uğursuz, D olunay uğurlu addedilmiştir.
Hz. M uham m ed’in de m ucizelerinden bi
ri Ay üzerinedir (Bk. Ş akk-ı K am er).
A ym çeşitli zam anlarına göre rühi değişm eler gösteren kim selere Aybastı denilir.
Ay, eski İra n ’da hayır m eleklerindendir.
Celäli takvim ine göre onbirinci ay (21
ocak-19 şubat), bu meleğe aittir. Aym
zam anda her ayın ikinci günü de bu
m eleğin günüdür. Dört ayaklı hayvanların koruyucusu olan bu melek, öfkeyi de
teskin eder. Eski astronomi (İlm -i nücum ) ye göre, iklim lerden yedinci iklim,
renklerden beyaz, duyğulardan görme
duyğusu, bedenden sol göz, kadm larda
fazla meşguliyet, korkaklık, yalancılık,
fazla dindarhk, hayvanlardan kaz, ko
yun, turna, büyük kuşlar ve sivrisinek
A y’a m ensuptur. Vezirler ve şehirlerin
ileri gelenleri Ay talihindendir.
Doğu m inyatürlerinde Ay, sağ elinde bir
harbe, başında taç bulunan bir insan,
yahut dört kişinin kaldırdığı öküz şeklinde tasvir edilir. Eski kimyaçılar, güm üşe Ay adını takm ışlardır.
★ Di. ed. Divan edebiyatm da Ay, çe
şitli vesileler ile ele alınan, çok bahsedilen bir unsurdur. Devamlı dönmesi, G ü
neş (yüzlü sevgili) ile bir burçta olmak
arzusu ile izah edilir. Ayrıca sevgilinin
K äbe’ye benzetilen mahallesini
dönen
hacılara benzetilir. Aym işığı ve gece
ile m ünasebeti çeşitli teşbihlere vesile
olm uştur. Parlaklığı itibarı ile yüze ve
ya alma, diğer vasıfları ile sevgiliye m üşebbehünbih (kendisine benzetilen) ol
m uştur. Gökyüzü bir çini tabağa, Güneş
ayvaya, yıldızlar nar tanelerine teşbih
edildiği zaman Ay da elmaya benzetilir.
Güneş ışıklarını aksettirdiği için ayna
ya, gece etrafı aydınlatm asından dolayı
çerağa (güneşten yakılmış çerağa), äşıkın ahının şimşeği ile yakılmış harm ana, parlaklığından dolayı güzellere teşbih
olunur. Gece gezdiğinden dolayı
şeb.gerd, alemi aydınlattığından dolayı alem
-ara diye isim lendirilm iştir. Şafak kızılliğı şaraba benzetildiği zaman, yeni doğ
muş Ay kadehe teşbih olunur. Güneş sa 
la olduğu zaman, Ay da kadehe veya d ilenci kadehine benzetilir.
A yın ondördü olgunluk zamanıdır. G ü
neş gibi yuvarlak olmuştur. Gece doğar
ve gökte uzun m üddet kalır. Etrafında
hale teşekkül eder. Bu şekli ile ayna, äyine, äyine-i simin, şeb-rev, şeb-gerd, girih gibi teşbihlere vesile olur. Ayın do

ğuşu sırasındaki rengi dolayısı ile doğan
ay üzerine şu teşbih ve m eca/lar yapılm ıştır: A ltun sırma, barm ak (parm ak),
burm a (gümüş burm a), tig, çevgän, h&tem , hanger, dırnak, çengäl, rä, rikäb,
sägar, şeh-per, bal, nişan, nä’l.
Ram azan ve Ramazan bayram ı gökte hilälin görülmesi ile ilan olunur. Bayram
Şevval’in ilk günü başlar ki hilal Rama
zanın bitip Şevval’in başladığına delälet eder.
Şeh -p er-i Rühü’l - E m indür ki Cenab-ı
Hakdan
M üjde-i rdhmet içün halka gelür açub
bal
Necäti
beytinde Ramazan’ın rah m et ayı oldu
ğundan hareketle, R am azan’ın başladığı
na işaret eden Ay, C ebräil’in kanadına
teşbih edilmiştir. M üslüm anlar tarafından kullanılan K am eri ta kvim ,
Ay’ın
devrı hareketlerine göre düzenlenm iştir.
Bu arada parm ak hesabı da geçer. Dolayısı ile «yanlış hesap, acele hesap» m änasına Ay, parm ağa benzetilir.
Ay’ın yaya ve kaşa benzetilişi en yaygın olanıdır. Ay birinci feleğe ve pazarte-si ile cuma gecesine hakim dir. Aym
dostu Güneştir, düşm anı yoktur. Keten,
kam ış kuru ot gibi şeyleri çürütür:
D il-i Vehbi olur fersude görse sine-i yäri
K eta n -ı nätüvana durdan te’sir ider m ehtab
Vehbi
(Şair, yarin sinesini
m ehtaba,
kendi
gönlünü de ketene benzeterek, V ehbi’nin
gönlü yärin sinesini görse fersude «yıp
ranm ış, örselenmiş» olur; çünkü m ehtab ketene uzaktan bile tesir eder diyor).
Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü
mahım
K urbanın olam var m ı benim bunda
günahım.
Nahifi
Ay. Siyasi, edebi, fenni gazete (İstanbul
5 Teşrinievvel 1911-? ). İm tiyaz Sahibi
ve M esul Müdürü: Osman N uri. Tercüm eye yer veren resim li m agazin dergisi.
AY, Behzat.
Yazar, rom ancı (Mersin
1936- ). Köy E nstitüsü’nü, Gazi Eğitim
E n stitüsü Pedagoji Bölüm ü’nü bitirdi.
İlkokul öğretmenliği, ilköğretim m üfettişliği, gezici başöğretm enlik yaptı. 1953
den b eri çeşitli gazete ve edebiyat dergilerin d e makale, hikäye, röportaj ve gezi
n o tları yayımladı. İlk rom anı Dor A li’de şehre göç eden b ir köylü ailesinin

hay at kavgasını işleyen yazar, birbirinin
devam ı olan son iki rom anında bir öğretm enin iç çatışmasım anlatır. Yazdıklarıyla, şehirleşen köy aydınının tipik özelliklerini taşıyan Behzat Ay; başlangıçta gezi notları şeklinde değerlendirdiği gözlem lerini sonraları hikäye ve ro
m ana dönüştürm ek gereğini duydu. Son
iki rom anı bu anlayış içinde kendi hayat
hikäyesinin dilim lerinden m eydana gelm iştir.
Eserleri. R om an: Dor A li (1966), Sis
içinde (1973), Sürgün (1975). Hikäyeler : Başkanın A nkara dönüşü (1961).
Gezi notları : Köyden geliyorum (1961),
G ün doğuşu (1970).
Ay Böke (Möke) destanı.
A bakan T atar
la rı arasında yaygın bir destan. Oluşum undan uzun süre sonra çeşitli bölgelerd e H alk hikäyesi
haline dönüşmüş
v a ry an tların a da rastlanır. M anzum ve
roensur kısım lardan m eydana gelen desta n ın konusunu bozkırda yaşayan
iki
kardeşin başlarından geçenler teşkil eder.
B iri erkek b iri kız iki kardeş bozkırda
yaşam akta ve çok yoksul bir h ayat sürm ektedir. Delikanlı b ir gün ava çık a r ve kurduğu tuzağa bir tilk i düşer.
Dile gelen tilki, kendisinin öldürülm eroesini, zaten etinin yenm eyeceğini söyler. Oğlan bu işi kızkardeşine b ırak ır ve
tilkiyi onun yanm a götürür. Kızkardeşi
tilk in in öldürülm esini istemez. Onu serbest b ırakırlar. Tilki gençlere yola çıkm alarını tavsiye eder. Uzun m üddet yürüyen iki kardeş bir dağın eteğine yor
ğun argm düşerler. Dağın yam acında bir
şehir vardır. Oraya varıp halkın arasına
karışırlar. H allerine acıyan biri onları
evine alır. Bir m üddet sonra da evlat edinir. B ir ziyafet düzenleyerek onlara
isim koyar. Erkeğin adı A y-M ökö, kızın
adı A ltun-A rgak olur.
G ünlerden bir
gün Ay-M ökö ava çıkar. Avda bir ada
m a rastlar. Bu yiğidin adı K an-K aygala k ’tır. Av yüzünden vuruşurlar. Bu sı
rad a nereden atıldığı belli olm ayan bir
ok K an-K aygalak’ı yere yıkar. Oka bağ
lı bir kağıt, kağıtta bazı bilgiler vardır.
O ku atanın Ças-Mökö olduğu ve bu ok u n hiç durm ayıp uçacağı bildirilm ektedir. Ay-Mökö oku takip ederek Altay
sırtlarm a varır. Orada bir hüküm dar sa
rayı ve ih tiy ar bir adam vardır. İh tiy arla konuşan Ay-Mökö onun bozkırda kalmış iki çocuğu olduğunu öğrenir. Ihtiyara «Çocuklarını görsen ta n ır misin?» di
ye sorar.
İhtiyar adam erkek çocuğunun iki omu-
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zunun arasında b ir beni olduğunu söy-

236

ler. Ay-Mökö’nün de sırtında böyle bir
ben vardır. Ih tiy arın oğlu olduğunu a n 
lar. Sarılıp ağlaşırlar. Daha sonra ih tiy ar
başından geçenleri anlatır. A ltın-P ırgı ve
K üm üs-P ırgı isim li iki kardeş b ü tü n m a
lını yağm alam ışlardır. Eğer Çin ülkesinden gelen Çaş-Mökö ile görüşüp onun
nasihatlerini tu ta ra k h areket edebilirse
düşm anlarını yenebileceğini söyler. A yMökö babasının sözlerini tutar, Ças-M ökö ile tanışır ve Pırgı kardeşlerin ülkesine gider. O nlarla savaşır babasının intikam ını alır m allarını k u rtarır. (—» K.)

"

AY, Lütfi. T iyatro tenkitcisi (İstanbul
1911- ). DTCF Fransız Dili ve Edebiyatı bölüm ünden mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu’nda m ütercim lik yaptı. Devlet K onservatuarında tiyatro ta rih i okuttu. Çeşitli dergi
ve gazetelere yazdığı tiyatro tenkidleri
ile tanındı. K läsik ve çağdaş yazarların
eserlerinden yaptığı yirm iye yakın te rcümesi yayım landı.
Ay tutulduğu gcce. Roman
(Kemal Bilbaşar, 1961). K onu Ege’de bir kasabada
geçer. Topraksız köylüler ile ağa m otifleri rom anın tem el çelişkisini teşkil ederler. Ülkücü öğretm en
Tevfik Bey,
köylüleri kooperatifçiliğe teşvik etm ektedir. Bir gün kasabaya tatilini geçirm ek üzere genç ve bekar bir m ühendis
gelir. Öğretm en Tevfik B ey’le işbirliği
yapan genç m ühendis kasabanın iki zengini (Halim B ey-K adir Ağa) arasındaki
geçimsizlikten faydalanarak
meseleleri
AYAKLI KOŞMA
Ey şuh-ı cananım, çeşm-i fettanım
Gayet sevdi canım, seni dilrüba!
Oldum mübtelä
Rüz u şeb giryanım, häl-perişänım,
Rahm kil sultanım, cevr etme bana
Ey gül-i ränä.
Nedir
Nedir
Nedir
Nedir

o neväziş, nedir o revş,
o salınış, ne o yürüyüş,
bana küsüş, nedir o gülüş,
o göz süzüş, ey çeşm-i şehlä
Kameti bälä.

Acebä bu dilber kimdir dediler
Vasf-ı halin over, (Nuriyä) söyler;
Bir ruhleri ahmer, hüsn-i münewer;
Nice üftädeler (hü) çeker sana
Eyler nida!
Nurı (Tokatlı)

halleder. Bu arada H alim B ey’in yeğeni
Nedim e’yi sever. Roman, y u rt kalk m m asında ülkücü aydınların rolüne işa re t ederek sonuçlanır.
Ayak. Vezin, ölçü. Uzun veya kısa heceli
belirli bir hece gurubuna ayak denilir.
Bu ad raks eşliğinde söylenen şarkılarda
ayağın ritim düzenleyiciliği görevi y a p 
m asından ötürü verilm iştir. Bu daha ziyade Batı edebiyatı türlerinde raslan ılan bir durum dur.
★ Ä şık ed. Äşık edebiyatında ka fiye a n 
lam ına kullanılır. Äşıklar arasında y ap ı
lan atışma *’larda birinin söylediği şiire
öbürlerinin aynı kafiye ile cevap v erm elerine ayak uydurm ak denilir. Birinci ä şığın söylediği şiir ise, kafiyesinden do
layı ayak açmak olarak vasıflandırılır.
Ayak açmak, bk. Ayak
Ayak bacak fabrikası. Oyun (Serm et Ça
ğan, 1965). F ikret O tyam *’ın Gide gide
-9 (1967) adlı eserindeki K aratohum rö portajından hareketle düzenlenen b ir eser. Bir kıtlık senesi A nam ur’un
d ö rt
köyünde «fink» adını verdikleri k a ra tohum u yiyerek sakat kalan köylülerin
hikäyesi. G erçekten yola çıkılarak g erçeküstü boyutlara ulaşan bir oyun
m eydana getirilm iştir. Dokuz epizod ü zerine parodilerden yararlanılarak k u 
rulm uş olan eser, ilk olarak E rlandgen
M illetlerarası Tiyatro Şenliği’nde oynan
dı ve dördüncülük kazandı (1964).
Ayak uydurmak, bk. Ayak.
Ayaklı. XVII. a. da Äşık edebiyatında
Divan şiiri tesiriyle ortaya çıkan tü rle rdendir. Divan edebiyatının m üstezat te rim ine karşılıktır. Yedekli de denirdi.
Arüz ölçüsünün fäilätün/fäilätün/fäilätü n /fa ilü n kalıbına ek misra olarak fäi.lätün/fäilün
parçasının
katılm ası ile
m eydana getirilen şiirdir. Bu ölçü ile
m eydana getirilen şiirlere ayaklı (yed ek
li) divan da denir. Dört m efäilün kalıbına m efäilün/faülün ya da m efä ilü n /m efäılün parçası eklenerek m eydana getirilenlere ayaklı semäı ya da yedekli semäi
denir. Başka bir ayaklı da m ef’ü lü /m efä ilü /m efä ilü /feü lü n kalıbına m ef’ülü /
feülün ya da m ef’ülü/m efail parçası ek 
lenerek meydana getirilir ki, buna da
ayaklı (yedekli) kalenderi denir. Bu son
şekil divan edebiyatı m üstezat’ınm ay nıdır. (—» K.)

Ayaklı koşma (Äşık ed. naz. ş.). Koşmanın birinci kıt’asında beyit sonlarına,

sonraki kıtalarda k ıt’a sonuna beş hece
li ziyade eklenm ek suretiyle m eydana
getirilen koşma çeşidi. M üstezad’lardaki
arüzun özel bir kalıbıyla yazılan kısa
misra olan ziyade’nin eklenm esi ayaklı
koşma nazım şeklini m eydana getirir.
Ayaklı koşm aların ekseriya m usam m at
koşma *’lardan oluşması, ziyade’den ötü
rü m üstezada benzem esi yüzünden, m u 
sammat ayaklı koşma veya m usam m at
müstezad koşma şeklinde adlandırıldıkları da olur. (—» K.)
Ayaklı kütiiphane.
(M üftüzäde Esseyid
Mehmed Ef.). Älim (A ntalya 1700-İstanbul 1797). İlk tahsilini m em leketinde
gördükten sonra İstan b u l’a geldi. Zama
nın büyük üstadlarından
K azäbädi’nin
huzurunda im tihan vererek ilm iye sınıfına dahil oldu. Daha sonra Kazaskerliğe
kadar yükseldi. Şam ’ın tanınm ış älimlerinden Sefer Celäni ile Коса Ragıp Pa
şa huzurunda yapm ış olduğu ilmi tartışma şöhretini iyice genişletti. H er hususta çok geniş bilgiye sahip olduğu için
kendisine «Ayaklı kütüphane»
denildi.
Kendisinden sonra gelen m eşhur älimlerden Tatarcık A bdullah Ef. ile Gelenbevi İsm ail Ef.yi yetiştirdi. A ya klı kü 
tüphane tabiri daha sonra çok okumuş,
çok bilen şahıslar için kullanılm ıştır.
Ayaklı mani, bk. Mani.
Ayaklı (yedekli) kalenderi, bk. Ayaklı.
Ayaklı (yedekli) semäi, bk. Ayaklı.
Ayakta durmak istiyorum.
Oyun
(T ank
Buğra, 1966). M acaristan’ın 1956 yılında
Ruslar tarafından işgaline karşı girişilen
ve kanlı bir şekilde bastırılan
Macar
milli hareketinden m ülhem bir oyundur.
Yüksek okul öğrencileri ve öğretm enleri, vatanlarının işgalden kurtulm asını
tem in m aksadıyla m ukavem et teşkilätında yer alm ışlardır. A ynı m aksat uğruna birbirinden farklı savaşan ve ancak
bu savaş sırasında aynı ülküyü paylaştıklarını farkeden M acar m illiyetçilerinin
um utsuz ve asil m ukavem etleri oyunda,
beşeri bir açıdan ve kuvvetli b ir gerilim le verilm iştir.
Konu evrensel bir yere oturtulm ak için
yer ve şahıs isimleri uydurm a olarak düzenlenm iştir. O yunun 1964-65 de Peşte
56 adıyla
Kent O yunçuları tarafından
sahneye konulacağı ilan edilmişse de, bu
teşebbüs gerçekleşmemiş ve ancak 1966
da A nkara Devlet T iyatrosu’nda oynanabilm iştir. Gördüğü ilgi sonucu özel

gru p lar ve okulların da oynadığı A yakta
durm ak istiyorum , İstanbul Ü niversitesi
G ençlik T iyatrosu tarafın d an A lm anya’da da tem sil edilm iştır (1967).
A’yan,

bk. A ’yan-ı sabite.

AYAN, Hüseyin. Ö ğretim üyesi (Şum nu/
B ulgaristan 1927). İlkokulu doğdu
ğu köyde (A kdere), ortayı Şum nu Medresetü ’l-aliy esi’nde, liseyi M edresetü’nN üvväb’ta okudu. İki yıl ilkokul ve bir
yıl A kdere Rüşdiyesi’nde öğretm enlik
yaptı. Öğrenciliği ve öğretm enlik yılları
B ulgaristan’da kom ünist rejim in ku ru lduğu yıllara rastlar (1944-1950). Türk
aydınlarının sindirilm esi cüm lesinden ola ra k sorğuya çekildi, tu tu k lan d ı. Dört
yıl m ahkem eden sonra serbest bırakıldı.
A navatan’a göçetmesine izin
verildi
(1951).
T ürkiye’ye göç ettik ten sonra
Toprak ve İskän Genel M üdürlüğü teşkilätında çalıştı. Bu sırada A nkara Huku k F akültesi’ne devam etti (1956-57).
M em ur olarak bulunduğu sırada Erzu
ru m Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
E debiyatı Bölüm ü’ne kaydoldu ve b u ra
dan m ezun oldu (1963). Aynı Bölüm ’de
Eski T ürk Edebiyatı asistanı (1964) ve
doçenti oldu (1976). Öğrenciliği sırasın
da Ü niversite K ütüphanesi’nin Seyfettin
Özege bölüm ünün kataloğunun yapılm asında görev aldı (1961-63).
Eserleri : Celäleddin Harzemşah (Namık
K em al’in eserinin latin harfli baskısı
1969), L eta if-i riväyät (Ahmed M idhat
Ef. nin eseri, 1963), H üsn-ü A şk (Şeyh
G alib’in eseri, O rhan O kay’la, 1975),
S eyyid N esim i (hayatı edebi şahsiyeti,
eserleri ve Türkçe divanının tenkidli
m etni, 1976), Hurşidnäme
(Doçentlik
tezi).
A’yan-ı sabite
(A.). Sabit aynlar. Göz,
pınar, kaynak, altın, para, mal, nefs ve
zat gibi m änalara gelen ayn, İslam felsefesinde varlık, mevcud olan şey anla
m ına gelir. A ’yan, ayn’ın çoğludur.
★ Tas. A’y an -ı sabite, m üm kün (olması
ile olmaması arasında fark olm ayan)
varlıkların A llah’ın ilm inde sabit olan
hakikatleridir. Bunlar ezeli ve ebedıdir.
Tasavvufta, a ’yan’ın ilähı ilim de sabit ol
m asını sağlayan tecellıye «feyz-i akdes»
denir. A’y an -ı sabite’nin haricinde zuhur
eden tecelli ise «feyz-i m ukaddes»tir.
Mevcud olan m üm künler, yani hariçte
m evcut olan varlıklar, a ’yan-ı sabitenin
suretleridir. A ’yan-ı sabite ile harici eşya arasındaki farkı Gelenbevı. Celäl ha-
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şiyesi’nde «Mümkün olan varlıklar za
h ir olma şartı ile a’y an -ı sabite’den ibarettir» şeklinde belirtir. F erit K am ’a go
re, bizim «Haricı varlık» ismini verdiğimiz m üm kün suretler a’y an ’ın yansım asıdır.
Vücut (varlık) siibüttan daha um um idir.
H er sabit olan şeyin vücud ile m uttasıf
(var) olması gerekmez. Demek ki a ’y an -ı
sabite zahir değildir. O nun hariçte kendisi değil ancak sureti zuhur etm ektedir.
A’y an -ı sabite, M evlänä’nın bir b eytinde H akk’ın tezgähı olarak vasıflandırılm ıştır. (—» K.)
AYÄNİ (K onyalı).
Divan şairi (XVI.
a.). H ayatı hakkında geniş bilgi yoktur.
K onya’da
danişm end
züm resindendi.
Ş iirlerinden örnekler A hdi tezkiresi’ndedir.
AYÄNİ (M anastırlı). Divan şairi (XVI.
a.). Asıl adı Süleym an. Molla Çİ. den
ders gördü. Genç yaşta vefat etti. Ş iir
lerinden örnekler Ä şık Çl. ve Hasarı Çl.
tezkirelerinde kayıtlıdır.
AYÄNİ, Mehmed. Divan şairi (XVI. a.).
Babası Kadı Acem Molla H asan’dır. T əh
silini tam am ladıktan sonra bir m üddet
m edreselerde ders verdi. Daha sonra Anadolu’da kadılığa başladı.
Pasin K adısı iken Şah Tahm asb’a esir düştü. A n
cak şiirlerini beğenen şah ona iltifat edince şahın nişancısı ve müsahibi oldu.
K urtularak İstanbul’a döndü. Edirne’deki
Kadı M edresesi’nin kurucusu olduğu söylenen şairin divanı vardır. (—» K.)
AYÄNİ, Muzaffer. Divan şairi (XVI. a.).
Halep m üftüsü Ali Ef.nin oğlu m edresede okudu. M üderrislik ve kadılık yaptı.
Şiirlerinden örnekler Hasarı Çl. tezkiresi’nde kayıtlıdır.

Münewer Ayaşlı

AYAŞLI, Münewer. Yazar (Selänik 1906). Asker olan babasının görevi icabı
im paratorluğun çeşitli bölgelerinde dolaştı. Alman m ektebinde okuduktan son
ra b ir süre F ransa’da College de France
ve Ş ark Dilleri O kulu’nda yüksek ta h siline devam etti. Arapça, Farsça ve M assignon’dan tasavvuf okudu. Sadullah P aşa’nın oğlu B ünyam in Ayaşı ile evlendikten sonra Ayaşlı soyadını aldı. G ün
lük yazıları Yeni İstanbul (1965) ve
Sabah (1968) gazetelerinde çıktı. H älen ara sıra Yeni A sya’da yazm aktadır.
Mistik tem ayüllere sahip olan M ünew er
Ayaşlı’nın Yeni İstanbul ve Sabah gaze
telerinde tefrika edildikten sonra kitap

olarak basılmış üç rom an denem esi v e r
dir: P ertev B e y ’in üç k ız ı* (1968), Pertev B ey’in iki kızı (1969), P ertev B e y ’in
torunları. Dersaadet (1975) adlı İs
tanbul hakkında ve O ndokuzuncu asır
(1971) adlı küçük bir ta rih denem esi de
bulunan yazar, İşittiklerim gördüklerim
(1973) adlı kitabında da tanıdıklarının
portrelerini verir.

Yazar yıkılan bir düzenden yeni bir top
lum düzenine geçmenin sarsıntıları içinde bocalayan insanların şahsiyetleri ve
yaşam alarında beliren yeni özellikler ü zerinde durur. Bu açıdan hem bir sosyal yergi, hem de töre rom anı niteliğindedir. M. Ş. Esendal’ın hikäyelerinde
görülen sıcak, rah at ve sade üslüp ro 
m ana hakim dir. K alabalık bir kahram an
kadrosunun olaylar içinde b irb irleri ile
m ünasebete geçmeleri, ve rom anı dengeli bir biçimde yürütm eleri, daha önce
görülen iki ya da az kişili rom anlara
nazaran hem yenilik hem de çok yönlülük açısından dikkate değer özelliklerdendir.
Eser, kitap olarak basılm adan önce Vakit gazetesinde tefrik a edildi. Asıl ismi
Ayaşlı ile kiracıları iken yayınevi ta rafından Ayaşlı ve kiracıları
şeklinde
değiştirilerek basıldı. 1942 C.H.P. roman
yarışm asında beşinciliği kazandı. Daha
sonra asıl ismi ile de basıldı (1957).

AYAŞLI, Şakir, bk. ŞAKİR (A yaşlı).
Ayaşlı ve kiracıları. Roman (M emduh Şevket Esendal, 1934). Eşkıyalık, zaptiye
çavuşluğu, arzuhalcilik, otelcilik
gibi tü rlü işlere girmiş çıkmış olan
Ayaşlı İbrahim Efendi ucuza aldığı dokuz odalı dairesini ayrı ayrı ailelere k iraya vererek geçinm ektedir. Bir ara h ap se de girip çıkm ıştır. Mutfak, banyo ve
tuvaleti ortak olarak kullanan kiracılar
arasında ister istemez bir sam im iyet
peyda olm uştur.
B ütün kiracıları kum ara alıştırarak on
lardan para sızdırm aya çalışan
T uran
Hanım ile Haki Bey sık sık kavga ederler. U yuşturucu m addeler sattığı için sık
sık polisle başı derde giren İskender
Bey, fabrikatör olduğu iddiasındadır.
Yaşlı
Hasan Bey içkiye
m übtelädır
Eskiden büyük bir çiftlik sahibi olan bu
zat, geçmişini unutm ak için içer, ancak
um utsuzluk onu günden güne tü k etir
Eski bir konsolos
olduğunu söyleyen
Şefik Bey, paralı b ir kişidir. Ancak pis-;
liği ve cimriliği yüzünden bütün k ira c ılar ondan tiksinm ektedirler. Buharalı
A bdülkerim Bey, odun-köm ür satıcısı
dır. Bir sürü gürültücü ve şım arık çocuğu olan bu aile öteki kiracılarla devam lı kavga eder. Ev sahibi İbrahim Ef. ise,
üvey kızı Faika, damadı şöför Fuat ve
F u a t’ın felçli annesi ile bir odada o tu rm aktadır. Bir çatı altında birbirleri ile
çeşitli m ünasebetleri sürdüren bu insan
lar b ir süre sonra dağılırlar. T uran H anım durum unu düzeltince bir başka eve
taşınır. Hasan Bey felç geçirir. İskender
Bey tutuklanır. Şefik Bey bilinm eyen
bir sebeple öldürülür. K iracılar teker teker evden ayrılırlar. Yalnız kalan İb ra
him Bey de hastalanarak ölünce, üvey
kızı başka bir eve taşınır.
O laylar kiracılardan biri olan bir banka
m em urunun h atıraları olarak anlatılm ıştır. Romandan ziyade, uzun hikäye denebilecek bir rom an denemesi olan eser,
zaman olarak Milli M ücadele’den sonra
A nkara’nın inkişaf yıllarında geçer.

Ayaz. Gazneli Sultan M ahm ud’un kölesi.
Güzel yüzlü ve güzel huylu olduğu söylenen bu şahıs, sultana olan bağlılığı ile
ün kazanm ıştır. Zekäsı ve ahläk tem izliği ile vezirlerden üstün bir m ertebe elde eder. Mahmud ve A ya z hikäyesi es
ki edebiyatta destan yazarları ile şairlerin işlediği bir ortak konu olm uştur.
AYAZ İshaki, bk. İDİLLİ, Ayaz Ishaki.
AybetU’l lıakayık, bk. A tabetü’l hakayık.
AYDA, Adile. Yazar (Kazan 1913- ).
S adri Maksudi A rsal’ın kızı. A nkara Üniversitesi H ukuk Fakültesi’ni ve DTCF
Fransız Dili ve Edebiyatı B ölüm ü’nü bi
tirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Fransız Edebiyatı doçentliğine
getirildi (1944). Fakülteden ay rılarak Dışişleri Bakanlığı’nda görev aldı (1958).
Çeşitli gazetelerde yazdığı edebiyat tenk id leri ile tanındı. Edebi h atıralarını di
zi olarak Hisar dergisinde yayım ladı
(1975-76).
Ayda bir. Magazin ve sanat dergisi, aylık (İstanbul 1 Eylül 1935-1 Kasım 1936).
M üessisleri (kuruculan):
O rhan Seyfi
O rhon, Yusuf Ziya Ortaç. G ünlük olay
la rı bol resim lerle okuyuculara ulaştırm a gayesiyle hareket edilm iştir. Bu ara
da devrin önde gelen şair ve yazarları
n ın eserlerine yer verilmiş, bunlarla ilgili rep k li haberler yayım lanm ıştır. Ah
m et Haşim, N urullah Ataç, Sabahattin
Ali, Reşat Nuri Güntekin, Peyam i SaDergah arşivi
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fa, H alit Fahri Ozansoy, Nazım Hikmet
(Ran) A yd a bir’de imzası görülen yazarlardandır.
Aydede.
Siyasi m izah gazetesi, haftada
iki defa yayım landı (İstanbul 2 K änunusänı 1922-1 Ekim 1949). Sahip ve Başyazarı: R efik Halid K aray (77. sayıdan
itibaren Kazım Bey). II. M eşrutiyet son
rası mizah edebiyatım ızın en seçkin si
m ası Refik Halid tarafından çıkarılm aya başlanan bu m ecm uanın yayımı,
Milli M ücadele’den sonra Refik H alid’in
y u rt dışına çıkmak zorunda kalm ası ile
durdu. Bu birinci döııemde 90 sayı ya
yım landı. Refik Halid, yurda döndükten
sonra 8 Mayıs 1948 de A yd ed e’yi yeniden yayım ladı ise de bu yeni yayım dönem i de uzun sürmedi.
Aydede, m izah dergilerim izin öncü ve
yol açıcılarındandır. R. Halid, Aydede’de
«Nakş-ı b er äb» (suya çizgi) başlıklı
başyazılar yazmış, Bazı yazılarında A y 
dede, bazılannda da K irpi im zasını kullanm ıştır. H er iki yayın dönem inde belli
başlı mizah yazarlarının im zaları Ayde
de’de görülm üştür. O rhan Seyfi (O rhon),
Halil Nihad (Boztepe), V edat Örfi (Bengü), Yusuf Ziya (O rtaç), A bdülbaki Fevzi (U luboy), Fazil A hm ed (A ykaç), Os
m an Cemal (K aygılı), Riza Tevfik (Bölükbaşı), Reşat Nuri (G üntekin), Süley
m an Nazif
(imzasız) birinci dönemde;
E rtuğrul Şevket Avarlıoğlu, Cemal Re
fik, Fikret Adil, M elih Cevdet Anday,
Fazil Ahmed Aykaç, A dalet Cimcoz, Ercüm end Ekrem Talü ikinci dönemde
belli başlı yazarlardır.
Aydemir. Roman (M üfide F erit Тек,
1918). Türkçülük akım ının çok kuvvetli
olduğu devrede yazılmış ve ilgi uyandır m ıştır.
Aydemir, Hazin’e olan aşkı engellenince, kendisini, öteden beri bağlı bulunduğu m efküreye adar, İstanbul’dan ayrılarak Sem erkand’a gider, orada Türkler arasında Türkçülük cereyanını yaym ak üzere bir peygam ber gibi çalışır ve
yaşar. Bu Türkçü ülkücü, bütün kötülükleri sonsuz m üsam ahası ve iyiliği içinde e ritir ve düzeltir. Devir, Birinci
Dünya Savaşı ve ihtiläller devridir. Ay
dem ir, kendisine ve davasına kötülük et
miş olan beş çocuklu b ir adamı k u rta rm ak uğruna kendisini feda eder ve onun yerine, arkadaşlarıyla birlikte ası
lır. A ydem ir’in davası, kocası öldükten
sonra, Sem erkand’a giden Hazin tarafından devralınır. Hazin, A ydem ir’e o-
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Ş. Süreyya Aydemir

Aydınlık dergisi

AYE
lan aşkını b u ndan böyle milli aşk içinde
yaşatacaktır.
F uad K öprülü bu rom anı «m illiyetperv erlik tezine» göre yazılm ış olması b akım ından değerlendirir ve Müfide F erid ’in
bu rom anında «sanat ve aşk ile T ürklüğü diriltme» tezini savunduğunu b elirtir.
F erdı saadetin yerine m illi ve yüce bir
ideali koyması ile Aydem ir, G ökalp’in
K ızılelm a’sı ve H alide E dib’in Yeni Tura n ’ı ile birleşen, devrin ortak görüş ve
duyuşunu aksettiren bir eserdir.

(1971, aynı yıl TRT Şiir ödülünü aldı).
AYDIN, Veli. Şair (1895-1968).
Öğre
nim ini üç yıllık okulda tam am ladı. Uzun
süre Balya m adeninde m aden çavuşluğu
ve işçilik yaptı. H ayatı zaruret içinde
geçen şair daha çok dini konularda şiir
yazdı. Eserleri ölümünden sonra oğlu
tarafından kitap haline getirildi:
Eski
çaydanlık (1968).
Aydınlık. İçtim aı, terbiyevi, edebi mecm ua, aylık (İstanbul 1921-1925). 31 sayı
yayım landı. Mesul Müdürü: Sadrettin Celal. Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası’nın örganı durum undaki dergi düzenli olarak yayım lanam am ıştır. Arada
fevkälade amele nüshaları ve fevkalade
gençlik nüshası da yayım lam ıştır. Takrir-i Sükün K anunu ile yayım ına son
verdi (1925). Başlıca yazarları:
Şefik
H üsnü (Değmer), Sadrettin Celal (Antel), Ali Cevdet, Şevket Süreyya (Ayde
m ir), Kerim Sadi, Nazım Hikm et (Ran),
Vedat Nedim (Tör). Türkiye kütüphanelerinde tam bir koleksiyonu yoktur.

AYDEMİR, Şevket Süreyya. Yazar (Edirne
1897-Ankara 1976). Ö ğrenim ini
E dirne’de yaptı. Ö ğretm en okulunu bitirdi.
Daha sonra gittiği M oskova’da Ş ark Üniversitesi’nin İktisat ve Sosyal İlim ler
bölüm ünden m ezun oldu (1923). Y urda
dönünce karıştığı siyasi faaliyetlerden
ö tü rü m ahküm oldu. A ffedildikten son
ra devlet hizm etine girdi. A nkara Ticaret Lisesi M üdürlüğü (1928-37), A nkara
İktisat M üdürlüğü (1937-39), İktisat V ekäleti Sanayi T etkik H eyeti başkanlığı
AYDİ. Şair
(Antep 1810 7-1865 ?).
(1939-47) ve B aşbakanlık Umumi M uraÄlim bir zatın oğlu. Kuvvetli bir m edrekabe H eyeti üyeliği (1947-51) görevlese eğitimi gördü. Halep, Kayseri ve İs
rin d e bulundu.
Em ekliliğinden
sonra
tanbul da okudu. Halvetı şeyhi İbrahim ’e
çiftçilik ve yazarlıkla uğraştı. Aydemir,
intisab etti. T arikata girdikten sonra veT urancı olarak başladığı fikir serüvenicitli bir derviş olarak tanındı. Şiirleri
ni bir süre M arksist olarak sürdürdüktasavvufı m ahiyette olup didaktiktir.
ten sonra K em alist olarak
tam am ladı.
A ydi, Ayäni, A y d i A yäni ve Hacı M eh1932-35
yılları arasında
yayım ladığı
m ed m ahläslarını kullanan şairin divanı
Kadro * dergisinde K emalizmi sistem li
basılm ıştır. (1937, 1954). (—> K.)
bir ideoloji haline getirm eye çalıştı.
AYEL, Edip. Şair (İstanbul 1894-1957).
E s e rle ri: Lenin ve leninizm (1924), Grev
G alatasaray Sultanisi ve Paris Yüksek
nedir (1924), Cihan iktisadi-yatında T ürkiye (1931), H alk için iktisat bilgisi Z iraat M ektebi’nde okudu (1914). Uzun
yıllar İstanbul liselerinde Fransızca öğ(1932), İnkılap ve kadro (1932), S u yu
arayan adam * (kendi hayat hikayesi, retm enliği yaptı ve bu görevden emekli
oldu. Şiirlerini Türkçe ve Fransızca yaz
1963), Toprak uyanırsa (1963), Тек adam (3 C. 1963-65), İkinci adam (3 C. dı. Fransada yapılan bir şiir yarışm asın
1966-Ü8), M enderes’in dramı (1969), da birinci oldu (1938). Klasik nazım şeM akedonya’dan Ortaasya’ya Enver Paşa killeri ile yazdığı şiirlerini 1941 den son
(3 C. 1970-72), Ihtilalin mantığı ve 27 ra Çınaraltı dergisinde yayımladı. A yrı
M ayıs ihtilali (1973), Kahramanlar doğ- ca B atı nazım şekillerini şiirimizde kullanm ayı da deneyen şairin duru bir dili
m alıydı (1974).
vardır.
İki Türkçe, iki Fransızca şiir
AYDIN, Mehmet. Ş air (B ayat/E m irdağ
kitabı olan yazarın Türkçe kitapları:
1923- ). Afyon Lisesi’ni (1943), İstan 
M ozayik (1944), Şehrayin (1953).
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi T ürk
Äyet (A.). Çoğulu: äy, äyäy ve äyät.
Dili ve Edebiyatı bölüm ünü bitirdi
Açık alämet, nişan, nişane, bellik, eser.
(1948). Köy E nstitüleri, ilköğretm en okulları ve Gazi Eğitim E nstitüsü’nde öğ★ İsi. Duyğu ve akıl sahasına giren huretm enlik
yaptı.
P aris’te
(1962/63),
susları bilmek bunların ayırıcı alämetT ürkoloji okutm anı olarak Belgrad Ü ni
lerini (äyetlerini) tanım ak ve hatırlamak
versitesi’nde bulundu (1965-67). Şiirleri
ile m üm kündür. Dış dünya hakkındaki
G üney ve T ürk dili dergilerinde yayım 
bilgimiz bu suretle hasil olur. Eşya aralandı. Тек eseri: Özgürlüğe açılan eller
larındaki bu farklarla birbirinden ayrıl-

Dergäh arşivi

dığına göre temyiz (ayırm a) k u dreti in sandaki akıl kudretini tayin eder. Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren äyet
(açık alämet) ise b ü tü n kain ättır. Her bir
kainät hadisesi ve vakıası da insanı Allah’a götüren äyetlerdir:
«Göklerde ve yerde in ananlar için äyetler vardır. Sizin yaratılışınızda, yeryüzünde yürüyen hayvanların ürem esinde
yakinen im an edenler için äy etler var
dır. Gece ve gündüzün b irb iri ardınca
gelmesinde, Allah’ın sem adan indirdiği
rızıkta ve bu rızkı in direrek toprağa öltimünden sonra h ay at verm esinde, rüzgarları estirmesinde, akıl erdirecek kim seler için äyetler v ardır. İşte bunlar Allah’m äyetleridir. S ana onları dosdoğru
okuyoruz. A rtık onlar A llah’ın äyetlerine inanm adıkt'an sonra hangi söze ina
nırlar?» (Cäsiye 2-5).
Bir peygam berin mucizesi kendisinin
doğruluğunu gösteren bir äyettir. Mucize yahut äyet m addi ve m anevi olabilir.
Asäyı yılana çevirm ek, ölüyü diriltm ek,
ayı b ir parm ak işaretiyle ikiye bölmek,
parm aklardan su fışk ırtm ak gibi mucizeler m addi m ucizelerdir. M anevi mucize
ise peygam berin ve n ü b ü w e tin (peygamberliğin asıl äyetidir. Bu asıl äyet Pey
gamberin kendisi ve peygam berin getirdiği kitaptır. B uradan gidilerek K u r’an’a
ve parçalarına äyet denir.
Hususi ve dar m änasıyla äyet, K u r’an-ı
Kerim surelerini m eydana getiren ve birbirlerinden fasıla ile ayrılm ış olan ibarelerdir.
Fasıla äyetin son kelim esidir. Bunun
son harfine de fasıla harfi denir. Bu şiirdeki kafiyeye ve seci’deki karineye benzer. Ä yetlerin çoğunluğu bir veya birkaç
cümleden m üteşekkil m üstakil birer keläm dırlar. B ununla b irlik te yarım sahife (Ä y e tü ’l-K ürsi - Bakara/256 gibi) hatta
bir sahife (Ä yet’ü -l M üdäyene - B akara/
272) uzunluğunda äyetler bulunduğu gi
bi bir cüm le teşkil etm eyen basit veya
bileşik sıfat şeklinde h a tta birkaç harften m üteşekkil (m ukatta’a harfleri) äyet
ler de vardır.
K ur’an äyetleri nüzul (indirilm e)lerine
göre M e k k i ve M edeni olarak iki kısma
ayrılırlar. Bu konuda üç görüş vardır:
a) M ekke’de näzil olanlar Mekki, Medine’de näzil olanlar M edenidir. Bir sefer
esnasm da näzil olanlar ise ne M ekki ne
de M edenidir.
b) H icretten
evvel İnmiş bulunanlar
Mekki, hicretten sonra İnmiş bulunanlar
ise M edenidir.

c) M ekkelilere hitaben nazil olanlar
M ekki, M edinelilere h itaben näzil olan
la r M edenidir ki bu görüş рек kabul edilm em iştir.
Ä yetler ih tiv a ettikleri hüküm lere göre
m u h k e m ä t ve m üteşäbihät olarak iki kısm a ay rılırlar. Bu tasnif bizzat K u r’an ’da
m evcuttur. (Ä l-i İm ra n /7 ). Umumiyetle
kabul edilen görüşe göre m änası açık olup güçlük ve tereddüde m ahal bırakm ayan äyetler m uhkem , aksi olan äyetler
m üteşäbihtir. M üteşäbih äyetlere verilebilecek en uyğun m isal süre başlarındaki
m u k a tta ’a harfleridir. B unların m änaları
çeşitli tevillere m üsaittir.
Ä yet, bazan hürm et ifade eden bir sıfatla
b irlik te kullanılır: Ä y e t-i kerim e, äyet-i
celile gibi. Bazı äyetlerin de özel isimleri vardır: Ä y e tü ’l-K ü rsi (Bakara/256),
Ä y e tü ’l-M eväris (N isa/12), Ä y e tü ’n-N ür
(N ü r/1 ), Ä y e tü ’l-M aksüd (Fussılet/62)
gibi. M üjdeleyici äyetlere ayetü’t-tergib,
ko rk u tu cu äyetlere
ä yetü ’t-terh ıb adı
verilir.
★ Tas. Tasavvufta äyet, cem ’ (birlik, bü
tü n lü k ) den ibarettir. B irbirinden farklı
ve ayrı gibi görünen eşyayı h akikat gö
zü ile bir ve bütün olarak görm ektir. Äy etler C enab-ı H akk’m sıfatları ve Zatı’nın äyinesidir. Äyetleri m üşahade etmek
nefsin äyinesinde H akk’ı m üşahadeden
ib arettir.
Yani insanın hem kəndisini
hem de dış dünyayı A llah’ın alam eti ola
rak görm esidir.
Ä yetler hem insanın dışında hem de içinde m evcuttur. Ehl-i keşf evvelä dış
(äfäki) sonra iç (enfüsi) äyetleri tam r.
Ç ünkü dış äyetler, birliği çoklukta bulm ak (Allahı bu älemde görm ek); iç äyet
ler ise çokluğu birlikte bulm ak (älemi
A llah’ta görm ek) tir.
Älemle insan arasında äyet olm ak bakım ından sadece daha tafsilatlı olma ve da
h a özlü olma farkları vardır.
B ir başka açıdan äyet tabiat kanunlarına uyğun olan (m u’täde) ve olmayan
(g ayr-ı m u’täde) olarak ikiye ayrılır. Bi
rincisi aklen kavranabilir ikincisi ise ancak keşf * ve ilham * ile bilinir.
★ Ed. E debiyatta K ur’an äyetleri meälen
veya aynen kullanılır, bazan işaret etmekle yetinilir. Aynen alındığı takdirde
bir iki kelim esi veya tam bir m äna ifa
de eden bir bölümü alm ır. Vezin zaruretiyle küçük değiştirm eler de yapılabilir:
H u ku k d e fi içün agniyä-yı eşcära
Sahäif-i çem en oldu eyadi-i fukära
Fuzüli
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Furkan surcsi, 31. äyet
(H a tta t: Hamid Aytaç)

Bu beyitte «Zenginİerin m allarında isteyebilen ve isteyem eyen fakirlerin hakları
vardır» (M eäric/24-25)
ayetine işaret
edilm ektedir.
Cihan kanun-ı sa’yin bak nasıl bir hisle
m ünkaadı
Ne yaptın «leyse lil insani illa ma se’a»
vardı.
Mehmed Akif
Bu beyitte de «Hakikaten insan için kerıdi çalıştığından başkası yoktur» N ecm /39) äyeti kısm en alınm aktadır.
Geniş m anasıyla özeilikle tasavvufi edebiyatta, äyet, bir remiz ve mazmun olarak rü h (yüz) ve h att (yüz hattı) ile berab er kullanılır:
A k s-i m üjgän ile ey dilber-i şirin harekät
Sanurum ruhlarım i’rab konulm uş äyät
Şeyhi
Ol K äbe-i cänuz ki varur secdeye uşşäk
Ä yä t-h a tu n kim okunur m ahfilim üzde
N aili-i K adim
(-> K.)
AYETULLAH Mehmed Bey. Fikir ve siyaset adamı (M ısır 1845-Tercan/Erzincan
1878). Evkaf N azın A bdullah Sübhi P a şa’nın oğlu. Babası ile beraber İstanbul’a
geldi. Özel öğrenim gördü. D efter-i H äkanı ve Divan kalem lerinde başlayan
m em uriyet hayatı, Ş üra-yı Devlet m uavinliği, çeşitli yerlerde kaym akam lık ve
m ektupçuluk ile devam etti. Genç yaştə tifodan öldü.
Yeni O sm anlılar Cemiyeti üyesi olan
A yetullah Bey, N am ık K em al *’in yakın
dostu idi. Bir ara Basiret * gazetesi başyazarlığı yaptı. V akit * gazetesinde bir
çok yazısı yayım landı. M usullu Sami ile
Utarid adlı b ir gazete çıkardıysa da bu
gazete uzun öm ürlü olmadı. Ziya Paşa *’m n R ü ya ’sını tak lit ederek yazdığı aynı adı taşıyan bir eseri ve Terkib-i bend’i
vardır. Ayrıca Volney’in Tüdm ür harabeleri isimli eserini kısm en tercüm e ede
rek yayım lam ıştır. (-» K.)
AYGEN, Reşat Enis. Romancı (İstanbul
1909- ). Jandarm a subayı olan babası
nın görevli bulunduğu Fethiye, Muğla,
B urdur ve A ydın’da dolaştı. İlk öğrenim ini buralarda b itirdi (1921). O rtaokulu
Çanakkale’de, lise öğrenimini ise 1928 de
İstanbul Erkek
Lisesinde tam am ladı.
Y üksek Ticaret M ektebi (bugün İsta n 
bul İktisadı ve Ticari İlim ler Akademisi)
nde okurken yüksek öğrenimini y an d a
b ırak arak 1930 yılında M illiyet gazete
sinde adliye m uhabirliğine başladı. B u

rad an Vakit gazetesine geçti (1933). A y nı kurum da yayım lanan Haber, Son d a kik a gazetelerinde çalıştı, b ir aralık y azı
işleri m üdürlüklerini yaptı. 1940 y ılın da, A dana’da yayım lanan Bugün g azetesinin başına geçti ve b u rada 5 yıl çalıştı.
İstan b u l’a dönüşünde gene Son da kika ’d a
çalıştı ve 1952 yılında C u m huriyet’e geçti.
Despot adlı rom anının tefrikası sırasında
(1957), hakkında dava açıldığından sözleşmesi feshedildi ve bu yüzden Y en i İ s 
tanbul gazetesinde çalışmağa başladı.
1960 yılında bu gazeteden ayrılarak A n a 
dolu A jansı’nda görev aldı. Daha sonra
em ekliye ayrıldı.
Aygen, edebiyat alanına lise sıralarında
yazdığı hikäyelerle girdi. İlk denem elen Servetifünun, Uyanış dergilerinde y a 
yım landı (1930). Sonradan neşredilen K ılıcım ı sürüyorum adlı hikäye kitabına ilk
hikäyelerini alm am ıştır. Daha sonraları
yazdığı hikäyelerini ise kitap olarak to p lam am ıştır. Reşat N uri G üntekin ile M ahm ut Yesari etkisinde, heyecan verici olayları anlatan, kalıplaşm ış duyğulu sözlerle dolu ilk hikäyelerinden sonra, K u rtuluş Savaşı olaylarını işleyen hikäyeler
yazm ış ve ilk kitabına bu tip hikäyeleri
ni alm ıştır.
Aygen, çoğunlukla İstanbul ile ilgili konu ları ve İstanbul’un kokuşmuş m uhitlerini işlem iştir. Kanun namına (1932),
G onk vurdu (1933), Gece konuştu (1935)
ve A frodit buhurdanında bir kadın *
(1937) bu tip olayları çevreyi ve insanla
rı ele alan rom anlardır. Gerçekçi ve h a tta natüralist bir görüşe yakın anlayış
içinde yazılan bu rom anlarda olaylar b irbirine рек gevşek bir bağla bağlanm akta, kişiler b irer gölge niteliğinde görülm ekte, çevrenin renksiz ve bol tasvirleri
rom anı doldurm aktadır. Bu sebeple, bu
eserlerinde bir ölçüsüzlük, bir seçme yetersizliği vardır. 1940 yılında Adana’ya
gittikten sonra yeni bir dünya ile karşılaşan Aygen, bundan sonra Anadolu ve
A nadolu insanının meselelerine dönük ro 
m anlar yazmıştır. Toprak kokusu (1944),
E km ek kavgam ız (1947), Ağlama duvan (1949), Yolgeçen hanı (1951) ve Despot
(1957) adlı rom anları böyledir. Toprak
ko ku su ’nda ağa ile köylü arasındaki top
rak kavgası üzerinde durulur. Adana çevresindeki olaylara dayanan bu roman, da
ha sonra bir çok yazar için örnek olmuştur.. Ağlama duvarı, aynı kişinin çeşitli
m esleklere girip olaylarla karşılaşmasını
hikäye eder. Yolgeçen hanı bir tulüat
kum panyasının çevresinde olup
biten

ÄYİ
hadiseler üzerine kurulm uştur. İstanbul
hayatı ile ilgili rom anlara bu yönden ak rabalığı vardır. Despot ise A nadolu’daki
köylü-ağa çekişm elerinin ve bunların
particiliğe yansım asının rom anı olup iy i
nin sonunda galip gelmesiyle sonuçlanır.
Son rom anı Sarı it de ise işçilerin sendikalaşm ası sürecini, sarı
sendikaeılığı
ele alır.
Uzun süre gazetecilik yapm aktan gelen
bir olay anlatm a kolaylığından faydalanarak rom anlar yazm ış olan Aygen; eserlerinde çevre, olaylar ve kişiler a ra 
sında organik bir denge kuram am ıştır.
Sosyal gerçekçi fik irler taşım asına rag 
men yüzeyde kalm ış, eserlerine belli bir
fikri m uhteva verem em iştir. Bu sebeple
kendisinden sonra gelen sosyal gerçek
çi rom ancılara layıkıyla işlenmemiş konular bırakm akla kalm ıştır.
Eserleri. H ikäyeler : K ılıcım ı sürüyorum
(1930). Rom anlar : K anun nam ına (1932),
Gonk vurdu (1933), Gece konuştu (1935),
A frodit buhurdanında bir kadın * (1937),
Toprak kokusu (1944), E km ek kavgam ız
(1947), Ağlama duvarı (1949), Yolgeçen
hanı (1951), Despot (1957), Sarı it * (1968).
Ayğır Fatma. Rom an (Osman Cemal K aygılı, 1944). Y azarın gençlik devrinde y a
şadığı h ayattan izler taşıyan rom anda
İstanbul’un k en ar m ahalleleri başarıyla
tasvir edilm iştir. K enar m ahalle hayatının çok renkliliği içinde, canlı tipler, can
lı hadiseler rom anın örgüsünde belli başlı
özelliklerdir.
AYGÜN, Güzidc Sabri. Romancı (İstan
bul 1886-1946). Özel öğrenim gördü. K a
dın rom ancılarım ız içinde yaygm söhrete
sahip olanlardan ilkidir. M eşrutiyet ve
C um huriyet dev rin in ilk yıllarında halk
arasında çok tu tu lan kara sevda rom an
ları yazm ıştır. E serlerinin bir çok baskıları yapılmış, bazıları da b ir kaç defa
filme alınm ıştır.
Eserleri : M ünevver (1901), Ölmüş bir
icadının evrak-ı m etrukesi (1905), Nedret
(1922), Yaban gülü
(1926), Hüsran
(1928), Hicran gecesi (1930), Gecenin es.rarı (1934), Neclä (1941), M azinin sesi
(1944).
AYIK, Mehmet. Äşık (Esenkaya/Y usufeli 1918- ). Ş iirlerinde tzhari mahlasını
kullandı. Çiftçilikle uğraşmış, kişin boş
zam anlarında civar iiçelerde gezerek sazı
ve sözü ile şiirler okum uştur. Tortum lu
äşık Um m anı ile bir karşılaşm ası vardır.

Ayın, ayn ( £ ). Arap alfabesinin 18. harfi. Ebced hesabında karşılığı 70 rakam ıdır. B ir mänası da «göz» olan ‘ayn’m ilk
şeklinin kuzey Sämi kitabelerinde küçük
bir daireye benzemesinden dolayı, bu
harfin ismi olduğu ileri sürülür. Sesli bir
h arf olup gırtlağın derinliğinden çıkartılarak telaffuz edilir. Tecvid * ilm inde bo
ğaz h arfleri (hurüf-ı halk) kümesinde
ele alınır.
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‘Ayn harfi başta (c ), ortada (« ), son
da ( ^ )

şeklinde

yazılır.

Çeviriyazı

(transkripsiyon) alfabesinde, ayn
işareti ile karşılanır.

(c)

Ayın tarihi. Aylık dergi. (A nkara Eylül
1339/1923-Ağustos 1957). Yayımlayan:
B aşvekalet Basın Yayın ve Turizm Genel
M üdürlüğü. Dergi birinci sayıda, «Bu se
ne Eylülden itibaren her ay nihayetinde
M atbuat ve İstihbarat M üdüriyet-i Umumisi (Ayın tarihi)
ünvanı altında bir
meem ua neşr ediyor. Bu m ecmuanın
neşrinden maksad, m em leket dahilinde
ve haricinde cereyan eden siyasi, içtimaı
ve iktisadı hadisat-ı m ühim m eyi takib
ve her ay nihayetinde bu vekayi-i tarihiyeyi bir vesika ile tesbit etmektir.»
şeklinde sunulm uştur.
Y ayım ına Haziran 1931 tarihinde 86. sa
yıda, Ocak 1934 tarihine kadar ara ve
rilm iş ve bu tarihten tek rar 1. sayıdan
başlayarak
yayım lanm ıştır.
Ağustos
1957 de 285. sayıda yayım ına son verilm iştir. ilk 56 sayısı eski harflerle ya
yım lanan A yın tarihi, m em leket içinde
ve dışındaki siyasi, içtim ai ve iktisadi
önemli hadiseleri takip ve her ay sonun
da vesika halinde yayınlam akla önemli
b ir hizm et görmüştür.
Ayırma şemse. Tezhip terimi. Şekil ola
rak yaprağa benzeyen «rum isnin üzerinden ayrı parçalarla daha ufaklarının çizilm esinden oluşan şekil.
Ayin (F .). Ädet, usul, zinet, kanun, dini
merasim . Terkip olarak çeşitli m änalar
ifade eder; §ehrayin : donanma, şenlik,
A y in -i s ü k v ä r i: M uharrem in onuncu
günü, Hz. Hüseyin’in şehit edilməsi sebebi ile yapılan m atem m ərasimi, v.b.
★ Tas. Ayin, tasavvuf terim i olarak ibadet tarzı ve usul m änasm a gelir. Fıkıh
lisanında äyin kelimesi kabul edilmez,
b u nun yerine «icrä-yı zikrullah» kullanılır.
Um um i olarak T uruk-ı äliyye * tekkele-

s iU ,,

. "İ* * ?
i.//*

Ayın tarihi
(1. Sayı 1923)

Mevlevi ayini

rinde icra edilen m erasim lere ayin ismi
verilir. F akat bunların her birinin ismi
ayrıdır. M evleviler äyin’e semä, K ädiriler devrän, R ifäiler ve Sa’diler zikr-i
kıyäm , H alvetiler darb-ı esmä, N akşıbendiler hatm -ı hacegän ism ini verm işlerdir. Özellikle M evleviler arasında ayin,
zikir ve semä esnasında okunm ak ve çalınm ak üzere m uhtelif m akam larda bestelenen ve dört seläm la ayrılan bestelere verilen addır. Ferahfezä, dugäh, rast
ayini gibi. M evleviler şiir türlerinden
ilahi* ye de ayin derler.

dir. Vücüd-ı M u tla k’m ziddi da adem -i
m u tla k ’tır. V ücud-ı M utlak’ın kendi zid
di adem -i m utlak ile tekabülünde h äd isat ve eşya tecelli etm iştir. Ancak adem -i
m utlak da m üstakil bir m evcudiyete sahip değildir. A ncak bir ayna h ü km ündedir. Tecelliye vasıta olm ak üzere bir
an için zahir olan hayälden ib arettir. A y
nada akseden eşya bir gölgeden ib a re t
tir. Allah bir an tecelli etm em eği m urad
etse, bütün m üm kinat ve m ezahir o rta 
dan kalkar.
T a h kik olunsa nakş-i tem äsil-i kainat
Y ä häb ü ya hayäl ü yahud fesänedir.
Bu m üm kinata m evcut denm esi m ecazidir. Tecelliye m azhar olm aları itib ariy ledir. K endileri ile kaim vücutları yoktu r. Eşya H akkın vücudu ile m evcuttur.
Tasavvufta böylece eşyaya yani Ä lem ’e
äyine dendiği gibi, Alem in özü ve Allah ’m m azharı olan insan-ı kam il de ay
nadır. Şehadet Älem inde yani dış dü n 
yada, geniş m änasıyla, insandan daha
m ükem m el b ir ayna yoktur. Onda Allah ’ın sıfatları g ö rü n ü r:
İnsanın kalbi y ah u t gönlü de A llah’ın ay
nası (Äyine-i H udä) dır :
Gönül äyine-i vech -i Hüdadır
A nın jengi n u k ü ş-ı mäsivädır.
E srar Dede
★ Ed. Ayna özellikle Divan edebiyatında
eşyayı aksettirm esi, bu aksin sadece bir
gölge oluşu, parıltısı, aydınlık ve lekesizliği, saf ve cilalı yüz ile siyah yüz
(d ü -rü ) den ib aret bulunuşu, sık sık ve
uzun zaman yüzüne bakılışı, daim a b irlikte taşınması, zam anla paslanması, çevresinin süslü oluşu ve bazan zincirle
asılması gibi hususlarıyla söz ve hayal
konusu olm uştur. Güzellik, um um iyet
le yüz güzelliği aynaya teşbih olunur.
B undan başka aşığın hali, canı ve gönlü,
su, güneş, ay, cihan, felek ve zaman gibi
varlık ve m efhum lar için m üşebbehünbih (kendisine benzetilen) olarak kullam lır:
E şk-i çeşm ile yum ayınca gönül äyinesin
Gün bigi anı kaçan säf u mücellä göresin
Ahmed Paşa
Äyine, um um iyetle, yüz, çehre, yanak
vs. yi ifade eden kelim elerle birlikte kullanılagelm iştir:

Äyine, Ayna (F ). Işınları aksettiren a rkası sırlı cam.
★ Tas. Tasavvuf düşüncesine hakim olan
görüş her şeyin ziddi ile inkişaf ettiği-

Yine

bir sebz-hat şeker-dehen äyineruhsärun
Lebi vasjmda oldu tü ti-i şiriru-eda gönlüm
Peyam i

Dergäh arşivi

ÄYt
Äyine. M üstakilü’l efkär (tarafsız) mizah
gazetesi, haftalık
(İstanbul 18 Ağustos
1921 - 4 Ocak 1923). 72 sayı çıktı. Sahibi:
Sem ih Lütfi, Mesul M üdürü: Eşref Nesib.
Cemal N adir’in k arik atü rlerin in de yayınlandığı gazetenin yazı kadrosunda
O rhan Seyfi (O rhon), Yusuf Ziya (O rtaç), Asaf Konsolitçi (Sansar, Neşter.
M uhasib-i Şuun tak m a adlarıyla), Haşim
Sam i (Behlül Dana takm a adıyla) bulunuyordu.
Äyine-i älem-niimä, bk. Ä yine-i İskender.
Äyine-i devran. M izahi şiirler (Halil Nihad
Boztepe, 1924). 1920 lerin İstanbul’undaki hadiseler üzerine düşünce ve nükte
p arçalan taşıyan şiirlerden m eydana gelm iştir. C um huriyetin ilanı, içki yasağı,
köprü geçiş parası, m aaş alam ayan öğretm enler, bazı m izah gazetelerinin y a
yımı, tram vaylarda harem -seläm usulün ü n kaldırılm ası gibi çeşitli günlük olay
lar bu şiirlerde ele alınan konulardır.
Äyine-i giti-nümä, bk. Ä yine-i İskender.

Äyine-i vatan.
H aftalık gazete (İstanbul
14 K anunsäni (Ocak) 1867 - 9 Şubat
1867). Neşreden:
(Eğribozlu) Mehmed
Ärif. 1867 yılında çıkmaya başladı. Bir
m üddet «Vatan» adıyla çıktı ve kapandı.
5 Safer (Şubat) 1867 tarihinde adı
«Ruznäme-i äyine-i vatan» oldu ve siyasi
bir hüviyet kazandı. Bu şekilde 79 sayı
çıktı. 80. sayıdan itibaren adı «İstanbul»
oldu. 1869 yılında kapandı. İstanbul’un
sonraları haftada bir çıkan resim li nüshaları da vardır. 14 hafta devam etm iş
tir.
Äyinhan
(F). Umumiyetle Mevlevi ve
H alveti tekkelerinde semä sırasında äyin
okuyan kimselere verilen ad. Äyinhanlar kudüm zenbaşı ünvanını taşıyan bir
m üsıki üstadının dairesinde bulunurlardı.
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Äyine dergisi
(1. Sayı 1921)

Äyin-i сеш. İçkili, sazlı, eğlenceli toplantı.
Doğu efsanelerinde şarabm mucidi Cerruşid * ism iyle anılan İran hüküm darının
düzenlediği toplantılar. Cemşid İran halkını kendi düzenlediği toplantılara katılm aya m ecbur kılm ıştı. D evrinin sonla
rında tan rılık iddia etm iş ve gök naturizm i ile tabiata tapm aktan ibaret bir
yeni din kurm uştur. Cem, Cemşid kelim esinin hafifletilm iş
şeklidir. Cemşid,
gece ve gündüzün eşit olduğu gün yapılmasını em r ettiği toplantılarından birinde şarabı bulm uştur. Dolayısı ile Cem,
Cemşid kelimeleri de eğlence ve zevk
älemi erinin hatırası olarak kullanılagelm iştir.

Äyine-i İskender. İskenderin aynası. Ä y i
ne-i giti-nüm ä veya Ä y in e -i älem,-nümä
(cihanı gösteren ayna) da denilir. İsken
der bu ayna ile çok uzakları seyredermiş. Deyim bu esas içinde doğu edebiyatında çok kullanılm ıştır.
Bir başka
görüşe göre Ä y in e -i İskender, İskender
tarafından hocası A risto’nu n yaptığı
planla, İskenderi ye şehrinde inşa edilmiş
bir deniz feneri idi.
Lim anı ve şehri
aydınlatan, çok uzaklardan geçen gemilere dahi yol gösteren bu fener, İskendeSanma m enşür-i hired ya iffe t ü takvä
riye feneri adıyla tarih e geçmiş ve dün
yürür
yanın yedi harikasından sayılm ıştır. FeB ezm -i Cem ’dir bunda h ü km -i cäm-i
nerin H. 650/M. 1252 yılına kadar m evgam -fersä yürür
cudiyetini koruduğu iddia edilm ektedir.
Ragıb Paşa
★ Tas. Tasavvufta Ä yine-i İskender, k a
mil insanın kalbini ifade eder.
Ä yin-i cem tabiri sonraları tasavvuf
★ Ed. Äyine-i İskender D ivan edebiya- ehli arasında kullam lan ayn-ı cem *
tında efsanevi hüviyeti ile kullanılm ıştır. terkibi ile karıştırılm ış ve iki ayrı keyY o k seninçün ihtiyäc Ä y in e -i İskendere fiyet bununla ifade edilerek m ana kaG evher-i Zatında rüşen her m isälin süreti rışm ası ortaya çıkmıştır. Özellikle Bektaşilerde äyin-i cem, içki içmek, gülbank
Nevres
çekmek, nefesler okum ak sureti ile ya
Görüp la’l-i lebin hayrän-ı ruhsärın olan pılan äyine verilen isim olarak kendine
bidil sonradan iläve olunan bu vasfı tam aB ilir cäm-ı Cem ü m ir’a t-ı İskender m iyle aksettirm ektedir.
nedir cänä
Äyin-i kadım. (Tas. t.). Mevlevi tekkele
Nazim
rinde, semä esnasında okunan ve eski za
Cilä virm iş ise Ä y in e -i İskender’e Risto
m ana ait olduğu için bestekärları u n u tu lB enim sen saykal-ı Ä y in e -i re’y-i
m uş ilähıler bu adla anılırdı. Bu äyinsavdbımsm
lerin XV. - XVI. asırlarda bestelendiği
Nedim
tahm in ediliyor.

Dergäh arşivi

A

AYİ
Äyin-i şerif. (Tas. t.). M evlevıhänelerde
sem ä sırasında okunan ilähiler ekseriya
bu adla anılır. «Şerif» vasfı, güftelerin
tevhid, m ünacaat, naat gibi konularda
olm asındandır.
Bu güfteler, M evläna,
S ultan Veled, S ultan Divanı, Näyi Osm an
Dede ve Şeyh Galib gibi Mevlevı b ü yüklerinin eserlerinden seçilmiş parçalardan
teşekkül ederdi. Beşiktaş M evlevihanesi şeyhlerinden Nazif Dede’nin sırf k en di şiirini besteleyerek m eydana getirdiği
ayin, pire ve geleneğe saygısızlık addedilerek hoş karşılanm am ış, bu yüzden
ilk çalınışından sonra çalm m ayarak u n u tulm uştur.
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F. Ahmet Aykaç

Bir karikatürü

AYKAÇ, Fazil Ahmet.
Şair ve yazar
(İstanbul 1884-1967). İlk öğrenim ini N üm üne-i Terakki M ektebi’nde y ap tıktan
sonra, Güm üşhane Rüştiyesi’ni ve M usul
İdadısi’ni bitirdi. H ususi olarak Arapça
ve Farsça okudu. B abasının İstan b u l’a
tayini üzerine Lycee Français’ye girdi.
Mezun olduktan sonra darphane k ätip liğine tayin edildi. Bu arada Sanayi-i
Nefise m ektebinin m im ari şubesine k ay doldu ve Paris Siyasi ve H ukuki İlim ler
Fakültesi’nin yazışm alı kurslarım takip
etti. Bu arada D arülm uallim in’de edebi yat, Fransızca, psikoloji ve pedagoji
dersleri okuttu. 1918 den sonra G alatasaray Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği
yaptı. 1927 de Elazığ mebusu seçildi,
on yıldan fazla m illetvekilliğinde b u lu n 
du. (1927-38).
Fecr-i Äti edebi topluluğunda yazı hayatm a atılan Fazil Ahmed 1908 den itibaren çeşitli dergi ve gazetelerde, özellikle Tanin’de Divan edebiyatı tarzında
mizahi, alaycı şiirler ve çeşitli k o nular
da ilm i ve edebi m akaleler yayım ladı.
Fazil Ahmed XX. a. da yeni bir m ecraya
giren hiciv edebi yatım ızın belli başlı
tem silcilerindendir.
Eserleri: D ivançe-i Fazil (şiirler, 1913),
H arm an sonu (şiirler, 1919). K ırp m tı
(1924), Şeytan diyor ki (makale, söhbet,
m izah yazıları, 1927), Tarih dersi (1928).
Aykmlaşma (ayrışm a)/(D il, Fr. dissim i
lation differenciation). B ir kelimede b u 
lunan aynı veya benzer seslerden birinin
değişikliğe uğram ası. Muşamma > m uşamba, km nap > kırnap, a ttar > aktar,
aşçı )> ahçı, ürperm ek > ülperm ek, örneklerinde olduğu gibi.
Aykınlık (istisna) / (Dil, Fr. anom alie).
Bir kelimenin, dilin belirli kaidelerine
aykırı düşmesi.
Meselä; anne, karde§,

hangi, sanki kelim eleri T ürk dili k aid e
lerine aykırıdır.
AYKURT, Ali Ulvi. Şair ve yazar (E skişehir 1880 - A nkara 1957). Özel öğrenim
gördü. Y azarlık ve öğretm enlik yaptı.
Afyon, Eskişehir, H akkari m ebuslukların d a bulundu. Yazıları T ürk yurdu
m ecm uasında yayım landı. TDK üyesi
olan yazarın yayım lanan tek eseri: Türk
vezni (hece vezni ile ilgili, 1942) adını ta şım aktadır.
Aylak adam.
Roman (Yusuf Atılgan,
1959). İçgözlemlere, çağrışım lara dayan arak şuuraltı olaylarının davranışlara
yansım asını konu edinen eser, dört bölüm e ayrılm ıştır: Kiş, İlkyaz, Yaz, Güz.
Rom an kahram anı (C) dünyada m utlu
olm ak için dayanılacak tek şeyin «gerçek sevgi» olduğunu söyler ve bunu arar.
B abasından kalan m irasla sinem alarda
m eyhanelerde, ressam atölyelerinde vakit öldürür. O ralarda tanıdığı kişilerle,
sanatkärlarla söhbet eder, kitap okur ve
bol bol içki içer. Bu hayat onu dar bir
çevrede «aylak» yaşam aya iter. Ayşe ve
G üler’le sürdürdüğü ilişkiler m üddetince
saadeti aram aktadır. Ancak onu buldum
dediği yerde kaybeder. Bu açıdan rom an
«Aylak adam» ın yenilgiyi kabullenm esi
ile biter.
Bu sonuç ve onu aydınlığa kavuşturacak
içtim aı ve iktisadi sebepler rom anda belirgin değildir.
Dolayısıyla rom an ve
kahram anı, yazar tarafından bir yanı
eksik olarak bırakılm ıştır.
Aylaklar.
Rom an (Melih Cevdet Anday,
1965). M eşrutiyet devrinde maddi ortam ı
kurum aya başlayan konak hayatının
C um huriyet dönemindeki yozlaşması anlatılm aktadır.
Eczacıbaşı Ş ükrü Paşa’nın kızı Leman
H anım ’ın konağında, ikinci kocası Davut
Bey’den başka hepsi de ahläki değerleri
noksan ve zaaf içinde kişiler yaşam aktadır. Lem an H am m ’ın büyük kızı M ürşide, içki m üpteläsı, çirkinliğinden ötürü
b u hranlar içinde kıvranan bir tiptir. K ü 
çük kızı Pakize ise doğum yaptıktan bir
m üddet sonra ölmüş, kocası Galip Bey
ile oğlu M uammer konakta kalm ışlardır.
M uam m er hukuk tahsil etmiş, evlenmiş,
ancak çalışm aktan kaçan güçsüz bir şahsiyet olduğu için karısı ile birlikte ko
nakta yaşamaya başlamıştır. Eski ko
nak hayatının bol şahıslı kadrosu; y an 
dan yöreden gelen başka şahsiyetlerle
tam am lanm ış gibidir. Fakat konak b a 
yatına dahil olanların zaaflan da, eski

AYN
konak halkının zaaflarından geri kalmaz.
Lem an Ham m konakta çevresine topla
nanlarla şaşaalı b ir hayat sürm ekte, yem ekler, davetler, eğlentiler birbirini kovalam aktadır. Kocası D avut Bey’in b ü 
yük projeleri vardır. B unları gerçekleştirm ek için bir takım harcam alara giri
şir.
Neticede konak icraya verilir, ve
aile konaktan çıkarılır.
Dam at Galip
B ey’in aileyi ve çevresindekileri bir apartm an katında toplam ası da gidişi değiştirm ez. A hläki ve bedeni çöküş devam eder.
M elih Cevdet, rom anda A vrupa aristokrasisinin dejenerasyonunu anlatır gibi
dir. Son tahlilde konak halkı, batılı y a 
şam a tarzını benim sem iş, taklitçiliği en
üst seviyeye götürm üştür.
Konak b a 
yatının hiç değilse sıhhatli hali verilm ediğinden, bu sıhhatsiz hayata geçişin sebeplerini çıkarm ak da güçtür. Yozlaşan,
yok olan bazı ahläki değerler vardır.
Ama bu ahläki değerlerin ne olduğu bilinmez. Anday, tezi olm ayan bir antitezi rom anlaştırm ıştır. Dar b ir sergileme
ve ten k it planında kalan eser, Türkiyenin içtim ai değişim ini incelem e im känını geniş ölçüde verebilecek konusuna
rağm en bu noktaya ulaşam az.
AYLAN, Giirkal. Y azar (İstanbul 1937). Yüksek öğrenim ini Gazetecilik
E nstitüsü’nde tam am ladıktan sonra öğrenci kuruluşlarının tiy atro ların d a oyunculuk ve rejisörlük yaptı. T iyatro üze
rine yazıları Tiyatro 70, Y e n i dergi gi
bi dergilerde yayım landı. Eserleri: Şarkısızlar (şiirler 1960), Bu sesi duym a
malı (1965) Sahne bilgisi (1964).

zevatı yardım etm ektedirler» dem ektedir.
Yayımı 6 yıl (1944-1949) süren aylık
ansiklopedi birinci seri 5 cilt, ikinci seri
olarak daha küçük boyda 1 cilt çıktı.
Umumi bilgiler yanında, T ürkiye’yle,
Türk edebiyatı ve yazarlarıyla ilgili maddelere de yer verilm iştir.
Ayna,
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bk. Äyine

AYNALI. Äşık (M agosa/Kıbrıs XX. a).
Babası K ıbrıslı Hüseyin Ef. debbağlık
yapardı.
Bir m üddet tahsildar olarak
Şam ’da bulundu. Aynalı, o sırada Arap
okullarında okudu. K ıbrıs’a döndükten
sonra polislik yaptı. Destan yazmaya
(1905?) yılından itibaren başlayan Aynalı’nın Hasan Bulliler, Halit Arap, Adem
ile Havva, Aç gözlü ve Polis destanları
en tanınm ışlarıdır. Bunlardan Halit Arap
eski harflerle basılmıştır.
Aynalı yazı. Eski yazıda, karşılıklı yazı
lan yazılar. Çifte «atılar ve hular bu tarzdadır.
Aynaroz Kadısı. Oyun (M usahipzade Celäl, 1927). Yazar «dini, şeriatı hasis emellerine älet eden yobazlığı, hile-i şer’iyeleri, tezviratı, m ürailikleriyle sahnede
halka göstermek» gayesinden hareket
eder. Konu, Selänik civarında m anastırlarıyle m eşhur Aynaroz’da geçer. Mü-

Aylık ansiklopedi.
Fransızca
«Larousse
mensuel» örnek alınarak yayım lanan
ansiklopedi. Çıkaran: Servet İskit (uzm anların katılm asıyla). S. İskit, başlangıçta, genel olarak
ansiklopedilerden
bahsettikten sonra, «...B ugün biz de nasebetsizlikleri dolayısıyle görevlendiA ylık ansiklopedi adı altında ilk fasikürildiği her işten uzaklaştırılan kadı, Divliyle bu irfan karvanına katılm ak şererikli Yakup, Aynaroz Kadılığında da m ufini kazamyoruz.
Yapm ak istediğimiz
ta t m ünasebetsizliklerini tek rarlar, para
şey, h er ayın ön pläna aldığı mevzu ve ları toplar ve İstanbul’a gider. Aynaroz
m addeleri işleyerek ve birer m ünasebet papazları kadıyı şikäyet için İstanbul’a
düşürm ek suretiyle eski m addeleri de
gelirler. Y akup’un bacanağı Şeyhülisläm
Lem ’ı M olla’dır.
Ona ve kazaskerlere
m ünderecatım ız arasına alarak h er ay en
lüzum lu maddeleri istişareye arzetm ek
rüşvet dağıtan Yakup kararı kendi m aksistemiyle nihayet zam anla bir tam ansik
sadına uydurur.
lopedi haline getirm ektir. H er sene bir
Osmanlı İm paratorluğunun çöküş sebepcilt tutacak um um i fihristler deläletiyle lerinden biri idare ve adalet cihazındaki
m addeleri aranacak olan; yazı, tertip ve bozukluklardır. C um huriyet’in ilk yıllatanzim ine tarafım dan nezaret edilen bu rında A ynaroz K a d ısin m sevilme sebepansiklopediye her bahsin en mütehassıs leri arasında genç cum huriyetin bozul-

Aynaroz Kadısı
(İstanbul Şehir Tiyatroları)
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m uş ve çürüm üş bürokrasi ve eski id areye karşı duyduğu resm ı nefret ve öfkede gizlidir. Т ек taraflı bir bakışla değerli tek b ir şahıs ortaya koym ayan
Aynaroz Kadısı, geleneksel tem äşä se
natların ın b ir devam ı olarak görülebilir.
1928-29 m evsim inde D ärülbedayi’de oy
nandı. Daha sonrada b ir çok defalar sahnelendi.
Ayne’l-yakin.
inanm ak.

Gözle görüp iyiden iyiye

★ Tas. Yakin üçe ayrılır: İlm e’l-ya kin ,
ayne’l-yakin, H a kke’l-yakin, A yne’l-y a 
kin m üşahade ve keşif ile m eydana gelen ilim dem ektir. Bu ilim hakiki vahdeti görmeyi ifade eder. Başka b ir ifadeyle ayne’l-yakın, T anrı aşkı ile dolu
kişinin H akk’ın cem alini müşahede ile
m akäm -ı hayret tav rm a ulaşm asıdır.
K u r’än -ı K erim ’de ayne’l-yakin şöyle geçer; «Yine andolsun, onu ayne’l-yakin
ile m utlak göreceksiniz.» (T ekä sü r/7 ).
Ayn-ı cem. G önül birliği ile bir araya
gelmek. Um um iyetle T u ru k-i äliyye *
tekkelerinde yapılan dervişçe toplantılar.
A y n -г cem, toplantıların en faziletlisi, en
güzeli gibi m änalar ifade eder.
★ Tas. Tasavvufta ‘ayn-ı cem’ T anrı ile
bir olmaya denir.
«Sakahüm » ham rından içildi şerbet
K ııruldı ‘ayn-ı cem ’ itd ü k m uhabbet
Şiri
Cem’ sofiler arasında hem dağınıklık
hem topluluk anlam ında kullanılır. Toplu lu k anlam ına gelen cem ’ kulun m evhum , yard gerçekte m evcut olm ayan
varlığının ortadan k alkarak Allah’a k avuşm asıdır.
AYNt. Bektaşi şairi (A ntep ?-?). H ayatı
hakkında bilgi yoktur. Eserlerine A ntep
cönklerinde tesadüf ediliyor. Hem arüz,
hem de hece ile yazdığı şiirleri ve b ilhassa nefesleri kuvvetlidir. (—» K.)
AYNİ. Tarihçi, alim, şair (Antep 1360K ahire 1451). Asıl adı M ahmud b. A h
m ed b. M usa’dır. Küçük yaşta A ntep’te
tahsile başladı. K ahire’de tahsilini bitirerek tasavvufa yöneldi. Hacca gidip
döndükten sonra K ahire’de m üverrih ve
m uhtesiplik yaptı (1399). Birkaç defa azl
ve tayinden sonra Evkaf Nazırlığı’na getirildi.
Tayin ve aziller ile geçen bir
devreden sonra K ahire’de m üderris ol
du. Ö m rünün son zam anları m em uriy etten azlinden dolayı sıkıntı ile geçti.
V efatından sonra kendi kurduğu M edre-

setü ’l-A yniye’ye göm üldü.
H ayatım M em lük su ltan ların ın alim ve
edipleri ile geçiren A yni, zam anının fikir
hayatında önemli rol oynam ıştır. Fıkıh,
hadis, lügat ve usül ilim lerinde ihtisas
sahibi idi. Çoğu A rapça yazılmış olan
eserlerinin önde gelenleri: K udüri tercüm esi (Fıkha dair, T ü rk çe), Tarihü’lEkäsire (Eski İran şah ların ın tarihi),
Ik d ü ’l-cüm an fi ta rih -i ehli’z-zaman
(K ainatın yaratılışından 1446 yılına kadar geçen olayları an latan yirm i ciltlik
b ir tarih. A rapça yazılan b u eserin tercümesi, TS. EH. Nu. 1372-1374 de bulunm aktadır, 3 C. Bu eserin kardeşi Şihabüddin Ahm ed’le beraber hazırladığı ve
T arih-i Şihabi adıyla ta n ın a n sekiz cilt
lik kısa bir şekli ile, yine kendisinin ha
zırladığı Tarihu’D-Bedr’fi evsafi ehli’l-asr
adını verdiği üç ciltlik bir özeti daha var
dır), El-M akaasidü’n -n a h v iy y e fi şerh-i
şevahid-i şürühi’l-e lfiy y e (İbn el-M älik’in E lfiyye şerhinden alınm ış ve Bağdadı’n in H izanü’l-edeb’inin k en arın a basılmış
şiire dair bir eser, Bulak 1882), Umdetü ’l-kaari fi şerhi’l-B uhari
(Buhari’nin
Sahih’ine yapılan m ufassal b ir şerh, Kahire 1891, İstanbul 1892), M ebanü’l-ahbar
(T avähi’nin,
M a’äni’l-ä s ä r’ınm
şerhi.
H adis hakkında 10 C.), N uhbetü’l-efkär
fi ten kih m ebani’l-ahbar (Hadis hakkında
sekiz cilt), Ş erh ü ’l-m enar (Fıkıh usulü
h ak k ın d a), Z eyn ü ’l-m ecälis (M uhadarat
ve navadir hakkında sekiz cilt), Tabakät
(Hanefi fakihleri hakkında), Keşşaf
Ebu’l-leys -Sem erkandi ve Bagavi tefsirlerine yaptığı talikat, İbn Hallikän ve
İbn Ä sakir tarihlerinden yaptığı kısaltmalar, bir Siyer kitabı ile Ä l-i Abbas ta ri
hi basılmamış eserlerinden önemlileridir.
B unların dışında irili ufaklı risaleler ile
birçok manzume ve kasideleri vardır
(—» K.)
AYNİ, Ayıntablı. Divan şairi (Antep 1766/
67- istanbul 1838/39). Asıl adı Hasan.
Gegi Abdi Paşa vakası üzerine Antep’den ayrıldı (1780). Maraş, Elbistan ve
D arende’de birkaç sene kaldıktan sonra
İstanbulda geldi (1790). Sultanahmed
Medresesi’nde okudu. Şeyhülisläm Dürrizäde Arif Ef. zam anında mülazemet
rü ’üsu aldı (1791). Kazaskerlik dairesinde ve m atbaa m usahhihliğinde çalıştı. Bir müddet Sadaret Kaym akam lığında kitapçılık yaptı, daha sonra Abdullah
Ramiz Paşa’ya kitapçı oldu. Bäbıäli’de
Arapça ve Farsça okuttu (1831). Vefatından sonra Galata Mevlevihänesi’ne
defnedildi.

D evrinin lügat m ütehassıslarından olan
Ayni, ayni zam anda ta rih düşürm ede de
usta sayılm ıştır. Şairliği рек kudretli değildir. Şeyh G alib tesiri oldukça fazladır. Mevlevi olm akla beraber Nakşiliğin
H älidiye koluna bağlı olduğu yazdığı nazirelerden anlaşılır. E lbistan’da Hayati,
D arende’de H ayreti, İstan b u l’da Носа
M ehmed Ef. ve K ü tahyalı M ehmed Ef.
den istifade ettiği gibi S ü rü rı ve Şeyh
G alib’le de m ünasebette bulunm uş, İzzet
Molla ile m üşaareleri olm uştur. Şair S ürü ri ve Tezkıreci Esad Ef. A yni’nin aleyhinde beyanlarda bulunm uşlarsa da bu
tutum larının hissi olduğu anlaşılıyor.
E se rle ri: Divan (En önemli eseri, 1842 de
basıldı. Divanın başında çeşitli yüksek
m akam lı şahıslara söylenilm iş kasideler,
daha sonra m eşhur Acem şairlerine
Farsça nazireler, T ürkçe söylenilm iş gazel ve tahm isler y e r alm aktadır. Gazelleri arasında Sam i, Seläm T ahir, F ıtnat
Hamm, Halet Ef., Nedim, İzzet Molla ve
bilhassa Şeyh G alib’e söylenilm iş nazi
reler vardır.
Bu bölüm den sonra yer
alan tarihler 2590 bey ittir. Son bölüm
Sakinäm e dir. 1500 b eyitlik b ir mesnevi
olan bu kısımda ayrıca tard iy y e ve k ıt’alar da bulunm aktadır. A yni’n in bu eser
lerinin toplam ı K ü lliya t olarak da isim lendirilm iştir), N a zm ü ’l-cevähir (Türkçe
Arapça ve Farsça 1300 beyitlik bir lügat
kitabı, 1820. Sonradan Ahm ed Säfi ta rafından İzz-i zafer olarak şerhedildi),
Nusretnäm e (Y eniçeriliğin kaldırılm asına dair bir mesnevi, yazm ası M illet Ktp.
Nu. 1331). B unlardan başka S ürüri ile
karşılıklı hicivleri bulunm aktadır. (—> K.)
AYNİ. (K aram anlı). Divan şairi (T irm iz/T ürkistan ?- K onya XV. a) Şüara
tezkirelerinde adına rastlanm ayan Ayni’
nin hangi tarih te K onya’ya geldiği ve
hayatı hakkında bilgi yoktur. Konya
Mevläna Müzesi K tp.’nde bulunan divanı
hayatı hakkm daki tek kaynaktır. Devri
nin alim ve şairleri ile yakın m ünase
bette bulunan şair, K aram anlı hüküm darı Kasım Bey’in yakın dostu idi. Sul
tan Cem’in Konya valiliğinde ve II. Bayezid’e karşı K asım -Cem ittifak ı sırasın
da Cem’in çevresinde bulundu.
K aram anoğulları’na çok bağlı olan şair, beyliğin Osmanlı D evleti’ne bağlanm asından
sonra da tutum unu değiştirm edi ve şiirlerinde K aram anlı ülkesinin Osm anlılarca nasıl ele geçirildiğini anlattı. Divanı
nı K asım Bey adm a tertip etm iştir. Şiirlerinde XV. a. dil özellikleri görülm ek-

GAZEL
O mürg-i lämekänım äşiyäne häcetim yoktur
Hümä-yi himmetim evc-i sipihre rağbetim yoktur
Hayäl-i perçem-i yar itti pıçäpiç endışem
O denlü midhat-i müy-i miyäne dikkatim yoktur
Tecellizar olur çerh-i suhan envär-ı feyzimden
O mihr-i älem-i Tür-i hayälim şöhretim yoktur
Heyülam ey peri ol rütbe mahv-i hayret olmuş kim
Hezärän vechile mir’äta baksam süretim yoktur
Garaz bu bäğ-ı älemde hemän häk olmadır yoksa
O servin päyine düşmekten özge hizmetim yoktıır
O şuh-i Üsküdär’ın aşk-ı şehbäz-ı nigähiyle
Doğancılarda Ayni läne tuttum vahşetim yoktur
Ayni, Ayıntablı

tedir. Farsça birçok gazel ve kaside de
yazmış olan Ayni’nin Divan’ında, Bäki ve
N edim ’de görülecek m azm unlara rastlanm aktadır. ( - » K.)
AYNİ, Mehmed Ali. F ikir adam ı (Serfiçe
1869-İstanbul 1945). A nadolu’dan Man astır’a göç etmiş bir ailedendir. Orta
öğrenim ini Selänikte, yüksek öğrenimini
M ülkiye Mektebi’nde yaptı (1888). Dedeağaç ve Edirne İdadi’lerinde öğretm enlik, D iyarbakır’da M aarif M üdürlüğü
görevlerinde bulundu. Taif, A m m are ve
B alıkesir’de m utasarrıflık, H arput, Yanya ve Trabzon viläyetlerinde
valilik
yaptı. Emekliye ayrıldıktan sonra İstan
bul D ärülfünunu’nda tasavvuf tarihi, um üm i felsefe ve felsefe tarihi okuttu.
1926 da H arward, 1930 da
O xford’da
toplanan felsefe kongrelerinde T ürkiye’yi tem sil etti. Basında çıkan felsefi eserlere dair kuvvetli ten k it yazıları ve ta 
savvuf cephesi ile tanındı. Ahm ed H ilmi ve İsm ail Fenni ile açılan son devir
T ürk m istik düşüncesine katıldı. Tasav
vuf meselelerinde
tartışm aya girmedi,
sadece bir inanç adamı olarak kaldı.
Eserleri : Hüccetü’l-lsläm (1907),
İlim
ve felsefe (1913), Tasavvuf tarihi (1922),
İbni Sina’da tasavvuf (1922), Hacı B ay
ram Veli
(1924), D ärülfünun tarihi
(1930), İbni Arabi’nin felsefesinin zübdesi (Fransızca, 1926), T ü rk ahlakçiları
(1939), A bdülkadir G eyläni (Fransızca,
1939), M illiyetçilik (1944).
Aynü’l-füyuz. İbrahim Cevri Ef.nin m anzum eseri (Yazılışı: 1657) M esnevı’den
seçilmiş k ırk beytin m anzum şerhi ile.

M. Ali Ayni

h er beş beyitten sonra, şerhedilen Mesnevı beytinin y er aldığı terk ib -i bend
şeklinde kalem e alınan uzun m anzume,
eserin esasını teşkil eder. Baş tarafm da
tevhid ve n aat cinsinden
m anzum eler
eklenm iştir. C em i, bu
küçük eserine
H all-i tahkikat ism ini verm iştir (1647..
Bu esere daha sonra Sineçdk Y u su f’un
seçip Cezire-i M esnevi ism ini verdiği 363
beytin de aynı şekilde şerhlerini ekleyerek A y n ü ’l-fü y ü z isim li büyük eserini
vücuda getirm iştir. D idaktik bir uslüo la yazılmış olan esere M evläna’nın fik irleri hakim dir.
Ayn basım. B ir kitap veya derginin bölüm lerinden olduğu halde, ayrı bir k itapçık şeklinde kapak geçirilerek yap ı
lan basım. Aynı basım daha çok ilm i dergilerde ve çok yazarlı yayınlarda yer
alan m akale m ahiyetinde bağımsız yazı
lard an bu k itap ve dergiler dışında bir
nüsha elde etm ek için yapılır.
Ayrı dünyalar. O yun (Şahap Sıtkı İlter,
oyn. 1961, bs. 1965). Oyunun konusunu sanatkärın evliliği teşkil eder. Ev
hayatı ile sanat dünyasının birbiri ile
bağdaşam ıyacağı noktasından hareket
edilm iştir. İçkiyi ve bohem hayatını s e 
ven ressam коса, h ü rriy et aşığıdır. K arısı ise evinde sevilm ek ve ilgi görmek ister. Bu ayrılık oyunda şeytan ta rafından idare edilir.
Bu kötülüklerin
anası karı-koca arasını daha da açar, n ihayet ressam ailesini b ırakarak kendi iç
kili yalnızlığına çekilir.
K arı коса kendi dünyalarına çekildikçe
ve h er ikisi için elverişli bir ortam y a 
ratm a çabası gösterm edikçe birb irlerin den daha da uzaklaşırlar. Aslında bu so
yut iç dünyanın, somut dış dünyaya k a rşı direnişidir.
Aynk resim.
Normal k itap sayfalarm a
basılmayıp, ayrı ve ekseriya kitabın k ağıdından daha kaliteli özel kağıda basılarak kitaba eklenen resim ve şekiller
(Fr. planş). A yrık resim ler kitabın a ra 
sına veya sonuna konulabileceği gibi, yapıştırılabilir de. A yrık resim lerin özel bir
ciltte toplanm ası da m üm kündür. Bu re 
sim ler kitap tanıtılırken, sayfa sayısının
dışında sayılanır ve sonda belirtilir.
Ayş ü tarab (A.). Eğlence, çalğı ile yiyip içme.
★ Tas. Aynı zam anda sevinç ve heyecan anlam ına gelen bu terkip, tasavvuf
da, hakla ünsiyetteki lezzetin
devam ı
anlam ını ifade eder. Dış dünya ile olan

ilişkilerini tam am iyle kesip, ruhani äleme dalan m utasavvıfın, o ilahi hava içinde duyduğu lezzetler, sürdüğü zevk
ve safa ays ü tarab ile dile getirilir.
Ayşe (Äişe). Hz. Peygam berin hanım ı
ve Hz. Ebu B ekir’in kızı (613-678). Hz.
Peygam ber’le A yşe’nin izdivacı hicretten
önce, zifaf ise hicretten sonra vukubuldu. Hz. Ayşe ile ilgili «Ifk» hadisəsi denilen olayda m ünafıkların kışkırtm ası
ile huzursuzluk doğdu.
K u r’an-ı K e
rim (Nür/11-17) äyetleri nazil olunarak
Hz. Ayşe’nin m asum iyeti kesinleşti. Bu
iftirayı ortaya atanlar şiddetle cəzalandı
rıldı. Hz. Peygam berin vəfatından sonra
Hz. Ayşe birtakım siyasi hadiselere karıştı. Ancak onun asıl hüviyeti ilmi cephesi ile teşekkül etm iştir.
Hz. Ayşe hadis ravilerinin en ileri gelenlerindendir. F ıkhi m eselelerin özellikle
kadınlarla ilgili olanlarında
kendisine
m üracaat edilirdi. Zekä ve kabiliyeti ile
de tanm m ıştır. Hafızasının her hadise
m ünasebeti ile b ir şiir söyleyecek kadar
kuvvetli olduğu nakledilir.
Hz. Ayşe, T ürk edebiyatında saygı gösterilen kadınlara örnek olarak gösterilenlerdendir.
Dede K o rk u t’ta, faziletli
kadınlar Hz. Ayşe soyundan gelmiş gös
terilir.
AYŞE (Hubba Hatim). Divan şairi (XVI.
a.). Şeyh Akşemseddin sülälesindendir.
Yavuz Selim’in hocası Şeyh Şems’in yakın akrabası olması sebebi ile saraya intisap etti. Aşık Çİ., ve Hasan Çİ. tezkirelerinde gazelleri, kasideleri ve m esnevilerinden başka Cemşid ü Hurşid isimli
bir eseri olduğu kaydedilm ekle beraber,
bugün birçok m ecm ualarda rastlanılan
bir tek gazeli bilinm ektedir. (—»K.)
AYŞI. Mevlevi şair (XVII. a.). Esrar De
de tezkiresinde verilen hal tercümesine
göre şair Şam ’ın ileri gelenlerinden bir
şahısken Mevlevi büyüklerinden Ahmed
Sabuhi ile karşılaşm ış ve ona intisap e t
m iştir. Ayşi m ahläsı ile yazdığı şiirleri,
Derviş Nuşi’nin
şiirleri ile çok yerde
aynı ciltte görülm üştür. Esrar Dede d a 
ha sonra şairin 1650’de Şam ’da vefat e ttiğini bildiriyor. S.N. Ergun, Ayşı’nin
mesnevisini bitiriş tarihi olan 1686 yılına dikkati çekerek, onun ancak 1690 y ılından sonra vefat etmiş olabileceğini
söyleyerek Esrar Dede’nin verdiği bil
gilərin yanlışlığını ileri sürer. Ayşi’n in
540 beyti ihtiva eden divançesi vardır.
(-> K .)

AYV
AYŞI, Aydınlı tsa.
Divan şairi
(XVII.
a.). Medrese tahsilinden sonra çeşitli viläyetlerde m üderrislik ve kadılık yaptı.
Riza ve Şeyhi tezkirelerinde şiirlerinden
örnekler kaydedilm iştir.
AYTEKİN, Halil. Y azar (H acıbektaş 1913). Öğretmen okulunu b itird ik ten sonra
köy öğretmenliği, gezici başöğretm enlik,
Milli K ütüphane’de
m em urluk yaptı.
Son görevinden em ekli oldu. Çeşitli dergi ve gazetelerde konularını köyden alan hikäyeler ve a raştırm alar yayım ladı.
E s e rle ri: Harman yanğım (hikäyeler),
H ayvan masalları (1958), Doğuda k ıtlık
vardı (inceleme, 1965).
AYTMATOV, Cengiz. K ırgız
romancısı
(K ırgızistan 1928- ). K ırgızistan’ın Şeker köyünde bir m em ur çocuğu olarak
dünyaya geldi. İlk öğrenim ine köy okulunda başladı. II. D ünya Savaşı sırasında
köyünde erkek nüfusun
azalm asından
dolayı köyün Sovyetine k ätip oldu. Daha
sonra Cumbul’da b ay tar okuluna başla
dı (1946). Kırgızistan T arım E nstitüsü’n den mezun oldu (1953). D enem e çiftliklerinde çalışan yazarın eserleri 1952 yılından itibaren yayım lanm aya başladı.
Bir m üddet Moskova’da G orki E nstitüsü’nde staj gördü. 1957 yılında Sovyet
yazarları birliği’ne üye
kabul edildi.
Moskova Üniversitesi E debiyat Fakültə
sini bitiren Aytm atov, 1963’te Lenin ödülü’nü aldı.
A ytm atov eserlerinde K ırgızların köy
hayatını anlatır. K ırgız destanları, özel
likle Manas destanı onun ilham kaynaklarından en önde gelenidir. Rus ve K ir
giz dillerinde kalem e alınm ış olan eserlerinin ortak konuları savaş ve aşktır.
Yazar bu konularm üzerinde duruşunu,
insan duyğularının en yoğun olarak bu
iki d urum sırasında ortaya çıkm ış olma
sı ile izah eder. Fransız şairi A ragon Cemile isimli eseri için: D ünyanın en güzel aşk hikäyesi, dem iştir. T ü rk diline ve
O rta Asya Türk boylarına özel ilgi du
yan yazar, 1975 yılının Ağustos ayında
yurdum uzu ziyaret etm iştir.
E s e rle ri: Cemile, Masaldan sonra, Beyaz
gemi, Elveda Gülsarı, Toprak ana, İlk öğretm enim , Y ü z yüze, Selvi boylum , Deve
gözü, Askerin oğlu, Oğulla görüsme.
Çeşitli dillere çevrilən eserleri T ürkiye’de çeşitli yayınevleri tarafın d an basılm ıştır.
Ayvaz. Eskiden konaklarda m utfak ve
diğer bazı hizm etlere bakan Erm eni uşaklara verilen ad.
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A Halk. Ayvazlar ekseriyetle renkli bir
sa n k sararlardı. Ü stlerine salta, yelek,
bacaklarına şalvar, ayaklarına m uhtelif
renkli çizgili, aynı zam anda sıcak tutan
yün çorapla siyah yem eni giyerler, önlerine geniş yollu «futa» takarlardı. Bo
yunlarına bir om uzdan ötekine gelecek
şekilde havlu sararlardı. Resmı dairelerde de «ayvaz» adı altında görevliler bu
lunurdu.
A yvaz aynı zamanda Karagöz * tipləri
nin belli başlılarından biridir. Perdeye
kolunda bir sepet veya arkasm da bir küfe taşıyarak gelir. Erm eni şivesi ile konuşan Ayvaz tipi cinaslı ve nükteli sözden anlamaz, ahm aklığı ile seyircileri
güldürürdü.
A yva z tipine bir de Koroğlu * destaıı ve
hikäyelerinde rastlanır. Güzelliği ve yiğitliği ile Köroğlu’nun takdirini kazanmış olan Ayvaz, onun en yakın arkadaşıdır. Bazı hikäyelere göre Koroğlu tarafından kaçırılarak Çam lıbel’e getirilm iştir.
Kırılm ısa döndü kanadım kolum
Birisi gülüm dü biri bülbülüm
Karardı yildızım kapandı yolum
A y v a z’ım nerede K enan ne oldu.
Koroğlu
(—» K.)
AYVERDİ, Samilıa. Yazar, rom ancı (İs
tanbul 1906- ). Çocukluğu bir zam anlar
İstanbulu’nu n çok renkli bir sem ti olan
Şehzadebaşı’nda geçti. T abiatindeki in
celeme ve öğretme hislerinden ötürü çocukluğunda yaşadığı konak hayatını içine sindirerek, bu hayatın gelenek ve usüllerinden zevk alarak büyüdü. Bu his
ve zevklerin kendisini ne kadar kuşattığı
sonradan yazdığı eserlerde görülm ektedir. Resmı öğrenimini Süleym aniye Kız
Numune M ektebi’nde yaptı (1921). Bu
okulu bitirdikten sonra özel öğrenim gör
dü ve tem elde kültürlü olan aile çevresinde kendini yetiştirdi. Yazarın, silsilesi Cüneyd Bağdadı’ye varan Rifaiyye tarikatine bağlı olduğu bilinm ektedir. Ye
tişməsində, ru h inceliğinde ve eserlerindeki üslübunda bu bağlılığın büyük payı
vardır. Rom anları yanında hatıralarını
ve incelem elerini kitap biçimi ile kaleme
almış olm akla birlikte sonradan kitaplarına giren bu tü r yazılarını zam an za
m an çeşitli dergi ve gazetelerde yayınladı. 1972 yılından itibaren
Kubbealtı
akademi mecmuası’nın sürekli yazarlarındandır.
İnceleme ve hatıra türündeki eserlərinin
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çoğunda Osm anlı dönem indeki yaşayışın
tatlılığını, b u n ları epeyce yakından ta 
nım ış biri olarak tem iz b ir dille, d u ru bır
lirizm le ve kadınlığa has bir incelikle
anlattı. Bu hay atı ve onun bağlı olduğu
m edeniyeti an latırk en izlenim lerini hem en tam am en Rum eli T ürklüğünden al
dığı görülür. Ama yaşanan İstanbul şehridir. Edebi ve m änevi dünyası içinde
Fatih adlı eserinde F atih Sultan M ehm ed’i inceler. Boğaziçi’nde tarih *’te ise
h ay at ve m edeniyet akışının en yoğun
olduğu Boğaziçi’nin güzellikleri ile b irlik te terennüm edilir.
Rom anları, b ir m edeniyet değişiminin izlerin i aile içinde, b u n u n sonucu
olan
ru h i durum ları ise kişilerinde anlatır. Bu
ru h i durum lara
bağlı
olarak m eselä
Mesihpaşa im am ı, Yolçu nereye gidiyorsun adlı rom anlarında görüleceği gibi aile
yapışının çöküşü hissettirilm ektedir.
Eserleri. R om anlar: Aşlc bu imiş (1939),
Batm ayan gün (1939), M abette bir gece
(1940), A teş ağacı (1941), Yaşayan ölü
(1942), İnsan ve şeytan (1942), Son m en zil (1943), Yolçu nereye gidiyorsun (1944),
Mesihpaşa im am ı * (1944), İbrahim Efendi
K onağı* (1964).
Diğer Eserler : Y u su fçu k (Makale ve konferanslar 1946), İstanbul geceleri (H atıralar, tasvirler, 1952), Edebi ve m änevi

İBRAHİM EFENDİ KONAĞI’ndan/Samiha Ayverdi
Birbirine hem benzeyen, hem de küçük hususiyetlerle birbirinden ayrılan
İstanbul meydanlarından bu geniş mahalle arası meydanının, bir tarafmda Kalenderhäne Cämii üe imam meşrutası, tam karşısında İbrahim
Efendi’nin konağı ve müezzin ile muhtarın evleri, öteki köşede ise medrese ve geceli gündüzlü bir su türküsü mırıldanan bu çeşmenin üstiine,
medresenin bahçesinden kollarını kanatlarını uzatmış ağaçlar ve çinar
lar vardı. Meydanın sabit, kımıldamaz, somurtkan ve süküti binaları
arasında güler gibi, söyler gibi, düşünür düşündürür gibi baş sallayan,
el çırpan, gam dağıtan, teselli eden, yoldaş olan bu şen şatır çeşit çeşit
ağaçlar nasıl da çok nasıl da boldu...
Ah bu ağaçlar... şehri şehir yapan, binlerce yeşil gözün kadehi ile etrafa huzur dağıtan vefälı, sefalı, sadık dostlar... eskiden İstanbul şehri
bu asil bu kanaatli äşinälarm varlığı ile ne kadar mes’ut, ne kadar
memnun ve ne kadar mämurdu.
Sonra meydanın dört ayrı köşesinden, semtin dört ayrı istikämetine
giden geniş, dar, görmüş geçirmiş sokaklar gelirdi. Nihäyet bu nice
mäceradan nice serencämdan arta kalmış insanlar gibi hatıralarla yüklü
sokakların üstündeki evler, bir meşverete bir muhabbete bir derin düşünceye dalmış dostlar gibi yan yana, baş başa, karşı karşıya sıralan
mış büyük evler, küçük evler, boyalı evler, boyasız evler, yeni evler,
eski evler ve bu evler silsilesinden bacımları, şekilleri, planları ile aynlıp
sivrilen konaklar... mahallenin muhtacma, yoksuluna, duluna, yetimine
kapıları açık varlıklı konaklar, dirlikli konaklar, mahalleyi tamamlardı.

dünyası içinde Fatih
(İnceleme, 1958;,
Boğaziçinde ta rih * (1966), M isyonerlik
karşısında T ü rkiye
(İnceleme,
1969),
M aarif davam ız (İnceleme, 1970), T ü r k R us m ünasebetleri ve m uharebeleri (İn 
celeme, 1970), T ü rk tarihinde O sm anlı
asırları (T arihı inceleme, 3 C. 1975/76).
Ayyar Hamza. A dapte oyun,
M oliere’in
Les Fourberies de Scapin «Scapin’in dola p la m n d a n (Äli Bey, 1871). Eser ilk
defa 20 Kasım 1871 de Gedikpaşa T iy atrosunda oynandı (Diyojen, Nu. 70, 13 T.
sani 1287/25 K asım 1871) ve oyunculardaki bazı aksam alara rağm en sevildi ve
b ir çok defa sahnelendi.
Hasis ve otoriter babalarının istekleri ve
bilgileri dışında evlenmeğe kalkan iki
delikanlı güç durum lara düşerlerse de
uşak Hamza çevirdiği dolaplarla onların
dertlerini halleder ve eser herkesi sevindirecek bir çözümle son bulur.
M oliere’in bu eseri Ahmed Vefik Paşa
tarafından da D ckbazlık adı ile adapte
edilm iştir. Daha sonra O rhan Veli K anık
tarafından Scapin’in dolapları adıyla te rcüm e edildi (1942).
H alk tiyatrolarım ızın günüm üzde de severek oynam akta oldukları bu oyun, 1958
de A m erika’da bir yarışm aya katılacak
am atör grubu seçmek için yapılan seçimde Genç O yunçular tarafından birinci seçilmişse de, oyunun eski kıyafetlerle oy
nanm ası bizi yanlış tan ıtır m ülähazasıyle oyun A m erika’ya gönderilm em iştir.
A yyar Hamza, oynandığı yıl basıldı. M.
N. Özön tarafından da bir önsözle b irlikte Latin harfli basımı yapılm ıştır (1940).
AYYILDIZ, Celile. Şair (istanbul 18931958). H azine-i Hassa Em läk-i Hüm ayun
Başmühendisi Ahmed Ärif Paşa’nın kızı.
İlk öğrenim ini doğum yeri olan Çengelköy’de yaptı. Daha sonra özel öğrenim
görerek tarih ve edebiyatla uğraştı. Çoğu bestelenmiş olan şiirleri kitap haline
getirilm edi.
AYYILDIZ, Duran. Şair (Tokat 1933- ).
İlk ve orta öğrenimini Tokat’ta yaptı.
Bir yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okudu. A nkara Üniversitesi Ziraat F akültesi’nden mezun oldu (1961). Mesleği ile
ilgili kuruluşlarda çalıştı. Şiirleri Ilisar,
Çağrı, Varlık, K opuz gibi dergilerde y a
yım landı. Tokat’ta İlk çaba (11 sayı) ve
Sanat (18 sayı) dergilerini çıkardı. Eser
leri: Evrende yıldız kayaları (1971), A nadolu geceleri (1974).
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AZA
Azab-ı mukaddes. Ş iirler (N eyzen Tevfik
Kolaylı, 1949). K itab ın başında şairin ve
şiirleri toplayarak k itap h alinde neşreden İhsan A ta’nııı önsözleri, sonunda lü gatçe ve Neyzen, Tevfik ile ilgili fık ralar vardır. K itap N eyzen T evfik’in okul
sıralarında yazdığı b ir gazel ile kitab ın
neşrine kadar yazdığı şiirleri ih tiva eder.
Yayımcı bunları k o n u ların a göre Iç timai, Felsefi, A şki, Portreler ve K endim
olmak üzere beş başlık altında toplam ıştır. Neyzen Tevfik, şiirlerin in çoğunda,
bilhassa hicivlerinde bayağı ve m üstehcen
kelirneler kullanır. Bu onun kendisine
ve hayata bakış ta rz ı ile y ak ın d an ilgilidir.
Serseridir d efter-i isya n ım m serlevhası
Ben m eläm et postunu kaalu belädan
seçmişim.
diyen Neyzen Tevfik, eski Ş ark k ü ltü ründe önemli b ir y e r tu ta n M eläm ilik
ve K alenderilik ile çağdaş şüphecilik ve
sosyal tenkidi b irleştiren o rijin al b ir şahsiyete sahiptir. H ayatı gibi şiirleri de bir
«yıkılmışlık», eski deyim le «haräbati»
manzarası arzeder. Hece vezniyle de şiir
ler yazan Neyzen T evfik daha ziyade es
ki şiir geleneğine bağlıdır. Güzel ney ü flemesi, rind ve kalen d er yaşayış tarzı ve
hicivleri ile tan ın an Neyzen Tevfik, h a 
yat, kainat ve T anrı karşısında aşırı derecede karam sar, şüpheci ve tenkitçidir.
Şiirleri estetik olm aktan ziyade, belli bir
devirde içki ile yıkılm ış k ü ltü rlü bir in 
sanın ru h i durum unu, tav ır ve zihniyetini aksettirm esi bakım m dan b ir değer
taşır.
Äzäd, äzäde (F.). H ür, serbest, esir ol
mayan. İra n ’da m uayyen b ir içtim aı si
nifi ifade eder. (Çoğulu: azadan veya äzädegan. Türkçeye zädegän diye geçm iştir.)
Daha P artlar devrinde İra n ’da m evcut olan bu sinif, cem iyetin m ühim b ir tabakasım teşkil etm ekteydi. Äzäd kelim esi eski
İran edebiyat eserlerinde bir tak ım kahram anlara da isim olm uştur. Sasani h ü küm darı Behram G ü r’un cariyesi ve çal
ğıçısı Ä zädvär’ın m acerası m eşhurdur.
Burhän-ı kati * de äzädvär adlı hususı
bir m üsiki m akam ı olduğu kaydedilm ektedir. Ali Ş ir N evai *, M izanü’l-evzan
isimli eserinde halk arasında arüzla söylenmiş bu çeşit tü rk ü lerd en bahseder.
★ Tas. Tasavvufta
dünya ile aläkasını
kesen sofilere äzäde (äzäd) denilm iştir.
Sadi, Gülistan adlı eserinde äzäde’yi şöyle tarif eder: «Ağaçlardan h er birinin

belli b ir verimi, bilinen bir vakti var
dır ki, bunun varlığı ile, ya da yok oluşu ile kim i zaman t'aze, kim i zam an sol
ğun olurlar. Selvinin böyle b ir durum u
yoktur. O her zaman tazedir. Bu da äzädelerin özelliğidir.» Bu m ertebeye ula
şan kişilerde şu özelliklerin bulunması
läzım dır: Söz, iş, bilgi, iyi ahläk, her şe
yi terk, uzlet, kanaat ve feragat. B unlar
dan ilk dördü kendisinde bulunan kimseye bäliğ denir. Äzäde’ler iki kısm a ay 
rılır. Bazisi dünya ehline karışm aktan ve
onların hediyelerini kabul etm ekten sak ınırlar. Bazisi da zararlı gibi görünen
b ir şeyin, faydalı olm asının da m üm kün
olacağını düşünerek, halka karışm akla
karışm am anın, onlardan hediye almakla
alm am anın arasında b ir fark olmadığım
ileri sürm üşlerdir. Bazı sapık züm reler
ise, bu şekilde hürriyetine kavuşm uş bir
insanın, A llah’a ibadetten kurtulduğunu
iddia etm işlerdir.
Äzäde misra.
Divan şiirinde, tek misra
olarak b ir anlam ifade eden, anlam ı tam am layıcı başka m ısraa m uhtaç olmayan
m isralara äzäde misra veya m isra - 1 äzä
de denir. Äzäde m isralar başka b ir mis
ra ile bağlantılı değildir.
Ş airler, tek
m isra olarak söyledikleri «äzäde m isras
lara divanlarının sonunda yer verirler.
H ätırından çıkmasın dünyäya uryän
geldiğin
Bäkı
Hayli m üşkildir kişi terkeylem ek
m u ’tädm
H ayälı
E lim izden ne gelir täliim iz yär değil
Rühı (Bağdatlı)
B ir değirmendir cihän her kim se bekler
nevbetin
Zätı
Äşinäyä aşnä bıgäneye bigäneyiz
Nef’i
Devlet ol kim sededir olmaya devlet ona
yär
Läedri
Türkçe ağzından annem in sütüdür.
Yahya Kemal
AZAMAT, Nibat Hayri. Şair
(İstanbul
1955- ). İstanbul İm am -H atip Lisesi’ni
bitirdi. Y üksek İsläm E n stitü’süne girdi
(1974). Ş iirlerini Yenisanat
dergisinde
yayım ladı (1975). İlk şiir k ita b ı: Fırtınayı kucaklam ak (1976).
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AZBİ Baba. Bektaşi şairi (İstanbul XIX.
a.). H ayatı hakkm da yeterli bilgi yoktur.
Çeşitli Bektaşi tekkelerinde hizm et göre n Azbi Baba, nefesleri ile tanınm ıştır.
(—» K.)

m iyecek ve m üşterek T ürk harsının hälä
aydınlaşm am ış olan noktalarını tenv ire
çalışacaktır.» deniliyor. Dergide, bu yönde inceleme - araştırm a yazıları y er alm ıştır.

AZBİ, Mustafa Çavuş. M utasavvıf,
şair
(K ütahya ?-İstanbul 1736). Asıl adı
M ustafa. D ergäh-ı äli çavuşlarındandı. N iy az-i M ısri’ye intisap etti. Şiirleri ta savvuf tem alı olup, H alveti ve Bektaşi
akıdeleri telk in edilm iştir. Bir çok yaz
m a nüshası bulunan divanı basılm am ıştır.
Diger eserləri: Tahm is-i divan-ı N iyazi
(basıldı). Baharname, Selämnäme, Satrançnäme, H ayvannäm e. (—» K.)

Azeri. A zerbaycan’da oturan, A zerbay
can halkından olan, A zerbaycan’a m ensup. Kuzeyde K afkaslardan ve Güney
de H em edan’ın güneyi arasında kalan
m ıntıka A zerbaycan olarak adlandırılır.
Azeri, X II-XV. a. lar arasında tam am en
Türkleşen bu m ıntıka ahalisine ad olm uştur. Oğuz boyları bu asırlarda adı geçen m m tıkaya yerleşm işler, buraları vata n edinm işlerdir. A zeriler uzun
süre
y arı göçebe bir hayat sürm üşlər, çiftçilik
ve hayvancılık belli başlı geçim kaynakları olm uştur. Uzun süre İran tesiri h a
kim olmuş, K uzey A zerbaycan’da ise geçen asırdan beri Rus tesiri bariz bir hale
gelm iştir. A zerilerin bu çerçevede zengin bir dil ve edebiyat geçmişi vardır.

Azer. K u r’än ’da Hz. İbrahim ’in
babası
olarak geçer (E n’a m /74).
R ivayete göre Äzer, N em rud’un yakınında bulunan ve p u t yapıp satan bir kim se idi. Hz. İbrahim önce babasını H ak yo
luna davet etti. Onu putatapıcılıktan ve
p u t yapıcılıktan vazgeçirmeye çalıştı.
Ancak m uvaffak olamadı. Nihayet baba
sı ile her tü rlü ilişkisini kesti.

★ A zeri Türkçesi. T ürkçe’nin bir şivesi.
B atı Türkçesi’nin iki kolundan biri ola
ra k Irak, Suriye ve İra n ’ın bazı kısım ları, Doğu Anadolu, Güney K afkasya do★ Ed. Äzer, edebiyatta bazan p u ttır a ş : laylarında XIII. a. dan itibaren ortaya
p u t yontucu, sıfatı ile anılır. Ä zer’den çıkan diyelekte A zeri Türkçesi veya kıbahsedilmesi um um iyetle
Hz. İbrahim
səca Azerice denir. Bazı Azeri dilcileri
dolayısıyladır.
bu şiveye Azerbaycanca, Azerbaycan di
li de dem ektedirler. Kuzey A zerbay
Azerbaycan. K ü ltü r dergisi, aylık (A nka can’da 1926 da İslami harfler kaldırılarak
ra, Nisan 1952-1966). 170 sayı çıktı. Sa L atin menşeli b ir alfabe kabul edildi.
hibi: A zerbaycan K ültür Derneği, So- Sovyet idaresi 1939 yılı sonunda bu alfarum lu M üdürü: Ahm et Yaşat. A zerbay beyi de kaldırarak yerine Rus alfabesini
can K ültür D erneği’nin dördüncü kongre kabul ettirdi.
üyelerinin dileklerine uyularak yayım 
XIV. a. dan sonra yazılı eserlerini verlandı. Daha çok üyeler arasındaki bağ meğe başlayan A zeri Türkçesi’ (AT.) nin
la rı sağlamak gayesi güdülmüş, A zerbay- asıl ağırlık m erkezini İran Azerbaycan’ı
can’ı ve edebiyatını tanıtıcı yazılara yer
(Tebriz) teşkil etm iştir.
XIX. a. dan
verilm iştir.
sonra AT nin Kuzey Azerbaycan’da (Ba
ku) tekäm ül ettiği görülür. 1930 yılında
Azerbaycan yurt bilgisi. Dergi, aylık (İs
İran tek resm i dil olarak Farsçayı kabul
tan b u l 1932-1934). «Müdür: Dr. Caferoğlu ettik ten sonra İrandaki A zeriler T ürkAhmed. Prof. Dr. K öprülüzäde M. Fuad, çe kitap yayınlayam az oldular. Zam anı
Prof. A. Z. Velidi (Togan), Dr. Hacızäde
mızda AT, Sovyetler Birliği’nin bir cum Mirza, Dr. Ağaoğlu Mehmed, Asistan A bhuriyeti olan Azerbaycan’ın resmi dili
dülkadir (İnan) beylerin iştirakiyle ay 
olarak kullanılm akta ve gelişimini sü rda b ir neşrolunur.» 36 sayı çıktı.
dürm ektedir.
Birinci sayıda, «Bir kaç söz» başlıklı suAT’nin bugünkü ağızları :
nuşta, «Azerbaycan yu rt bilgisi’nin m ak1. Doğu g r u b u : Kuba, Baku, Şam ahı,
sad ve gayesi yalnız A zerbaycan’ı her
Muğan, Lenkeran
hususta yakından bilen ve tanıyanlarla
2 Batı g ru b u : Kazak, Karabağ, Gence,
bir tetk ik kadrosu hazırlayarak hars te tŞuşa ve Ayrım
kik atı ile uğraşm aktan ibaret saym ayıp
3. K uzey grubu: Nuha (Şeki), K u tk aaynı zam anda onu bu ülke ile alakadar şen, Zakatala, Gah
ırk taş ve m uhiplerine tanıtm aktır. M a4. Güney g ru b u : Nahçivan, Ordubad,
mafi mecmuamız bununla da iktifa e t- Tebriz, Urmiye, Erivan

5. Diğer bölgeler: Irak -S u riy e, Doğu
ben у m en, bin У m in, boncuk У m unAnadolu’nun bazı bölgeleri, İrandaki b a
cuh. İşaret zamiri olan bu kelimesinin
zı T ürk kabilelerinin dili;
K aşkaylar,
isim hal ekleri almasında: buna > типа,
Aynalılar vs.
bunda у munda,
Fonetik (ses bilgisi) fa rk lılık lar :
p У b, a) Kelime içinde bulunan çift p
I. Sesliler:
sesinden ikincisi birincisine göre nisbeten tonlulaşarak b gibi telaffuz olunur:
e, Kapalı i. İstanbul T ürkçesi’nde bu
hopla- У hopba-, topuz > topbuz, tapılses yoktur. AT de yaygın b ir sestir. B u
günkü azeri yazı dilinde iki e harfi k u ltı У tapbıltı
lanılır.
b) Çok heceli kelim elerin sonunda: k i
Türkiye Türkçesi’ne göre fark lılık göste
tab У kitap, münasib У m ünasip
rən sesliler ve sesli hadiseleri şunlardır:
v у f, a) Bazı alınm a kelim elerde tona > e, değişmesi: Bazı A rapça kelim eler
suzlaşarak: avtobus У aftobos (otobüs)
de; tarz > terz, lafz > lefz, Sabr у sebr,
b) Тек heceli çift sesdeş ile biten keli
m elerin sonunda tonlu bir sesdeşden ön
Arab У Ereb
ce gelirse; savt > sövt > söft, m evt у
a > i, Arapça m ü fd ’ale babında olan kem ö v t > m öft. Bu hal konuşm a dilinde
limeler m üfä’ile şekline çevrilir: mükS-görülür. Yazı dilinde bu değişme gösteleme > m ükälim e, m üsadere у m üsarilmez.
dire, müsahabe У m üsahibe.
9 У Ö У У, Türkçe veya alınm a sözlerin
а у o, Avuc у ovuc, av > ov, k a v u j-У
içinde iki_sesli (biri veya her ikisi de in 
ğovuş-, savur- > sovurcə ise) arasında: yigit > yiğit > yiyit
a У ö, savt > sövt, m e v t > m övt.
У iyit, eger у eğer У eyer, m eger У m eё у e, Bazı farsça kelim elerin sonunda
ğer У m eyer
görülen kapalı ё sesi açık e olur: Säye
g У k, Bazı kelim elerin başında: gönül >
У say e (gölge)
könül, g eç-У kёç-, göç- У köçe у o, N evruz у N ovru z
ğ
У h, Kelime ortasında tonsuz sesdeş
e у ö, revnak у rövreğ,
z e v k у zövk,
den önce gelen ğ (gaym) tonsuzlaşarak:
$evk у şövk
bağça > bajıçe, boğça У bohça
i > e, Bazı Arapça kelim elerde: ilac у
к
у g, a) Kelime içerisindeki çift k den
elac, iyan > eyan
ikincisi
tonlulaşarak: М екке У Mekge,
i /v e, Türkçe kelim elerde: in - У en-,
tek k e У tekge, sikke ^У sikge
işit- у ё^И-, Bazı A rapça kelim elerde
b) Kelim e sonundaki çift sesdeşden ikelime başında bulu n an i sesi uzun bir
kincisl
k ise tonlulaşır: cenk у ceng,
kapalı ё’уе çevrilir:
i’tira f У e’tirä/,
renk У reng, zenk > zeng (zil)
ilan > elan, i’tiräz У e’tiräz, ihtişam >
k nj yh, Hece veya kelime sonunda bu
ehtişam, aşk > eşj) Farsça kelim elerde
lunan
k sesi, bilhassa konuşma dilinde
piş e > peşe (iş)
у sesine yakın bir şekilde telaffuz edilir:
о у i, nazok у nazik, m orvärid У m irçiçek У çiçeyh, keklik > keyhliyh, Ыvärid
lek У bileyh. Bu değişme yazıda gösteо У ö, kohneyköhne (eski), horek У
rilmez.
hörek (yemek)
fc , T ürkiye Türkçesi’ndeki bu sesle A ze
o y u , ljorma у fyurma, Hodä У Quda
ri Türkçesi’nde seyrek karşılaşılır:
oro u, Oğuz у Uğuz, boğa У buğa, boya) Bazı alınm a kelim elerde aslm a uyğun
nuz У buynuz
olarak:
kabine, kalori, akademiya,
о У ü, bolbol У bülbül, gol У gül
b) Тек heceli bazı kelim elerin sonunda:
o,
uyavt• У oyan-, dudak У dodah
ırk, У irk, §ark > şerk, zevk У zövk,
İİ<m o, ülke у ölke, b ü yü k у böyük, güc) Çok heceli alınm a sözlerin sonunda:
zel У gözel
m antık > m entik, ittifa k у ittife k , şaII. Sesdeşler:
fa
k > şe/ek,
Türkiye Türkçesi’nden рек farklı özellikler göstermezler. Belli başlı farklılıkç) Kelime içerisinde
tonsuz sesdeşden
lar şunlardır:
önce bir sesli ile birlikte gelirse m uhafaza edilir: nokta
У nökte,
iktibas
У ik• H, Bugünkü Azeri alfabesi’nde X işare•
•
•
tibas, raks > reks
tiyle gösterilen bu ses, T ürkiye Türkçe
d) Kelime ortasında bulunan çift k dan
si’nde bir harfle gösterilm em ektedir. AT.
ikincisi tonlulaşır: bakkal > bakğal, sade ise çok yaygın b ir kullanılm a sahası
m.
** — *
vardır.
kal У sakgal, toka У tokga.
fc > ğ, T ürkiye Türkçesi’ndeki bütün k
bru m , Bazı kelim elerde ilk ses olarak:
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la r AT de g ya çevrilm iştir. Bunun için
şimdiki A zeri A lfabesi'nde к sesini gösteren b ir h arf yoktur. K ef ( İ İ ) sesini
gösterm ek için de К işaretini kullanılm aktadır.
Kaş > ğaş, karanlık у ğaranlıfy, k a le m y
ğelem. A rtdam ak sesdeşlerinin tonlulaşması Batı Türkçesi’nde görülen en b ü yük ve en yaygın ses değişmesidir.
к > h, Kelime içindeki ve daha çok k eiim e sonundaki к lar h ya dönüşm üştür:
Çtk- > çı\ı-, ayak > ayah, bakalım у
bahalım, kalk у ğalfy, ya k а у yaha
h > h, hanım > hanım , dhmak > ahmah
c у y, Kelime ortasında c ile biten h eceden sonra gelen hece tonlu sesdeşle
başlarsa bu ses j gibi telaffuz olunur:
vicdan У vijdan, secde > sejde, ecdad
> ejdad, ecnebi У ejnebi. Bu hal konuşma dilinde görülür.
c n j ç, a) Çok heceli kelim elerin sonun
da: a ğ a c У a ğ a ç , ila c > e la ç , ç e k i c > cek iç

b) Çift sesdeşle biten tek heceli kelim e
lerin sonunda: dinc > dinç, tu n c > tu n ç ,
genc у genç,
ç r v 5 , Kelime ortasında, sesli ile başlıyan
heceden önceki hecenin sonunda b u lu 
nan ç bilhassa konuşm a dilinde 5 gibi
telaffuz olunur: K açkın у ğaşğın, geçmiş У k e ş m iş ,
t У d, a) Bazı kelim elerin ortasında b u 
lunan çift t sesinden birincisi ikincisine
göre nisbeten tonsuz olarak söylenilir:
hatta У hetda, ittifa k У itdifağ, m ü tte fik У m ütdefiğ
b) Türkçe veya Azerıleşmiş kelimelerde,
tonsuz sesdeşten sonra birleşik bir hälde
gelen t ler d gibi söylenir: y a s s ı > y a s t ı )
y a s d ı, is ti> is d i (sıcak), a h t a r > a h d a r (a ra -), h a ft a > h e f t e У h e fd e ,
d У t , a ) Konuşm a dilinde, tek heceli k e
lim elerin sonunda bir sesdeşten sonra
gelirse: a n d У a n t , f e n d У f e n t ,
b) Çok heceli kelim elerin sonunda: p o 
la d У

p o la t, e v l a d У

e v la t ,

c) Kelime ortasında çift d sesi varsa,
birincisi ikinciye göre nisbeten tonsuzlaşarak t gibi telaffuz edilir: te re d d ü d y
teretdüd, şiddet > şitdet, h a d d in d en y
hetdinden,
т у n, Kelime ortasında m den sonra
f,v,p ve bilhassa b gelirse asimilasyon
sebebiyle: zem bil У zenbil, bomba у
bonba, lamba у lanba, am fiteatr > anfitia tr,
P У S, P sesinden sonra t,d ,s ,ş ,z ,ç , gibi
sesdeşlerden birisi gelirse: ta p d ığ у

tafdığ
(bulduk),
tapşırığ У tafşırığ
(tenbih),
f У v, Kelim e ortasında çift / varsa ik in 
cisi veya b ir / den önce tonsuz b ir sesdeş bulunursa v gibi söylenir: şaffaf >
şefvaf, keşfiyya t > keşviyya t
z у s, Konuşm a dilinde:
a) Тек heceli kelim elerin sonundaki z
den önce tonsuz b ir sesdeş bulunursa:
m ahz У m ehs (sırf, yalnız), lafz у lefs
b) Çok heceli kelim elerin sonunda: elmas
У almaz У almas, bekm ez > bekmes,
m araz У maras
Ses hadiseleri:
Benzeşme: tapm ağ У tappağ
(bul-),
atdı У attı, Arasdan у Arazdan, anla- у
anna-, çıharlar > çıhallar, ğızlar > ğızdar, biletler > biletder,. Son misallerde
görüldüğü gibi çoğul eki -la r/-le r’de ben
zeşme kanununa tabi olm aktadır. Hem
ilerleyici hem de gerileyici benzeşme gö
rü lü r.
Ses türem esi: a) Başta sesdeş türemesi:
ayva У hayva, avlu > havlu, ör- у hör-,
örük У hörük, in - У yen - b) Başta sesli
türem esi: riza У irza, razı > irazı,
Ses düşmesi: A li Ekber > Elekber, halaoğlu У fıaloğlu, gedirsiniz у gedirsiz, yılan > ilan, y ü z у üz, yıl > il, yıldız У
ulduz,
Ses farklılaşm ası: garar- У garal-, ham m al У hambal
Yer değiştirme: m eşhur У mehşur, ya n 
lış У yalnış, süfre У sürfe (sofra), iğrenУ irgen-, pehriz У perhiz, kiprik У
kirp ik, köprü У körpü
sesdeş ikizleşmesi: sakal > sakğal, yedi
> yeddi, sekiz > sekkiz
İki seslinin hecede yan yana gelmesi:
avuc > ovuc > ouc, oğuştur- > ovuşdurУ ouşdur-, kavurm a У ğavurma >
ğourma, tavşan У dovşan У douşan,
R uşen ^ Rövşen yR öuşen, nevbet > n ö vЪе у nöube, gevrek > gövrek у göurek.
Bu h al konuşm a diline m ahsustur.
AT de çoğunlukla soru cümleleri ek k u llanılm adan, son hece seslisi uzatılarak
sö y le n ir: gelirsen?, gördün?, olupdü?
Morfoİoji (Yapı bilgisi):
-n i/- n i/- n u /- n ü , sesli ile biten isim lerin
belirtm e durum u hälinde: ğapı-nı, ölü
nü, deli-ni,
-z, çokluk 2. şahıs iyelik eki. Bilhassa
G ü r^y Azerbaycan Ağızları’nda: eliniz у
elivüz У elüz, yüzünüz У üzüvüz У
üzüz. К > v değişmesi sebebiyle,
-çı/.-çi, İsim den isim yapma eki olarak
yalnız ç ’li şekiller kullanıbr: alverçi

(tacir), o d u n - ç u , y a z ı ç ı (yazar, k ätip ),
- ı m c ı / - i m c i , Sıra sayı sitatların d a: b i r i m ci, b e ş im c i, a lt ım c ı, d o k ğ u z u n c u ,
- a ğ a n / - e y e n , Sıfat teşkilinde:
a ğ la ğ a n ,
g ü le y e n , g e ze y e n , g a ça ğ a n ,
-ç a n /-ç e n , -y a ç a n /-y e ç e n
(... k a d a r):
ö le n e ç e n , n e v a fy ta ç a n , g e l e n e ç e n , d e r e -

yeçe n ,
- a n d a / - e n d e , (Z arf-fiil) a fy a n d a (akınca),
g e le n d e , ö te n d e (geçince)
- a s ı / - e s i , (Sıfat-fiil) g ü le s i, d ö ğ ü le s i >
d ö y ü le s i, k a h r o la s ı
,-ğız/ğuz, doğ-У doğuz-, k a lk ~ y ğalhız,Edatlar:
Т е к , te k i n : gibi, ğ u ş t e k , ğ u ş t e k i n (kuş
gibi)
Zarflar:
- a k ı / - e k i , y a n - a k i (bitişik, yandan, y a n 
da olarak), Ç e p - e k i (çabukça, acele)
- a ş ı / , y a n - a ş ı (birlik, birlikte)
- y a n a , d o s t - y a n a (dostcasına), s a y m a z 
y a n a (saymayarak, aldırış etm ez gibi)
■-cek, k ö y n e k - c e k (göm lekli h älde), s e v i n - c e k (sevincli olarak, çok sevinen)
- l ı ğ d a / - l i k d e / - l ü k d e , Sayı veya sıfatların
sonuna getirilerek zarf teşkil edilir: i k i li k d e (ikili olarak), ay rı-lıhda, ü ç-lü k de (iiçlü hälde).
Zaman Z a r fla r ı:
Türkiye Türkçesi’nde az kullanılan veya

kullanılmayan zaman zarfları:
im dı (şımdi), hem işe (her zaman), ha
çan ne zaman), ha vaht (ne zaman),

nancarı (ne şekilde; veya hancarı şeklinde), bildir (geçen sene), dünen (dün),
sabah (yarın), günorta (öğlen), bayajj
(az önce), ğabahca (önce), haçandan
haçana (ne zam andan ne zam ana).
Y er Z a rfla rı:
Ora-bura (araya b uraya), hara (nereye),
yan (taraf, yön), o tay (o ta ra f), bu tay
(bu taraf), ğırah (kenar).
Fiil Ç ekim leri:
Şim diki zaman e k le r i: - r /- ır /- ir /- u r
/iir den ibarettir. - r aynı zam anda geniş
zam an ekidir. B unun için bazan her iki
zam an birbirine karışır: üşiir (üşür, üşüyor), ofyur (okur, okuyor) gibi. - r ile y a
pılan şim diki zam ana M echul diger eklerle yapılanlarına da
Gerçek şim diki
zaman deniliyor. -yo r eki kullanılm az.
P akat bu ekin tesiriyle m eydana gelmiş
bazı şekillere rastlanır: G elm eyirem (gelm iyorum ), sevm eyirem (sevm iyorum ),
o^um ayıram (okum uyorum ) vb. gibi.
Ş im d iki zam an’a örnek : gel-, sev-, üşü-,
o]}uMechul
Gerçek
gelerem
sevirem
gelersen(-n)
sevirsen (-n)
geler
sevir
gelerik
sevirik (-ru h )
gelersiz (-süz,
sevirsiz (-süz,
-siniz)
-siniz)
gelerler (-leller)
sevirler (-iller)

AZE

JATMAJbNI

-4)>- u»yiT ,v.c: uait
.«İ.U, ^

jjij

Jlı

j f J ,

V jl ^ jl» . .jjUUjse.

«“U •<-■» „-u
'u “ y !

> * ;L

T

^

‘A j V i t ü j i u y
j WT

ıfjV iv tji

J! Л

.J - ^

« r jw
‘У~ J jsjj
ı J

'jj> j^iJb .«Tıa,

;

0,1 *1 j
jC b . j j i j l .jiU v i j ,

‘Z JJ~

^

,
• ‘

+

^

Şad olmajbn ej s e v ili millat vykəlasi
Osmanlbda çarı ola qanuni-asasi!
Qamıni-osasi demo! Iranlb azasi!
Iranlblarbn basları,ııı.n qanlb bəlasi!
Oceanian* olmyş analar matəmi, jasf.
Dcrlərsə sizo var bu isin sonra səfasi.
Aldanmajbn, aldanmajbn! Allahb sevarsiz
Iranlb kibi jatmajbn! Allahb scvarSiz'
Əvvalçə verirl.v sizə hvrijjəti-—əfkar.
Jo’ni daıibşbb fikrinizi cjlojin izhar.
Vaqta kl, danbşdbz. vyzara oldıı xəbərdar,
Mytləq gerəçəklər ki, çibistanə zərər var.
Hər fənn ilə olsa qavaçaqlar sizi nacar,
Cynky bu jbqbnçaqda olıy haqqbnbz inkar.
Jax$b budu (oplanmajbn! Allahb sevərsiz!
Iranlb kibi jatmajbn! Allahb sevərsiz!

'

tb".f J*.
* .-»•
^ cCJ-"'»-- t
л»

Osmanlbler. aldanmajt>n! Allahb sevarslz!
Iranlb kibi jatnifljbn! Allahb sevorsiz!

ıj^ j

Girəm ki, təərryzlər edib də vyzərajo.
Bir ncv'lə ez fikrinizi soqduz arajə,
Ta catdb xəbər bir para myfsid yləmajə.
'’Mirzə Əli Əkbər>lər əlin acdb dyajə,
Təkfir oqu, la'nət topu dəjdi yrəfajə,
Varmb elə bfr şəxs edə ehrarb vyqajə!.'
Bu əmri əbəs sajmajbiı! Allahb sevərs z!
Iranlb kibi Jatmajbn! Allahb sevərsiz!

[ОСМАНЛЫЛАР, АЛДАКМА1ЫН. А Л Л А кУ CtƏƏfCKSH
Османлылар. аллянма^ын. аллаИы c rw p c N j'
И ранлы кн м и jaHM ajuH1. аллаЬы сгааргм ı'
Шад ол мa j ы н. ej севкнлм миллат вукэласи,
Османлыла чарн ола ганунн-.мгасн!
Глнуин-эсаси лечо, иранлы .иэси.
Иранлыларын башлармнын ганлы болаги,
Оглаклары влм уш аналар матами. jacN.
Дерларсэ с т о вар бу ишнн сонра сафаси,—
Алданма]ын. алланча]ын. алла>ш с е ч а р о "'
И ранлы ними ja n v a ju ii. а.глаЬы севарсвА'
Овпэлчл верирлэр сиза Ьурри]]эти-афкар.
J o' hh данышыб ф икринизи c j.ıo jıu ı изНар,
Вогта кн, даны ш дыз, вузора а тд у хабэрдар.
М утл эг керочоклар кн, чнбпшлано зарар вар;
həp фанн ило олса говачаглар ензи начар,
Ч ункн бу ]'ы гынчагда олур Ь аггиниз ннкар.
Лахшы б уду ToruıaHMajhiıı. аллаНы с ^м рсиз!
И ранлы ки м н jaHMajtaıı, аллаЬы ссаорснз!
Киром ки, тээррузлэр едиб да вузора jo
Бир нев ила ®з фикрнннзи сохдуз apaja.
Та чатды хабар бир пара муфемд yooMaja,
М ирза Эли Э кбарлар1 алии ачды jy a ja .
Тахфир оху, лэ'нот топу да]ди ypaıpaja,
В арны ела бир шахе еда аЬрары BNraja?
Б у амри абас санма^ын. аллаЬы севарсиз'
И ранлы ки м и jauM ajuH , аллаЬы севарсиз!
Ja лил’ачэб, османлылар, aja. на 'анырсыз?
Гануии-эсаси верилиб ja инанырсы ?

Hophopnäme’den bir şiir
Azerilerin kullandığı üç
alfabe ile : İslami, Latin,
Kril.
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Gerçek
Mechul
ohuyaram
uşuyurem
ohuyarsan (-n)
üşüyürsen (-n)
üşüyür
ohuyar
oljuyaruh (-rıh )
üşüyürük
üşiiyürsüz (-sünüz) ohuyarsuz (-sınız)
üşüyürler (-yeller) ohuyarlar (-yallar)
Geniş za m a n : -a r/-er, bazan da - r ile
yapılır. Ö rnek : S ev-, tohuseverem
tohuyaram
seversen (n)
tohuyarsan (-n)
sever
tohuyar
tojjuyarıh (-ru h )
severik
seversiz (-siniz,
tohuyarsız (-sınız,
-suz)
-süz)
tohuyarlar (-yallar)
severler (-eller)
2. Şahıs teklikdeki n yazıda gösterilmez.
Konuşm ada ortaya çıkar.
Geniş zamanın o lu m su zu :
tohumaram,
Sevmezem
tohum anam
(semerem,
toxumazsan
sevmenem)
tohumaz
sevmezsen
tohumazıh,
sevmez
sevmezik, sevm erik, tohum arıh,
tohum anıh
sevm enik
toljumazsız (-sınız,
sevmezsiz (siniz)
-suz)
sevmezler
tohum
azlar
tohumazam,
V
Konuşma dilinde telaffuz bakım ından
bazı farklılıklar olur : gelerem
gellem,
oturram
olaram
ollam, oturaram
vb. gibi. Bu gibi !h adiseler orta hece seslisinin düşmesi ve asimilasyon sebebiyle
görülür.
E m ir : S ev-, O huOjjuyum
sevim
Ohu, ohugil,
sev, sevginen,
ohuginen
sevgil
sevsin
ohusun
sevin, seviniz,
obuyun, ohuyunuz,
sevüz
ohuz
sevsinler (-n er)
ohusunlar (-nar)
★ A zeri edebiyatı. Yayılmış olduğu saha
ve m eydana getirdiği edebi verim leriyle
Çağatayca ve Batı Türkçesi (Osmanlıca)
gibi Türkçe’nin iki büyük lehçesinden
sonra gelen üçüncü büyük lehçe d u ru m undaki Azeri Türkçesi ile m eydana getirilm iş edebiyat.
T ürkistan ve H arezm sahasmda X I-X II.
a. larda İran edebiyatı ve İslam m edeniyeti tesiri ile Doğu Türkçesi edebi bir
gelişme gösterm işken, İran ’da Oğuz
Türkçesi, daha geç b ir zamanda edebi
b ir lehçe haline gelebilmiştir.
İra n ’da
hüküm sür en Selçuklular devrinde ilim

ve sanat m erkezlerinde A rapça ve Farsça hakim olm uştur. Moğol istilası bazı
eski T ürk k ü ltü rü u n su rları taşıması ile
ve İlhanlı idaresi, b ü tü n yerli dillere yer
verm esiyle, T ürkçe’n in önem ini bu bölgede arttırd ı. A ncak A zeri edebiyatımn
XIV. a. dan önceki dönem i ile ilgili bilgilere sahip bulunm uyoruz. Azeri edebiyatının oluşum unda diğer İslami edeb iy atların teşekkülünde görülen tesirler
söz konusudur. İslam i zihniyet, İslam
m edeniyetinin diğer fik ri unsurları, İs
lam i edebiyatın estetik anlayışı, şekle
ve esasa ait özellikleri dikkati çeker. İs
lam tasavvufuna dayalı fikirler bu edeb iy atta da y an k ı bulm uş, h atta H ürufi
lik akım ı ilk defa Azeri edebiyatında görülm üştür.
A zeri edebiyatı, diğer T ürk lehçeleri
edebiyatları gibi halk edebiyatı ve İranıİslam edebiyatım n tesiri ile vücut bulm uştur. Eski T ürk destanlarınm kalıntıları, Dede K orkut hikäyeleri bu bölgede geniş yaygm lığa sahip olmuştur.
Daha sonra Koroğlu, Ä şık Garib, Kerem
ile Aslı, Şah İsm ail gibi bir çok halk
hikäyesinin bu bölgede teşekkülü destani geleneğin gücünü gösterir.
Bazı edebiyat tarihçileri, Genceli Nizami,
Tebrizli K atran ve Ş irvanlı H akani’yi
ilk Azeri edebiyatçıları olarak gösterir
ve yazılı A zeri E debiyatı’nın önce Farsça
olarak teşekkül ettiğini kabul ederler.
F ak at bu edebiyatın başlanğıcı olarak
A zeri Türkçesi ile yazılan eserler kabul
edildiğinde ilk Azeri şairi olarak Hasanoğlu mahläslı Şeyh İzzeddın Asfarayani
görülür. Bu şair XIII. a. sonu ile XIV.
a. başlarında yaşam ıştır. Elimizde yalnız
b ir Türkçe gazeli vardır.
K adı Burhaneddin, E rzurum lu Kadı Darir ve Seyyid Im ädüddin Nesimi bu asrın en önemli sim alarıdır. K. Burhanedd in ’in Türkçe divanı, D arir’in bir Siyer'i,
F ütuhü’ş-şam tercemesi, ve Y ü su f u
Züleyhä adlı bir de mesnevisi vardır. An
cak, K. Burhaneddin şair olarak şöhret
kazanmamış, Darir ise kendinden sonra
gelen şairler üzerinde önemli bir tesir
bırakm am ıştır.
Bu asırda hüküm süren Celayirliler sa
rayında hakim dil Türkçe idi. Sultan
A hm ed bin Veys ve Носа Abdulkädir
Meragai de Azeri Türkçesi ile şiirler
yazdılar.
XIV. a.’ın en büyük şairi N esim i’dir
(1369-1417). H urüfilik cereyanının edebiyatım ızdaki en büyük temsilcisi; hem
Azeri hem de Osmanlı edebiyatı ü zerin

de büyük tesirleri olan m utasavvıf, lirik
h,
bir şairdir. H areketli hayatı, trajik bir
şekilde öldürülm esi, kendisine karşı ilgi—
жАг»*** wml"
yi artırm ış; halk arasında hakkında çeşitli söylentilerin oluşmasını sağlam ıştır.
B ugün dahi B ektaşi ve A levi züm releri
arasında büyük nüfuzu vardır. Hatai,
H abibi ve Fuzuli gibi A zeri şairleri üze
rinde önemli tesirleri olm uştur.
XV. a. da K arakoyunlu ve A kkoyunlu
saraylarında b ir çok A zeri şairi yetişti.
Cihan Şah, H a kiki m ahlasiyle Türkçe
şiirler yazm ıştır.
A ydınlı bir mevlevi
şeyhi olan Ö m er Ruşenı, Y ü s u f u Z ü ley
hä adlı bir m esnevisi bulunan Hatai ve
Nizami Acerbaycan Devlet
Habibi bu asrın belli başlı şahsiyetleri- ilk A zeri aşığı olarak bilinen K urbani bu
çağda yaşamış, Şah İsm ail’e hitaben şiir
dir. Habibi, A kkoyunlu S ultan Y akub’un
Edebiyat Müzesi (Bakü)
sarayında yetişm iş Safevi Şah İsm ail’den ler yazm ıştır.
nıelikü’ş-şuara läkabını alm ış sonra IsXVII.
a. da Saib Tebrizi, Mesihi, Safi
ta n b u l’a gelerek edebi faaliyetine Osm an K u lu B ey, Tebrizli Kavsi, M irza Tahir
lı sahasında devam etm iştir.
Vahid, M elik Bey A vcı en önemli şair
ler olarak görülürler. Saib Tebrizi’nin
Şirvanşahlar ve Safevilerin halk şairleelimize ancak 17 adet Türkçe şiiri geçrine ve T ürkçe’ye itib ar gösterdiklerini,
bu saraylarda A zeri Türkçesi ile eserler m iştir. İran, Türkiye ve H indistan saveren ediplerin fazla olduğu bilinir. hasında yetişen şairler üzerinde büyük
bir tesir icra etm iştir. M esihi’nin VaraBaşta Şah İsmail olm ak üzere saray m ensupları da Türkçe şiirler söylem işlerdir. ka ve Gülşah, Dam u Dane, Zenbur u
Şah İsmail, Hatai m ahlasiyle hem klasik A sel adlı mesnevileri vardır. Son ikisi
hem de halk şiiri tarzında m anzum eler kayıptır. Tebrizli Kavsi, m istik duyğu
yazar. Türkçe bir D ivan’ı, Dehnäme ve lardan çok dünyevi hazlar, canlı hayat
Nasihatnäme adlı iki m esnevisi vardır. sahneleriyle dolu gazelleriyle m eşhurdur.
Hece vezniyle ve sade bir dille yazdığı Dili sade, canlı ve halk diline oldukça
Şiirlerinde halk deyim lerine
m anzum elerinde H urüfıliği ve Şiilik aki- yakındır.
delerini halk 'arasında yaym a gayretinde ve atasözlerine sık rastlanır.
olduğunu görm ekteyiz. H urüfilik inanç- Bu asırda bayatıları ile m eşhur Sarı Aşık,
m ükem m el bir tahsil görmüş olan Tufarları İslam i edebiyatlar içerisinde ilk de
ganlı Abbas gibi halk şairleri yetişm işfa A zeri edebiyatında işlendi.
tir. T. Abbas’ın klasik tarzda yazmış
XVI. a. da K lasik Azeri Edebiyatı en
olduğu
şiirleri unutulm uştur. Hayatı
büyük şairini y e tiş tird i: F uzüli Türkçe
divanı, Leyla vü M ecnun adlı mesnevisi kendinden sonra gelen äşıkları etkilemiş
ve diğer eserleriyle Türk edebiyatım n ve hakkında, Abbas ile Gülgez adında
bir halk hikäyesi tasnif edilmiş,
bazı
her üç dairesinde (Osmanlı, Azeri, Çağatay) sevilerek okunm uş, dehası kabul şiirleri de bu hikäyenin içine serpiştiriledilmiş büyük bir sanatkärdı. Ş iirlerin- m iştir.
de tasavvufi bir m uhteva, m ükem m el bir
dil, büyük bir lirizm ve insan ruhunun
derinliklerine işleyen engin bir bakış
görülür. XVIII. a.’ın sonuna kadar bü
tün A zeri şairleri Fuzuli’yi tak lit etm ekden başka bir şey yapam adılar.
XVI. a. da yetişen şairler arasında
A y k u t Sultan, Basıri, Şemsi, Hayali, Häşimi, P ir K ulu Bey, Fikäri, Bidari, Şahi,
Mir K adri...yi sayabiliriz. Sam Mirza,
Ahdi ve Sadıki’nin tezkirelerinde bu de
vir A zeri şairleri hakkında oldukça bol
m alum at vardır. Hatai’den başka Şem si
ve diğer bazı şairlerin m anzum elerinde
de halk şiirinin tesiri görülür.

XVIII. a. da Azeri edebiyatım n her iki
kolda da gelişip, serpildiği görülür. Aze
ri Türkçesi, Kafkasyadaki çeşitli etnik
topluluklar arasında ortak dil olarak
kullanılır. Gürcü ve E rm eniler arasında
T ürk halk edebiyatı nevileri geniş ölçüde yayılm ıştır.
Bazı Erm eni aşugları
Türkçe şiirler söylem ekteydiler : Miran
ve Sayat Nova bunların en m eşhurlarıdır. Koroğlu gibi bazı halk hikäyelerin in äşık şiirlerinin, bayatıların Ermeni
ve G ürcü alfabeleri ile yazıya geçirildiği bilinir.
Bu çağda yetişen äşıklar geçen devrelere nispetle çok daha fazladır. Asrın

bazı şairleri her iki tarzda da m anzum eler yazar, arüz vezninin yanında hece veznini de k u llanırlar. Bu husus A zeri edebiyatının k arek teristik vasıflarındandır.
Äşık edebiyatı ile klasik şiir beraber gelişm işler,
b irb irlerin i
etkilem işlerdir.
XVIII. a. da Molla Penah V akıf her iki
şiir dairesini tam m änasiyle birleştirm iş
yepyeni b ir şiir oluşturm uştur. K arabağ H anı’nın eşik ağalığını yapmış, m ükem m el bir tahsil görm üş olan Molla
P en ah Vakıf, A zeri edebiyatında adıyla
anılan bir m ektebin kurucusudur. K lasik
şiirin ufkunu genişletmiş, bu edebiyata
realizm i, canlılığı ve samimiyeti, halk
dilini ve nazım şekillerini k atarak yeni
b ir
hüviyet
kazandırm ıştır. Çağdaşı
V idadi de aynı yolda yürüm üş; sade dille, halk edebiyatı nazım şekillerine sadık
k alarak şiirler söyledi: M usibetnäme
m anzum , küçük bir eseridir. Bu m anzume bir ahläk risalesidir. Durnalar adlı
hece vezniyle yazılm ış uzun bir m anzumesi de v ard ır ki çok
m eşhurdur.
B ayatıları da halk arasında çok sevilm iştir. Bu asırda divan şiiri yine can
lılığım devam ettirm iştir. Dini m evzular, bilhassa K erbela v ak ’asına hasredilen m ersiyecilik hususi bir m ektep haline geldi. Bu m änada m ersiyeciler sayılam ıyacak k ad ar çoktur. Kuzey A zerbaycanlı K u m ri’nin m ersiyeleri bü tü n
Şii-A zeri coğrafyasına yayılmış ve günüm üze kadar, özellikle İran ’da canlı
olarak kalabilm iştir.
D ini-tasavvufi edebiyatın temsilcisi ola
ra k Nebati en önemli şairdir. H er iki
tarzd a da yazdığı m anzum eleri vardır.
Bazı şiirleri bestelenm iş olarak tarik at
äyinleri sırasında okunm uştur.
A ğa Mesih Şirvanı gazelleriyle geniş bir
şöhret kazandı.
Tebrizli Neş’e, Namı,
Tezkiresiyle bilinen A zer L ü tfi-A li Bey,
Ä ciz,... gibi şairler Divan şiirini devam
ettirdiler.
XVIII. a. da Aşık şiiri kuvvetli tem silciler yetiştirdi: Vidadi ve Vakıf’dan başka; Hasta K asım (Dede Kasım), A şık
Valeh, Baba Şirvanı, Nigäristanlı Sadık,
A şık Ertünü, Karacadağlı, Şikeste Şirin
belli başlı äşıklardır. H asta Kasım b ü 
tü n K afkasya’yı gezm iştir. Lezgi A h m et
adlı aşıkla atışm aları çok m eşhurdur.
Azeri äşıkları K asım ’ı usta olarak bilir,
kendisine Dede Kasım da derler.
Azeri sahasm m bir özelliği olarak bu
devirde de m ensur eserler рек azdır.
B unların çoğu tercüm e eserlerdir. Tezkireler, tarihi,
coğrafi ve dini eserler

um um iyetle Farsça yazılm ıştır.
Yazarı
bilinm eyen Ş e y h Safi M enkıbeleri adlı
eser halk diliyle kalem e alınm ıştı. Bu
eserde Azeri nesir dilinin de a rtık olgunlaşm ış olduğunu görm ekteyiz. K er
bela vak’asından bahseden, Cinanü’lm ü m inin (Ç e v ire n : Riza) adlı bir eser
ise dil bakım ından рек önem li değildir.
Bu asırda nesir dilinin en önemli örneği, içinde yer yer nazım parçaları da b u 
lunan Şehriyar Dastanı adlı bir halk hikäyesidir.
★ Batı tesirinde A zeri edebiyatı. A zer
baycan sahasında Osm anlı ve İran m erkezi idarelerinin tesiri XVIII. a. dan itibaren azalır. Bu sahada çeşitli m üstakil
hanlıklar belirir. Ancak yine bu yıllarda R usların K afkasya’ya baskıları artar.
XIX. a. R usların A zerbaycan’ı istila için
giriştikleri harplerle doludur. Daha asrın başında A ras nehrinin kuzeyi tam am en R usların eline geçm iştir
(1828).
Böylece Rus işgalindeki Kuzey A zerbay
canda, İran hakim iyeti dairesindeki G ü
ney Azerbaycan’da farklılaşm alar ortaya
çıktı. Bu iki bölgedeki edebiyat, asrın
başlanğıcından itibaren yavaş yavaş iki
ayrı kol ve iki ayrı edebi m ektep ola
ra k gelişmeğe devam edecektir. Güney
A zerbaycan’da Divan edebiyatı gittikçe
cılızlaştı, daha çok dini m ahiyette; ede
bi bakım dan kıym etli olm ıyan eserler
verm eğe başladı. Riza Şah Pehlevi za
m anında İra n ’da Türkçe okuyup yazma
yasak edilince, buradaki Azeri edebiyatı
iyice basitleşti, m ahallileşti. Bu hal yakın zamana kadar böyle devam etti.
XIX. a ’ın başlanğıcına kadar Azeri
edebiyatının m erkezi ve medeni m ühiti
olan Tebriz, bu fonksiyonunu önce Tiflis
daha sonra da B aku’ya devretm iş oldu.
Güneyde çökme devam ederken, Kuzey
Azerbaycan’da Rus K aynaklı Batı tesi
rinde bir edebiyat gelişti. Rusların ve
bunlar aracılığı ile A vrupa edebiyatının
tesiri, Azeri m ünevverleri arasında çağ
daş düşünce hareketlerinin yayılmasım
sağladı. Azerbaycan H anlıklarının Ruslar
tarafından yok edilm esinden sonra m er
kezi idare kuruldu. Batı tarzı bir hayat
anlayışı yayılm aya başladı. Asil veya
zengin ailelerin çocukları Rus m ekteplerinde okuyarak çağdaş ilim lerle m ünastb e t kurdular. Bu durum Azeriler için
yeni gelişmeler doğurdu. Maarifçi ruha
sahip bir çok aydın yetişti. Bunlar da
m odern Azeri edebiyatının kurucuları ol
dular.
Abbaskulu Ağa Bakihanlı (mahlası K ud-

si), Mirza Şefi Vazeh, İsm ail Bey K u tkiye’deki harf inkıläplarına bu görüşlekaşm lı ve M irza K azım B ey modern ederin in tesiri oldukça fazladır. Kısaca K ebiyatın ilk sim alarıdır.
B unlar halkı
m alüddevle m ektubları denilen mensur
cahillikten k u rta rm a iddiasıyla çıktılar
eserinde İslämiyeti terakkiye mani bir
ve bunun için hurafelerle, bazı dini
din o larak görüyor, K u r’an ’ı ve Peygam inançlarla m ücadele ettiler.
beri in k a r ediyordu. Ateist bir m ütefekA bb u sku lu Ağa (1794-1847), tarihçi, astk ir o larak yaşadı. Kendisinden sonra gerolog, coğrafyacı, filolog ve pedegog idi.
len A zeri yazarları, m ünevverleri üzeG ülistan-ı İrem adlı Farsça eserinde K afrinde büyük tesirleri oldu. İra n ’daki mo
kasya ve A zerbaycan’ın ta rih in i ilmi ve
dern tiyatronun doğuşunda önemli rolü
m odern usullerle ele aldı. H er üç dilde
olm uştur. Komedilerinde, Azerbaycan
şiirlerinin bulunduğu
divanı kayıptır.
halk hayatından alınmış realist hayat
1846’da İstanbul’a gelerek Esrärü’l-m elesahnelerini büyük bir ustalıkla ve çok
k ü t adlı astronom iyle ilgili Arapça k ita
canlı bir halk lisaniyle işlediği görülür.
bını padişaha takdim etti. K ita b -1 askeBu m odernleşm e çağında Divan edebiyatı
riye adlı, platonik bir aşkı anlatan m an gittikçe zayıflayarak
devam ediyordu.
zum ve m ensur karışık bir eseri de v ar K ullanılan şekiller gazel, kaside dışında
dır.
m ersiye ve daha az olarak m esnevi idi.
Filozof olarak da tan ın an
Mirza Şefi
H ezeliyyat türünden m anzum elerin ol
(1794-1852) nin, lirik ve m utasavvufane dukça fazla olması da bu devrin bir başşiirleriyle kazandığı şöhreti R usya’yı aş
ka özelliğidir. Büyük bir istidat yetişm ış Batı A vrupa’ya ulaşm ıştı. Ö ğretmedi. M ersiyecilik sahasında ufak bir
m enlik yaptı. A zerice ilk ders kitabını I. canlılık göze çarpar: Dahil, Läli, Reşid
G rigoryev’le b irlik te hazırladı. H uräfele- Afşar, K erim Şuai, A hi, Cevri... gibi şa
ri ve din adam larını çok sert bir dille irler m ersiyeleri ile, Bahar Şirvani, İs
hicvetti. Azeri sahasında lädini edebiya- mail B ey, Nakam gibileri de mesnevileri
tın teşekkülünde hayli tesiri olmuştur.
ile tanınm ışlardı.
İsm ail Bey K u tka şm lı (1806-1861), Reşid Bilhassa aşık şiiri bu asırda büyük bir
B ey ve Saadet H anım veya Şark H ikä- canlılık kazandı. V akıf’ın m uakkibi ola
yesi adlı uzun hikäyesi 1835 de Varşo- rak K asım Bey Zakir’i (1786-1857) göv a’da Fransızca olarak yayınlandı. Bu rüyoruz. Oldukça sade bir dille ve rea
eserde kadınlara m edeni haklarım n veril- list b ir üslupla yazdığı m anzum eleri de
mesi gerektiği fikrini savunur. İslämiyeti rin bir lirizm ve samimiyetle doludur. Ça
de bu yönden ku su rlu teläkki etmemesi ğının en büyük şairi sayılır.
dikkati çeker.
A şık H üseyin, Ä şık Hasan, Ä şık Nevruz,
M irza K azım B ey (1802-1870), Kazan A şık Abbas, Ä şık Riza, Bayatlı Abbas,
Ü niversitesinde profesör olabilm ek için Zeğenli Abbas ve şöhreti Azerbaycan’ın
din değiştirdi; h ıristiy an oldu. Dil, tarih, dışına taşm ış bulunan Ä şık Elesger belli
şarkiyat ve felsefe ile ilgili eserleri v ar başlı äşıklar arasındadır.
dır.
Eski edebiyatın bu çağda yetiştirdiği en
şahsiyet S eyyid A zim Şirvani
XIX., a ’ın en önem li siması Mirza Feth- büyük
(1835-1888) dir. Farsça ve Azeri TürkçeA li Ahundzade (1812-1878) dir. Hem İs
lam dünyasının ilk reform istlerinden hem siyle şiirleri vardır. Türk, İran ve Azeri
de T ürkler arasında yetişen ilk önemli şairlerinden bahseden bir tezkire yaztiy atro yazarıdır. Tem silät ism i altında m ıştır. Ekinci ve Keşkül gazetelerinde
1859 da Tiflis’te basılan eseri 6 komedi de çeşitli yazılar yazdı.
ve H ekayet-i Y u su f Şah adlı uzun bir A hundzade’nin ardından m odern edebihikäyeden ibarettir. Bu eserleriyle hem yatın tem silcileri olarak; Necef B ey Vem odern edebiyatın hem de yeni Azeri zirli (M üsibet-i Fahreddin: İlk Azeri tra nesir dilinin kurucusu sayılır. Y u su f Şah jedisi), A bdurrahim B ey H akverdili (Ağa
A zeriler arasında yazılan ilk m odern hi- M ehem m ed Şah Kaçar: İlk tarih i dram ),
käyedir. 1863 te İstanbul’a gelerek Arap
Sultan M ecid Ganizäde (M ektubät-ı Ş ey
h arflerini islah etm ek için
hazırladığı
da B ey Ş irv a n i: İlk rom an) ve Nerim an
bir layihayı C em iyyet-i İlm iyye-i Osma- N erim anof’u görüyoruz.
niye’ye sundu. B ir Mecidi nişanı ile geri
XIX. a’m ikinci yarısından itib aren Adöndü, teklifi kabul edilm em işti. Bun
zeri basın hayatı da canlanır. İlk Azeri
dan sonra Arap harflerinin yerine La
gazetesi E kinci 1875 de Bakü’da Hasan
tin harflerinin kabul edilmesi gerektiB ey M elikof Zerdabi (1841-1907) tarağini ileri sürdü. A zerbaycan’daki ve Türfından çıkarıldı. Bunu Tiflis’te neşredi-

AZE
len Ziya, Z iy a -y ı K afkasiye ve K eşkül
gazeteleri izledi. 1833 te Celal Ünsizade’n in çıkardığı K eşkü l diğerlerine
göre
edebiyata daha çok y er veriyordu.
Edebiyatm ana k arek terin i «Maarifçilik»
ve daha sonra ortaya çıkan «halkçılık»
düşünceleri teşk il eder. B ir nazım edebiy atı olarak varolagelen Azeri edebiyatı
bu çağda gazete, rom an, hikäye, tiyatro
gibi edebi eserlere geniş ölçüde açıldı.
Kısa zam anda b u tü rlerd e başarılı eserler yazıldı. B atı A vrupa ve Rus edebiyatı ’n dan tercüm eler yapıldı, ilk ders kitap ları hazırlandı.
1905 Rus İhtilal teşebbüsünden sonra Azerbaycan’da kısm ı de olsa bir h ü rriy et rüzgärı esti. Milli basın üzerindeki
sansür kaldırıldı, m illi ve dini cem iyetler kuruldu, yeni gazete ve dergiler y a
yım landı; R usya’daki T ürkler arasında
siyasi, fikri ve edebi m ünasebetler baş
ladı.
1908 Türkiye M eşrutiyet hareketinden
sonra İstanbul’da ortaya çıkan canlı fi
k ir ve h ü rriy et atm osferi Rusya T ürklerini de geniş ölçüde etkiledi. T ürkiye’deki siyasi, fik ri ve edebi faaliyetlerin
tesiri 1906 yılından sonra Azerbaycan’da
ortaya çıkmaya başlam ıştı. Bunda T ü rkiye’de tahsil görmüş Azeri aydınlarının
da geniş ölçüde rolü olm uştur.
1905-1918 yılları arasında Azerbaycan’
da İrşad, F üyuzat, Hayat, Molla Nasreddin, Y eni fü yu za t, A çık söz, Dirilik, T erakki, Taze hayat, İttifa k, Şelale gibi ga
zete ve dergiler yayım landı. Kitap ve risale neşriyatı da oldukça fazladır.
A h m ed Ağaoğlu, H üseyinzade A li T u 
ranlı, Türkiyedeki T ürkçülük akım ının,
A zerbaycandaki tem silcileri ve ilk n ä şirleri oldular. H er ikisinin de İttihad ve
T erakki
Cem iyyeti ile yakın ilişkileri
vardı. Bu devir Azeri Edebiyatı geniş öl
çüde Türkçülük, İsläm cılık görüşlerinin
tesiri altında gelişti. B ir yandan da R usy a’dan gelen «sosyalist»
akım ın etkisi
gittikçe genişliyordu.
Ağaoğlu’nun Azeri fikri həyatının gelişm esinde bazı olum lu tesirleri olmuşsa
da zararı faydasından çok olmuştur. T ürk
ve İslam m edeniyeti, ta rih i hakkında ol
dukça yanlış ve eksik m alüm atı vardı.
Hüseyinzade; F üyuzat mecmuası ile T anzim at ve M eşrutiyet devri Türk Edebiy a tı’nı A zerbaycan’da tanıtm ış, sevilm esine sebep olm uştur. Edebi dil olarak İs
tanbul Türkçesi’ni kullanıyor, Azerilerin
de b u şive ile yazm alarını teklif ediyordu. Füyuzat m ecm uasm da A vrupa ede-

biyatından yapılan tercüm eler de n e şre diliyordu.
Dil hususundaki
g ö rüşünü
M ehm ed Hadi, H üseyin Cavid, A h m e d
C evat... gibi A zeri şairleri benim sem işlerdir.
M ehm ed Em in Resulzäde tarafm d an 1915
de Bakü’de çıkarılan A çık söz gazetesi
A zeriler
arasında
«milliyetçilik»
ve
«Türkçülük» düşüncelerinin k u v v etlen m esine yardım etti. Türkçü düşüncelerin
işığı altında k u rulan M üsavat Partisi 28
Mayıs 1918 de Milli A zerbaycan H ü k ü m eti’nin varlığını ilan ettik ten sonra
edebiyatta T ürkçülük fikri en kuvvetli
devresine girm iş oldu. Şinasi, N am ık K a 
mal, Recaizade, A bdulhak Hamid, T evfik F ikret gibi şairlerin tesiri bu devrede
oldukça fazladır.
M ehm ed Hadi, Azeri edebiyatında
ilk
def’a vatan, m illet, hü rriy et gibi kav ram ları büyük b ir aşkla işledi. F irdevs-i ilham at adlı şiir kitabı m eşhurdur. A li A b
bas M üznib, İbrahim Tahir; H adi’yi takip ederek şiirlerinde sade bir dille aynı
kavram ları işlediler.
H üseyin Cavid; şiirleri, m anzum piyesleri ile devrin en büyük şairidir. Tebriz
ve Istanbul’da tahsilini tam am ladı, Tevfik F ik ret’in hayranı olarak B akü’ya
döndü. İblis, Şeyh San’an, Peygamber,
U çurum ilk m anzum piyeslerdir. Bahar
şebnem leri, Geçmiş günler adlı şiir kitap ları da vardır.
A h m ed Cevat; Türkçü görüşlerini, T ü rk iy e’deki m illi edebiyat cereyam m n da
tesiriyle hece vezni ve oldukça sade bir
dille terennüm etti. Dalğa, Koşma adlı
şiir kitapları vardır. «Çırpınırdın K ara
Deniz bakıp T ü rk ’ün bayrağına» adlı
m arşın güftesi bu şairindir.
Cafer Cabbarlı ve Celil M ehem m ed K u luzade piyesleriyle bu devirde önemli bir
yer tu tarlar. C. Cabbarlı; genç yaşta ölm esine rağm en Azeri tiyatrosuna Edirne
feth i, Trablus muharebesi, Bakü m uharebesi gibi Türkiye ile ilgili piyesler;
Solğun çiçekler, A ydın, Nasreddin Şah,
Od gelini, S evil... gibi içtim ai ve tarih i
m evzuları ele aldığı kuvvetli dram eserleri kazandırdı. Mizahi ve rom antik ru h
taşıyan şiirleri de vardır. K ız kalesi adlı
m anzum hikäyesi oldukça m eşhurdur.
Ü zeyir Hacıbeyli, piyesleri, bilhassa op eret ve operalariyle büyük bir ün k a zandı. O olmasın bu olsun (Meşhedi
ib a d ), A rşın mal alan, Leyla İle M ecnun,
Koroğlu gibi eserleri Türkiye’de de ta m nm ıştır.

1917-1920 yılları arasında Abdullah Şaik;
A srım ızın kahramanı, İblisin huzurunda, İdeal insanlık gibi eserleriyle dikkati çeker. C. M ehem m ed K uluzade; A nam ın kitabı, Kem ança adlı piyeslerini,
Nerim an Nerimanof; Bahadır ve Sona
adlı rom anını; Nadanlık, Dilin belası
gibi piyeslerini yine bu yıllarda yazdı
lar.
C. M. Kuluzade; A zeri edebiyatm ın en
büyük ictimai ve mizahi k arektere sahip
mecmuası olan Molla N asreddin’i, Ömer
Faik Numanzäde ile birlikte çıkarm ıştı.
Sabir’in ölüm ündən sonra Hophopnäme
adı 'altında toplanan m anzum elerinin bir
çoğu yine bu m ecm uada yayım landı. C.
M. Kuluzäde ve Sabir m izah sahasının
en ünlü isim leridir. Molla N asreddin m ahalli şivenin edebi dil olarak gelişm esinde büyük hizm etler gördü. K uluzäde’nin
Ölüler adlı dram ı A zeri tiyatrosunun şaheserleri arasında yer aldı. Sabir; irtica,
hurafeler, kötü ictim ai ädetler, siyasi
hadiseler hakkında yazdığı şiirlerle hem
büyük bir sevgi hem de büyük bir tepki
gördü. Şöhreti, Türkiye ve İra n ’da da
yayılm ıştır. Hophopnäm e’si elden ve dilden düşmedi. İra n ’daki m odern Azeri şiirinin gelişmesinde S abir’in tesiri büyüktür. B uradaki en büyük m ukallidi M irza A li Muciz oldu.
27 Nisan 1920 de M illi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Sovyet Rusya tarafm dan işgali ve Sovyet H üküm eti’nin kurulm asından sonra Azeri E debiyatı’nda sosyalistkom ünist karekterli eserlerin gittikçe
fazlalaştığını, rom antik ve m illiyetçi ru h 
da olan eserlerin yayım lanm a im kanının
yavaş yavaş ortadan kalktığm ı görüyoruz. M üsavat hüküm etinin m aarif ve m edeniyet sahalarındaki bütün çalışmaları,
eserleri ortadan kaldırıldı veya değiştirildi. Kom ünist yazarlar çağdaş Rus edebiyatım örnek alarak eserler yazdılar.
XX. a. daki Azeri Edebiyatı hakkında
рек fazla m alum at sahibi değiliz. Türki
ye ile A zerbaycan’ın, şu son senelere kadar her türlü m ünasebetlerinin kesilmiş
olması bu neticeyi doğurm uştur. Şimdi
T ürkiye’de Azeri edebiyatı hakkında ye
ni yeni bazı yazılar yazılıyor; m etinler
neşrediliyor. 1920 den günüm üze kadar
Azeri edebiyatını T ürkiye’de tanıtan Azeri m ülteciler olm uştur. B unlar kurdukları dernekler ve yayım ladıkları çeşitli
eserler ile bu sahada büyük hizm et görm üşlerdir; Resulzäde ve arkadaşlarınm
yayınladığı Azarbaycan ve Prof. Dr. A h 
med Caferoğlu’nun çıkardığı Azerbaycan
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dır.
G üney Azerbaycan’daki edebiyatm gelişimi hakkında da yeterli ve doğru m alum atım ız yoktur. Halbuki, bu bölge halkı
XX. asrın ilk yarısında oldukça hareketli, b u h ran lı yıllar yaşadı. Danişmendän-ı
A zerbaycan adlı Farsça bir tezkire yazarak belli başlı bütün kaynaklarda zikredilen A zeri şahsiyetleri hakkında verilen m alüm atı bir araya getirm iş bulu
nan M ehem m ed A li Terbiyet Azeri edebiyatına büyük bir hizm ette bulunm uştur. M irza A li Muciz, E ’timad, A li Tude,
Tebrizli A li, B.K. Sehend, Sam ed Behrengi, Abbas Bariz, Nusretullah Fethi ve
Şeh riya r bu devirde
Güney Azerbay
can’da yetişen belli başlı edebi şahsiyetlerdir. Şehriyar’m H eyder Babaya seläm
(T—
II. kısım lar) adlı uzun m anzumeleri,
tran, Türkiye, Irak ve Kuzey Azerbay
can ’da çok büyük bir ilgi ile karşılandı.
Çeşitli yerlerde bulunan T ürk şairleri
Şehriyar’a nazireler yazdılar. Uzun za
m andan beri kuvvetli bir eser vermemiş
Sabir’in heykeli (Bakü)
bulunan Güney Azerbaycan, Şehriyar ile
çağım ızın en olgun şiirini ortaya koydu.
Bu m anzum eler İran A zerileri arasında
da eski şiir geleneklerinin a rtık yıkılarak, h alk şiiri tarzm da realist, lirik ve
içtim ai m es’elelere açık yeni bir m ektebin doğm ası dem ektir. Bu bölgede hälen
äşık şiirinin de oldukça yaygın b ir şekilde devam ettiğini biliyoruz.
Kuzey Azerbaycan’da
1930-1945 yılları
arasında edebiyatta görülen en büyük
mevzu savaştır. II. Dünya Savaşı en ince
ay rın tıları ile edebiyata girm iştir. Resul
Riza, Sam ed Vurğun, Süleym an Rustem ,
M ehm ed Rahim , Ehm ed Cemil, Osman
Sarıvelli, Milcäil M üşfik... gibi şairler bu
devrede en olgun eserlərini verdilər. H i
käye ve rom an gibi m ensur eserler veren
önemli şahsiyetler; M. Said Ordubadi,
A bdullay Şaik, Süleymaru-ı Sani A h u n dof, S eyyid Hüseyn, Y u su f V ezir Çem enzem inli, H. Mehdi, M ir Celal, Mirza
İbrahim of, Sabit Rehm an, E vez Sadık,
Tağı Şahbazı, ... Tiyatro eseri yazanlar:
C. Cabbarlı, E. H akverdiyef, H. Cavid,
Sam ed Vurğun, Sabit Rehm an, İlyas
E fendiyef, Z. Helil, M. İbrahim of... tur.
1945-1954 yılları arasında yetişen en önem li şahsiyetler; şiirde; Bahtiyar Vahabzade, H. Hüseyinzade,
Nabi Hazri
Babayef, 1. Kabil, Z. Halil, К. K asım zade, E. Gürçaylı, A. Babayef, N. Genceli,
İslam Seferli, H. Abbaszade... H ikäye ve
Rom an türünde: Manaf Süleym anof, He-

AZE
sen Seyidbeyli, Salam Gadirzade, Y u su f
Ezimzade, Eli Veliyev, S. R ehim of, B ay
ram B ayram of... Tiyatro eseri y azan lar:
C. M ecnunbeyof, Settar Ahundof, Enver
M ehm edhanlı, Şıheli Gurbanof...
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Çağdaş edebiyatın tem silcilerini yalnız
isim olarak verm em izin
sebebi eldeki
k aynakların yetersizliğidir. Edebi şahsiyetler ve eserleri hakkında yazılan bazı
önemli yazılar bulunabilm esine ragm en
bu eserlerin büyük b ir kısmını görmek,
okum ak şim dilik im kansızdır. Bu durum
son devir hakkında fik ir beyan edilm esini engellem ektedir. Fakat belirli olan şey; edebiyatın Komünist P a rtisi’nin direktiflerine
göre şekillenmesi,
gösterdiği yolda yürüm esidir. Edebiyatın vazifesi: «.yeni insan tipini», «sosyalizm kuruculuğunu» anlatm aktır. B un
lard an ayrı dikkati çeken m illi bir m esele de geniş ölçüde işlenir: Bu G üney ve
Kuzey A zerbaycan’ın birleştirilm esi hususudur. A ras nehri sın ın teşkil etmesi
bakım ından edebiyatta hususi bir m ana
kazanm ıştır. Birleşm e m evzuunu şiirde;
M ehm ed Rahim , Süleym an Rüstem , Os
m an Sarıvelli, Şehriyar, B.K. Sehend gibi şairler, rom anda M irza İbrahimof, piyeste; İlyas E fendiyef gibi yazarlar bilhassa dikkatle ele alm ışlardır. Bu konuda
yazılan hikäyeler de
oldukça fazladır.
(—> K.)
ÄZERI (B ursalı). Divan şairi (Bursa ?1707). Gençliğinde B ursa Mahkeme K ätipliği’nde çalıştı. M edrese tahsilini ta m am ladıktan sonra hocalık yaptı. Ş iirlerinden örnek Beliğ tezkiresi’ndedir.
ÄZERI (E dirneli). Divan şairi (Edirne ?1647 ?). Bostanzade ismiyle şöhret kazanm ıştır. Ö lüm tarih in i Safayi 1647,
Şey hi ve Beliğ 1642 olarak kaydederler.
ÄZERI, İbrahim Çelebi. Alim, şair (ista n 
bul ?-Ham a 1585). Yavuz Sultan Se
lim zam anının ünlü älim lerinden M evläna Ahmed b. Şeyh M uslihiddin Ef. (M uallimzäde) nin oğlu. Nişancı M ahm ud
Çl.nin kardeşi, Ebussuud Ef.nin derslerin e devam etti. Tire ve K estel’de kadılık
yaptı. Hama Sancağı Kadısı iken sıtm adan vefat etti. Tezkirelerde belirtildiği
kadarı ile alim, şair, iyi ahläk sahibi bir
zat olan Ä zeri’nin, m ürettep divanı v a r
sa da ele geçmemiştir. Ancak şiir mecm ualarında çok sayıda şiiri görülm ektedir. Äşıkane bir eda ile yazılan bu şiirlerde Fuzüli tesiri barizdir. Asıl şöhrəti
ni N akş-ı hayäl isimli mesnevisi ile yap-

m ıştır. Y irm ialtı hikäyeden m ey d an a gelen bu eserin istanbul k ü tüphanelerinde
çeşitli yazm a n ü sh a la n vardır. (—* K.)
Azeri Türk, İlmi, edebi ve siyasi, milliyetperver m ecm ua. 15 günlük (istanbul
1 Şubat 1928 - Teşrinsani (Ekim ) 1929).
Mesul M üdürü: M ehmed Sadık (A ran).
29 sayı çıktı. A zerbaycan istiklalini teşvik için çıkarılm ıştır. A zerbaycan ve çevresi ile T ürklük dünyasına ait h a b e r ve
yazılara yer verilm iştir. 22. sayıdan itibaren yeni harflerle yayınlandı.
AZIM Seyyid Şirvani,
Şirvani.

bk. SEYYİD Azim

ÄZIM, Şäbanzäde. Divan şairi ( ?-İsta n 
bul 1712). K azasker Şäbanzäde M ehmed
Ef.nin oğlu. M edrese tahsilini tam am ladıktan sonra T ü ti-i L ätif ve R ahiki m edreselerinde ders verdi. Yazma divanı İÜ.
K tb. Nu: 760’da kayıtlıdır.
D ivanında
Naili, Neşati ve Näbi’ye nazireleri d ik 
k ati çeker. (—>K.)
Aziz (A.). K ıym etli, kudretli, saygıya
läyık. A llah’ın 99 ism inden biri, islam
geleneğine göre Hz. Y usuf’un bir m üddet
him ayesinde olup sonradan ölüm ü
ile
yerine geçtiği M ısır’lı vezir (K ıtfir) in
K u r’an’daki (Yusuf suresi/30) läkabıdır.
U m um iyetle ilk H ıristiyan erm işlerine
de aziz denilir. B unlardan başka hü rm ete läyık kişi ve nesneler de aziz olarak
nitelenirler (n än -ı aziz: ekmek, can, öm ür, v.b).
AZİZ Ali Efendi. Şair ve yazar (K andiye/
G irit ?-B erlin 2 Ekim 1798). A ynı za
m anda yüksek payeli bir devlet m em uru,
hakim ve m utasavvıf bir kişi olan Aziz
Efendi hakkında bildiklerim iz sinirlidir.
H ikm et ve tasavvufun bir masal üslubu
ve tekniği içinde sunulduğu M uhayyelät
gibi önemli b ir eserin sahibi olan Aziz
Efendi hakkında, bugüne kadar bilinenler ve dar hacim li incelemeler şunlardır:
1 M uhayyelät’ın basılı nüshalarında b u 
lunan «Giritli Ali Aziz Efendi’nin M uhayyelät-ı ledünn-i ilähisi» başlıklı im 
zasız yazı,
2 M uhayyelät ve Väridät adlı eserlerinde yazarın h ayat ve mizacını anlatan b a 
zı kayıtlar,
3. G iritte yayım lanm ış İntibah adlı gazetenin, G iritli şairlerin hayat hikäyelerin i anlatan yazı dizisi arasında çıkan
Aziz Efendiye ait kısa hal tercüm esi
(24 Şubat 1292/1875, Nu. 10, Sf. 8),
4. Cevdet Paşa tarih i’ (1309/1892, C. IV,

Sf. 231 ve 235) nde Aziz E fendi’nin P ru sya elçisi olduğunu gösteren kayıtlar.
Bu kısa bilgilere dayanarak İbnülem in
Mahmud Kemal Inal Son asır T ürk şairleri’nde; M. Cavit B aysun ve Ahmed
Ham di Tanpınar İsläm A nsiklopedisi’nde,
M ustafa Nihat Özön T ürkçe’de roman
(1936) da, Aziz Efendi ve M uhayyelät’ı
üzerine incelem eler yapm ışlardır.
Aziz Ef.’nin doğum
tarih i bilinm em ektedir. 1777 de «m ir-m iranlık» (Beylerbeyi) gibi yüksek bir payeye ulaştığı, «Büyük Elçiliklə» B erlin ’e gönderildiği, ilmi, irfanı ve m anevi olgunluğu
ile büyük şöhret kazanm ış olduğu dikkate alm ırsa öldüğünde 55-60 yaşlarında
olması ve XVIII. a. ın ilk çeyreğinde
doğması kuvvetli ihtim aldir.
G irit D efterdarı Tahmisci M ehmed Efendinin oğlu Aziz Efendi doğduğu şehirde
okuyup yetişti. B abasının vefatı ile, kendisine bıraktığı рек çok m al ve m ülkü
sefahat älem lerinde yiyip bitirdikten
sonra, yeni bir istikbal bulm ak üzere
İstanbul’a geldi. H assä silahşorları arası
na girerek İstanbul’a yerleşti. H ayatının
bu safhaları ile ilgili izleri M uhayyelät’ta
bulm ak m üm kündür (Baba servetini har
vurup harm an savurduktan sonra gurbete çıkıp başına d ertler açan delikanlıların maceraları, Носа A bdullah hikäyesi
«II. Hayal» ve Başvezir K ıvam üddin h i
käyesi «III. Hayal»).
H ayatının safhaları ta rih sırasıyla tespit
edilemiyorsa da, İstanbul’da önce «Valide kethüdası» Yusuf Ağa’ya intisap ettiği, daha sonra Sakız adası «Muhassılı»
olduğu anlaşılıyor (H ayatının bu safhası
da M uhayyelät’a yansım ıştır, Molla Emin
hikäyesi, II. H ayal). Devlet hizm etlerinde sadık ve dirayetli bir m em ur oldu
ğu anlaşılan Aziz Efendi, sonraları «mütegallibe elinden k u rtarılm ış olan» Belgrad’a gönderilerek serhatte çetin ve başarılı hizm etler gördü.
M uhayyelät’mdaki birçok kahram anlar
gibi Aziz Efendi de saraya yakın ve äşinadır. Fakat, Istanbul’daki mevki ve
m em uriyetine ve Saray ile ne derecede
ilgisi bulunduğuna dair, bugüne kadark' incelem elerde bir işaret görülmüyor.
Yalnız C. Baysun, Varidät’ın bir nüshasının baş tarafında, Aziz Efendinin
«Häcegän-l D ivän-ı H üm äyün’dan» ola
rak gösterildiğine dikkati çekmiştir.
Aziz Efendi, yüksek devlet ricalinden ol
duğunu, M uhayyelät’ta, II. H ayal bölü
m ünün son cüm leleri olarak şöyle açıklar: «Büyük K onstantiniye şehrinde,

H äcegän-i D ivän-ı H um äyun’dan Giritli
Ali Aziz Efendi’nin diviti hokkasından
çıktığını...»
III. Selim devrinde, devlet hizm etlerinde
sivrilm iş olanlar elçi olarak A vrupa başken tlerin e üçer yıl kalm ak üzere gönderilirdi. Aziz Ef.’ye de m ir-i m ıränlık
payesi verilerek, 1796-97 de Purusya
devletine (Berlin) elçi olarak yollandı.
İki yıl k ad ar B erlin’de kalan Aziz Efen
di b u rad a vefat etti ve m üslüm an m ə
zarlığına gömüldü. Kendisine рек läyık
olm ayan «värisleri»nden söz edilirse de,
evliliği ve çocuklarına ait bir kayda
rastlam am aktayız.
Aziz E fendi Väridät’mda, m anevi bir
b u h ran geçirdiğini yazar. N itekim M uh a yyelät’m III. H ayal’indeki kahram anların d an Näci Billah da ru h i bunalım lar
geçirm ekte, yazarın ise bu ru h hastası
üzerine ustalıklı teşhisler koyduğu görülm ektedir.
Y ayım lanm ış bütün şiirlerinde tasavvufa
yatkın, Varidät’ı tam am iyle tasavvufi
olan Aziz Ef’nin M uhayyelät’ında da
baştan sona tasavvufi rum uzlar, terim ler, m anevi güç tasvirleri ve telkinlerle
doludur. Bektaşiliğe yakın b ir tarikata
bağlı olduğu, sözlerinden, övgülerinden
ve m eşrebinden sezilm ektedir. Kerim
İb rahim
Ef. adlı bir şeyhe mensup
bulunduğunu Väridät’ından öğrenm ekteyiz. M uhayyelät'in III. H ayal’inde m a
nevi kahram an olarak çok övülen ve ululanan keram et sahibi Şeyh İzzeddin’de
kendi şeyhi İbrahim Efendi’den bir akis
bulunabilir.
Aziz Efer.di tasavvuf, hikm et, felekiyät
ilim lerinde geniş bilgi sahibi olduktan
başka, simya, cifr, remil, sihir, tilsim,
zayirce, v.b. «batıl ilimlere» de çok merak lı ve äşinadır. N itekim M uhayyelät’taki kahram anlarından bazı kadın ve erkekler bu «ulüm-ı garibe»yi bilm ekte ve
uygulam aktadır. Bu
«batıl ve garip»
ilim lere ait bilgiler ve terim ler M uhay
yelät’ta yer alır. Ancak, yazar bunlara
önem verm ediğini sezdirir.
M acerah b ir hayatın yam sıra devlet
adam lığını, bilginlikle birlikte sanatkärlığı y ü rü ten Aziz Efendi, edebiyatım ızın
ilgi çekici m izaçlarından biridir. H er sahaya yayılan geniş tecessüs, bu tecessüsten doğan hayäl ve fantezileri, k ü tlelere okutm ak için M uhayyelät gibi bir
eser m eydana getirm esi, bu hayallerin
hepsinde yapıcı, ahläkçı, tatlı dilli, şakacı ve oyalayıcı olması bu mizacın dikka
ti çekici özellikleridir.

E s e rle ri: M uhayyelät * (Yazılışı 1796, bs. M edrese öğrenim inden sonra h o e a lık ve
1852, daha sonra birçok defa basıldı, bu kadılık yaptı. İki kere R um eli K azasgünkü dille ve L atin harfleriyle ilk b a
keri oldu. Ş iirlerinden örnekler Riyazi
sımı 1973 te Ahm et K abaklı tarafm dan),
ve Riza tezkirelerinde kaydedilm iştir.
Varidat (Aziz Efendi’n in hayatından baAZİZ, Uısan. D ivan şairi (XIX. a.) Sadzi safhaları da sezdiren daha ziyade öğrazam S ilahdar M ehmed P aşa’y a divan
retici bir tasavvuf risalesi, basılm am ışefendisi olan şair önceleri A ziz, d ah a son
tır). Aziz Efendi’n in bu iki eserinden
ra
Ihsan m ahläsm ı kullanm ıştır. H ayatı
başka
«Avrupa bilginlerinin felekiyät
hakkında
kısa bilgi ve şiirlerinden örn ek 
(astronom i). v.b. ait sordukları bahislere
verm iş olduğu cevapları» içine alan bir ler Şefka t tezldresi’ndedir.
«Risale»si bulunduğu söylenm ekte ise de AZİZ, İsazäde. Divan şairi (Selänik ?-İselde yoktur. Ayrıca, b ü tü n şiirleri bulutanbul 1688). Asıl adı M ehmed. Bosnavi
nam am ıştır.
Sandık mecmuası (İstan
Süleym an E fendi’den ve M inkärizäde’bul 1873. Nu. 2, 3; Son asır T ürk şairden ders gördü.
Çeşitli m edreselerde
leri ve T ürk şairleri’nde yayım lanan şiirhoealık yaptı.
Ş iirlerinden
örnekler
lerinde, açık üslupla ilähı aşk söyleyişle
Salim tezkiresi’ndedir.
ri dikkati çeker. İ.Ü. Ktp. de bulunan
Divançe’sinin transkripsiyonu m ezuniyet Aziz İstanbul.
Yahya Kem al B eyatlı’nın
tezi olarak hazırlandı. Sandık m ecm ua- İstanbul ve fetih konusundaki yazıları,
sında
yayım lanan
şiirleri
arasında sohbetleri ve konferanslarını ihtiva eden
«Gülşen-i sihhat» başlıklı bağımsız bir kitabı. Y azarın nesir kitaplarının ilki ola
eseri andıran b ir m anzumesi de bulun- rak 29 .Mayıs 1964 te İstanbul F etih Cem aktadır. (—> K.)
m iyeti tarafm d an yayım landı.
Eserde
60 sayfa yer tu tan Türk İstanbul
AZİZ (Bağdatlı). Mevlevi şair (XVIII.
yazısının
ilk bölüm ü yazarın 1942 yılına.). Bağdat M evlevıhäne’si postnişini
da
İstanbul’da
verm iş olduğu bir konfeY ahya Ef.nin oğlu. Uzun zaman seyahat
ransın
m
etnidir.
Yahya Kemal, konfee ttik ten sonra İstanbul’a oradan da K ony a ’ya geldi. B ir m üddet sonra Bağdat ransında Vatan fikrine kısaca değindikM evlevihänesi’ne şeyh oldu Salim, Ra ten sonra İstan b u l’un kuruluşunu ve genel tarihini anlatm aktadır. Bu anlatım m iz ve Esrar Dede tezkirelerinde şiirleda T ürk O rdusu ile İstanbul şehrinin ilrin d en örnekler kaydedilm iştir.
gisi önemli yer tutar. Şehrin 1453 yılınAZİZ Bey. Şair
(İstanbul 1850-1918). da F atih S ultan Mehmed tarafm dan fetU m ür-ı M ülkiye N azın Pertevpaşazäde hi yazının ru h u n u teşkil eder. Yahya
Ahm ed Cem aleddin B ey’in oğlu Bäbıäli’- Kemal, İstan b u l’un tarihine bakarken
de Ä hkäm -ı Adliye Riyaseti M ektübi O ’nu bir m edeniyet sembolü olarak gör
O dası’nda başlıyan m em uriyet hayatı, m üş ve şehrin Türkleşm esini tabii hal
E vkaf ve M aliye N ezaretlerinin çeşitli olarak karşılam ıştır.
kadem elerinde devam etti. Çok konuş- Eserdeki diger yazılar geniş ve toplu bir
kan bir şahsiyet olan Aziz Bey’in şairliği tarih kültür ve görüşünün tezahürleri oorta derecededir. Hz. Hüseyin için yaz lan söhbet ve m akalelerdir. Ezansız sem tdığı bir m ersiyesi basılm ıştır.
A yrıca ler ile Ezan ve K u r’an başta olmak üzere
H utbelere hitab (Dini istism ara yönelik birkaç yazıda yazarın İsläm iyet karşısınhutbelere reddiye), C üm el-i h ikem iye-i daki tavrı da aydınlık kazanıyor.
A ziziye ve iläçlara dair M üreccebät-ı Y ahya Kemal İstanbul’u «milli bir rem ualicat isimli eserleri vardır. (—» K.)
miz» olarak görm ekte ve Türk medenı
kabiliyetinin
şaheser bir tecellisi sayAZİZ Dede. Divan şairi (Bağdat 7-1737).
m
aktadır.
İstanbul’u
sevmek, Yahya
Bağdat m evlevi halifelerinden Yahya
K em al için T ürkiye’yi ve Türk tarih i’ni
Dede’nin oğlu. A nadolu’nun birçok yesevmek, T ürkiye’yi ve tarih te Türk m irinde bulunan m evlevi dergählarında dozaç ve karekterini anlam ak demektir.
laştı. Son olarak Bağdat m eşihatına ta İstanbul’a karşı özel bir tutkusu olan ve
yin olundu. Üç dilde neşir, ve şiirleri
İstanbul’u T ürklüğün
bir özeti kabul
olduğu Esrar Dede tezkiresi’nde kayde
eden
yazarın
İstanbul’un
im an konusun
dilm iştir.
daki görüşlerini ihtiva eden bir yazısı da
Aziz İstanbul,
AZİZ, Hocazade. Divan şairi (İstanbul eserde yer alm aktadır.
adını, Bir başka tepeden adlı şiirdeki bir
1575-1617). Hocazade Sadeddin Efendi’nin
oğlu.
İlk tahsilini babasından gördü.
m isradan alm ıştır.

AZİ
İlk baskıdan sonra b iri D evlet K itapları
arasında olmak üzere iki baskısı daha
yapıldı. Yazıların teşkil ettiği bölüm ler
arasına K endi gök ku b b em iz adlı şiir
kitabından alınmış şiirler konulm uştur.
İstanbul Fetih C em iyeti’n in yaptığı iki
baskıda eski İstanbul m anzaralarından
bir kaçının tasviri kitaba eklenm iştir.
A ziz İstanbul’un basım larındaki bir özellik de yazarın elyazısından örnek sayfaların kitaba eklenm iş olm asıdır. K itabın
birinci basım ında sonuna konulm uş olan
N ihad Sami B anarlı’nın yazısı, eserin
Devlet K itapları arasındaki baskısında
«Önsöz» olmuş ve ayrıca yazarın hal te rcümesi iläve edilm iştir.
AZİZ (İstanbullu). D ivan şairi (XVII. a.)
IV. M ehmed devrinde D arbhäne Em inliği yapan Bekir Ef.nin oğlu. K ilär-ı
şehriyärı oldu. B ir divan teşkil edecek
kadar şiiri olup, devrinde äşıkane gazelleri ile tam nm ıştır. (—> K.)
AZİZ, Mahmud Hiidäi. M utasavvıf, alim,
şair, Celvetiye ta rik a tın m
kurucusu
(Koçhisar 1541 - Ü sküdar 1628). A täyınin Şakäyık zeylinde Seferhisarlı olduğu
kaydedilen Hüdäı, kendisinin C üneyd-i
Bağdadı neslinden geldiğini bildirm iştir.
İlk tahsilini babası Fazlullah M ahmud b.
M ahm ud’un yanında gördü. Daha sonra
İstanbul’a gelerek Molla Näzırzäde’nin
derslerine devam etti. H ocasının Edirne
Sultan Selim M edresesi’ne tay in i üzerine
beraberinde gitti ve ona m uid (yardım çı)
oldu (1570). Bir m üddet Şam ve Mısır
da bulundu, buralarda H alvetiye tarik atm a m ensup şeyhlerle görüştü. Dönüşünde Bursa Ferhadiye M edresesi’ne hoea ta y in edildi (1573). A ynı zamanda
M ahkem e-i Suğra Näibliği yaptı. Gördüğü b ir rüya üzerine Şeyh Üftade’ye
intisap etti. Üç sene kadar Celveti üslu
bu üzerine sülüktan sonra, Seferhisar’da
halife olarak irşada başladı. Seferhisar’dan te k ra r B ursa’ya oradan da Ü sküdar’a
geldi. Önce Küçükçam lıca’daki çilehäne’de b ir süre inzivaya çekildi. Sonra Rum
M ehm ed Paşa Camii yanında b ir evde on
altı sene kaldı. Tekke ve m escidini yaptırm ca buraya taşm dı. H üdäı tekkesi 1595
yılında inşa edildi. İçinde kütüphane, sem ähäne, türbe, çeşme, im äret ve hücreler
bu lu n an bu tekke, zam anında älimlerin,
şairlerin ve m usikişinasların toplantı ye
ri olm uş, Bahti * m ahlası ile şiirler ya
zan I. Ahmed de zaman zaman bu top
la n tıla ra katılm ıştır. D ergähta her gece
gelenek üzere tem cid pilavı yenir, koEotoğraj: 1. Tabakoğlu (Dergah)

nuşm alar yapılır ve m ukabele okunurdu.
H üdäi’n in vefatından sonra türbəsinin
burada yapılm ası sonucu tekke bir ziyaretg äh m ahiyeti kazandı. 1593-94 tarihinde F atih Camii’ne vaiz tay in edilen
H üdäı, daha sonra Ü sküdar’daki tekkesinin yanındaki mescidin genişletilmesi so
nucu cami haline getirilm esi üzerine bu
rada vaaz verm eye başladı. Sultanahm et
Cam ii’nin yapım ı bitince (1611) padişa
h ın isteği üzerine h er ayın ilk pazartesi
burada vaaz verdi. I. Ahmed ve Valide
S ultan onun tarikatm a girm işlerdi. Halk
arasında рек yaygm olan m enkıbelerinin
büyük bir kısm ının konusunu I. Ahmed
ile aralarında geçen olaylar teşkil eder.
H üdäı D inı-tasavvufi şiirin önde gelen
tem silcilerindendir. A rüz ve hece ile yaz
dığı şiirlerinin birçoğu bestelenm iştir. Di
vanı dışm da şiirleri, nesirleri, Arapça ve
Türkçe 23 kadar eseri vardır. E serləri
nin b aşlıc a la rı: Nefäisü’l- mecälis (Bazı
äyetlerin tefsiri, T ürkçe), Tecelliyät
(M azhar oldukları ilähı tecellileri açıklayan, büyük bir kısm ı Arapça eser.
Abdülgani Nablusi tarafm dan şerh edil
di), Tarikatnäm e (D ervişliğin erkän ve
ädäbım
bildiren Türkçe b ir risäle),
Divan-ı ilähiyat (Tasavvufi hikm et ve
nasihatları hävi bu eser, Yunus Emre
tarzına yakın m anzum elerden oluşur),
Tezäkir-i Hüdäı (I. A hm ed’e gönderilen
Arapça, Türkçe m ektuplar ve tezkireler),
K eşjü’l-känä an vechi’s-sem ä (Tasavvufdaki sem a’dan bahseden Arapça b ir eser),
F ethu’l-bäb ve R efu ’l-hisab (insanın yaradılışı, tövbe ve insanın sıfatlarından
bahseden b ir eser, A rapça), M iftähü’ssaläti ve M irkatü’n-necäti (Namaz hakkm da,
A rapça),
H abbetü’l-m uhabbet
(A llah’a, Peygam ber’e ve E hl-i beyte
m uhabbet hakkında, A rapça), H ayätü’l-
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ervah ve necätü’l-eşbah, Hüläsatü’l-ahbär
fi ahval-i nebiyyiiT-m uhtar, M ecm ua-yi
hutab, V äkıät (Şeyhi Ü ftade’den aldığı
ta rik a t sırları üzerine Arapça iki ciltlik
b ir eser). Bazı eserleri (Divan, T arik atnäme, N ecätü’l-g arik ) K ülliyat adı altın 
da basıldı (1870). (—» K.)
AZtZ, Mehmed. Şair
(istanbul 18471913). Hicaz Valisi Yozgatlı Vecihi P aşa’nın oğlu. Özel öğrenim gördü. Meclis-i Välä K avänin Dairesi K alem i’nde
m em uriyete başladı. 1908 de em ekliye
ayrıldı. Şiirlerinden örnekler 1.М. Kemal
İn a l’ın Son asır T ü rk şairleri kitabında
kaydedilm iştir.
AZİZ Mektubizäde. D ivan şairi (İstanbul
1801-1862) B eytülm al Kassamlığı’nda ve
İzm ir M evleviyeti’nde bulundu. E vkaf-ı
H üm ayun M üfettişi oldu (1862). Celvetı olan Aziz Efendi, M üstakim zäde’nin
D evhatü’l-m eşäyih’ine bir zeyl yazm ıştır. Bir gazeli Fatin tezkiresi’nde kay
dedilm iştir.

Azizı Yedikuleli
(Ä sık ÇI. tezkiresi)

AZİZI.
M utasavvıf, şair (7-1594). H alveti şeyhlerinden Azizi’n in h a y a tı h ak kında geniş bilgi yoktur. İlahi m ecm ualarında rastlan an bazı şiirleri bestelenm iştir. Bu şiirlerden bir dörtlük :
K albini küsäd eyle
Н ет M evlä’yı yad eyle
G am gin dili şad eyle
N oldun a gönül noldun.
(—» K.)
AZİZI Dede. D ivan şairi (XVIII. a.) Bektaşı tarik atın a m ensup bir zat ik e n Gelibolu M evlevi şeyhi K adri Dede’y e intisap etti. D aha sonra R um eli’de Vodina
kasabasında şeyhlik yaptı. Şiirlerinden
örnekler Esrar Dede tezkiresi’nde k ay d e
dilm iştir.
AZİZI (Y edikuleli). Divan şairi (İstan 
b u l?- 1585). Asıl adı Äşık Çl’ye göre M eh
med, H asan Çİ. ve Riyazi’ye göre M usta fa ’dır. Mesleği m ücellidlik olduğu halde daha sonra Yedikule dizdarlarm a
kähya oldu. İstanbul güzelleri h ak k m da bir Şehrengiz’i vardır. M ukaddim esi
ve hätim esi ile beraber 225 beyitten
m eydana gelen eser, 49 güzel hakkında
üçer beyitlik m edhiyeleri ihtiva eder. Bu
m edhiyelerin üzerinde Elleri güzel Cem ile, T avukçu kızı A yşe gibi başlıklara
tesadüf edilir. Divan sahibi olduğu tezkirelerde yazılı ise de ele geçmemiştir.
Ş iirlerinden örnek Ä şık Çl., Hasan Çl. veı
R iyazi tezkirelerinde kayıtlıdır.

AZİZ, Subhizäde. Divan şairi, saray ta bibi, (İstanbul 1736-İstanköy 1782). M edresede tip tahsil etti.
Mesleğinde ilerleyerek saray tabipleri arasına girdi.
1757’de m üderris oldu, daha sonra hekim başı’lığa yükseldi. B ir sene sonra azledildi. Ü sküdar m ollalığı’na tayin edilen
Aziz Efendi daha sonra İstanköy’e sü
rü ld ü ve orada vefat etti.
Arapça ve Farsça’dan başka Fransızca ve
Latince bilen şair, XVIII. a. m eşhur heAzl. Divan şiirinde kafiye terim lerinden.
kim lerinden Hollandalı H erm an Boerh aave’nin A phorism i de cognoscendis et K elim enin sonunda bulunan «n» h a rfin curandis m orbis’in usum doctrinae domas- den önceki med harflerini (uzatma h arfticae digeste adlı eserini K ıtaät-ı nekaave leri), imla h arfleri (sesli harf) hükm üne
fı tercüm eti kelim ät-ı Boerhaave adıyla koym aktır. Eski yazıda «a, i, u» harfleri
hem sesli harf, hem de uzatma harfi
tercüm e etti. Ayrıca astroloji ile de uğ
olurlar, yani üst taraflarındaki harfin ya
raşan Aziz Efendi Ali Şah H arezm i’nin
Eşcärü’l-esm är ve ahläk ilm inden M eh harekesini bildirirler, yahut o harfi u zu n ca okuturlardı. İm la harfinin med harfi
m ed Şerif B erki’nin
Bürhänü’l-kifä ye
isim li Farsça eserleri de tercüm e etm iştir. yerinde kullanılm asına, yani kısa ok u nacak bir hecenin vezin icabı uzun o k u n N edim ’in gazellerini tanzir eden ve orta
m asına istihläf, med harfinin imla h arfi
derecede bir şair olan Aziz Efendi’nin
olarak kullanılm asına azl denilirdi. Bu
yazm a divanı IÜ. Ktp. Nu. 2827 dedir.
uygulam a imäle * ve zihaf *’ı andırır.
(—> K.).
AZİZ, Şehläzäde. Divan şairi (XVIII. a.)
Asıl adı Mehmed. Şehlä A bdurrahm an
E fendi’nin oğlu. M üderrislik ve kadılık
yaptı. H ayatı hakkında kısa bilgi ve şiir
lerinden örnekler Safäyı ve Salim tezkirelerinde kayıtlıdır.
AZİZI, bk. ABDÜLAZİZ Efendi, K araçelebizäde.

Ebnä-yı dehr her hünere äferin verir
N äbı
m ısraındaki äferin kelimesinin son hecesindeki kısalık gibi.
Azlık - çocukluk zarfları (Dil). Azlık v eya çukluk ifade eden, derece, m iktar b il—
diı en zarflardır. Başlıcaları şunlardır :
en, рек, çok, daha, az, biraz.
Millet K tp .

AZMİ. bk. ÖZDER, M. Adil.
AZMI, Bektaşı şairi (XVI. a.). Bu asrın
sonlarında yaşadığı tahm in edihyor. H ayatı hakkında bilgi yoktur. İsm i mecm ualarda Fezmi, Kazmi, Azmi gibi m uhielif şekillerde kayıtlıdır. (—» K .).
AZMİ Ahmed. Şair (D iyarbakır 7-1831).
H ayatı hakkındaki bilgiler çok sinirlidir.
İyi b ir tahsil yaptığı, İstanbul, Erzurum ,
Şam, Şehba ve Irak ta rafların ı dolaştığı
biliniyor. Şairin yazm a divanı İstanbul’da M illet Ktp.si Ali Em irı yazm aları a ra 
sındadır (Nu. 294). Ayrıca, rü y a tabirine
dair M iftähü’l-m aäni isimli m anzum bir
eseri daha vardır. Bu da yazm a olup
Millet Ktp.si Ali E m irı k itap ları yazma
m anzum eserler bölüm ündedir. (Nu. 916)
(-» K.)
AZMİ (Gedizli). D ivan şairi (XVI. a.).
Asü adı M urad. T ım ar sahibi olan bu za
tın b ir divanı olduğu tezkirelerde kaydediliyorsa da, ele geçm em iştir. A hdi ve
Kafzäde Faizi tezkirelerinde şiirlerinden
örnek verilm iştir.
AZMİ (G elibolulu). M utasavvıf şair (Gelibolu 1815 - B eyrut 1895). Şeyh Ali İzzet
Dede’n in oğlu, Şeyh Ahmed Celäleddin
Dede’n in babası. G elibolu M evlevihänesi’ne postnişin oldu. Hacca gitti. Dönüşünde M ısır’da kaldı. Rahatsızlığı sebebi ile önce Rodos’a, oradan B ey ru t’a geçti. B irçok yazma eser bırakm ış olan
Azmi’nin şiirlerinden örnekler Fatin
tezkiresi’ndedir. E s e rle ri: T em yizüT -em reyn, Tem didü’l-hayat, M iratü’l-hakäyik,
İşrabü’l-haram, M izanü’l-edyän, llzäm ,
L äzim ü’l-beyan, T atbik, Beyänü’l-m aksad,
N uhbetü’l-ädab, M iftähü’l-kulüb. (~»K .)
AZMİ Mehmed. Divan şairi (İstanbul
1829-7). Elhac M ehmed Cennet Ef.nin
oğlu. Çeşitli m em uriyetlerde bulunan
şairin hayatı hakkında kısa bilgi ve şiir
lerinden örnekler Fatin tezkiresi’ndedir.
AZMİ, Pir Mehmed. Divan şairi (İstanbul
7-1582). Kınalızäde Ali Çl.nin derslerine
devam etti. Rusçuk’ta Rüstem Paşa
M edresesi’ne m üderris oldu. Daha sonre İstan b u l’a gelerek çeşitli m edreselerde çalıştı. Bir ara Şehzäde M ehmed’in
hocalığını yaptı.
II. S elim ’in emri ile Şeyh A ssar’ın Mihr
ü m ü şteri’sini tercüm eye başladı ise de
tam am layam adı. Ä şık Çl., Hasan Çl. ve
K afzäde Faizi tezkirelerinde şiirlerinden
örnekler verilmiş olan şairin, ayrıca
M erätibü’l-ahläk isimli bir eseri vardır.
M illet K tp .

AZMİ (P riştineli). Divan şairi (XVI. a.).
Asıl adı Mustafa.
P riştineli Levhi ve
N ühi’n in kardeşi. Şehzäde Mehmed, Manisa sancağına çıktığı zam an Divan kati
bi olan Nühi R eisülküttablığa, Azmi
M atbah kätipliğne getirildi. Şair daha
sonra İstan b u l’a gelerek m em uriyet hayatını sürdürdü. Ş iirlerinden örnekler
ÄşıJc Çl., Hasan Çl. ve Esrar Dede tezki
relerin d e kaydedilm iştir.
AZMİZÄDE Häleti,
zäde.
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AZNAVUROĞLU. Äşık (İstanbul, XVII.
a.). E rm eni asıllı bu aşığın hay atı hakkında bilgi yoktur. 1660 yılınm Haziran
ayında İstan b u l’da vukubulan büyük bir
yanğın üzerine yazdığı destan dolayısı ile
bilinir. ( —» K.)
Azra (A ). El değmemiş bakire kız. Hz.
M eryem ’e verilen ad. İşlenm em iş inci.
M edine şehrinin bir adı. V am ık ile Azra *
hikäyesinin kadın kahram anı.
Azrail. (A .). Dört büyük m elek (Cebrail,
İsrafil, M ikail, Azrail) den ölüm ile görevli olanı. Azrail kelimesi K u r’än’da
geçmez. Bunun yerine M elekü’l-m evt
(ölüm meleği) kullanılm aktadır. «De ki;
Size vekil kilinmiş olan ölüm m eleği ca
nınızı alacak. Ondan sonra da R abbinize döndürüleceksiniz.» (Secde/11).
T ev rat’ta Azrail, dünyayı kaplayacak kadar büyük, göğün dördüncü katında m akam ı bulunan bir nesne olarak anlatılm akta, canları nasıl aldığından, yoklama
defterini nasıl tuttuğundan bahsedilm ektedir. K u r’än ’da böyle ifadeler mevcut
değildir. İsläm geleneğine sonradan gir
m iş A zrail kelimesinin etrafında asırla
rın oluşturduğu tü rlü hikäyeleri İsläm
älim leri hoş karşılam am ışlardır.
★ Ed. T ürk edebiyatında bizzat A zrail’in
kahram an olarak yer aldığı hikäye
Dedem K orkud kitabında bulunm aktadır.
(Duha коса oğlu Deli Dum rul hikäyesi).
Bu hikäyede Azrail, hikäyenin kahram anı Deli D um rul’un canını alm aya gelir.
D um rul önce Azrail’e m eydan okur. Fak at Azrail bir güvercin olup, gelip göğsüne konduğu zaman korkarak canının
bağışlanm asını diler :
Mere A zrail aman
Tanrm un birliğine yokdur güm an
M en seni böyle bilm ezidüm
Uğrulayın can alduğun duym azıdum
Dökmesi büyük bizüm dağlarımız olur
Ol dağlarımuzda bağlarımuz olur

Azmi, Pir Mehmed
( Ä S i k Çl. te z k i r e s i )

AZR
Ol bağlarım kara salkumları ü zü m ü olur
Ol üzüm ü şikarlar, al şarabı olur
Ol şarabdan içen esrük olur
Şarabluyıdum duym adum
Ne söyledüm bilm edüm
Beyliğe usanm adum
Yiğitliğe doym adum
Canum alma, A zrail meded

270

К. Nadir Azrak

Azrail, A llah’a yalvarm asını söyler.
Dum rul A llah’a yalvarır, duası kabul olunur. Ancak kendi canı yerine
başka bir can bulm ası istenir. Dum 
ru l önce babasına, daha sonra an a
sına meseleyi açar.
F akat onlar tatlı
canlarından oğulları için de olsa vazgeçemezler.
Sonunda
canını
verm eye
D um rul’un karısı razı olur. B unun üzerin e Dum rul karısının affedilmesi için
A llah’a dua eder.
Duası kabul edilir.
Anası ile babasının canları alınır. K arı
коса ise uzun m üddet yaşarlar.
Edebiyatım ızın hem en bütün verim lerinde ölüm tem ası işlenirken Azrail de bu
tem am n esas u nsurlarm dan biri olarak
görülm ektedir.
AZRAK, Kerime Nadir. Romancı (İstanbul
1917-). Saint Joseph Fransız K ız Lisesi’ni bitirdi (1935). Ayrıca özel öğrenim

gördü. İlk şiirleri ve hikäyeleri Servet-i
fü n u n /U y anış ve Y a rım ay dergilerinde
yayım landı (1937).
A ydabir, Yedigün,
H ayat gibi dergilerde de yazdı. Özellikle rom an tü rü n e yöneldi.
T ekrar te k ra r basılan ve bazıları filme
alınan k ırk a yakm eseri ile Kerime
N adir, halk arasında çok sevilen ve bir
devrin çok okunan rom ancılarından biri
olm uştur. E serlerinin ana konusu, geleneksel kara sevda hikäyesidir. Kavuşm anın vukubulm adığı aşklar, eski edebiyatım ızın
m elodram atik
unsurlarla
m odernleştirilm iş şekli sayılabilir.
Eserleri. R o m an : Y eşil Işıklar (1937),
H ıçkırık*
(1938),
G ünah bende mi?
(1939), Seven ne yapm az (1940), Samanyolu (1941), Yeşil ışıklar (1941), Funda
(ilk bs. tarih siz), G elinlik kız (1943), Aşka tövbe (1945), U ykusuz geceler (1945),
Balayı (1946), K ahkaha (1946), Solan
ü m it (ilk bs. tarihsiz), Ormandan yapraklar (1948), A şk rüyası (1949), Posta
güvercini (1950), R uh gurbetinde (1953),
Perväne (1955), Esir kuş (1957), Kirik
hayat (1957), Sonbahar (1958), A şk bekliyor (1959), G üm üş selvi (1960), Karar
gecesi (1973), M ücrim (hikayeler, 1943).

B. (Dil) Latin esaslı T ü rk alfabesinin
ikinci harfi. Katı, patlam alı ve titreşim li bir çift dudak sesdeşidir.
T ü rk alfabelerinde : В harfin in hemen
bütün alfabelerde «ev» kavram ını karşılayan bir işaretten türediği kabul edilir.
G öktürk yazısında da b h arfi «ev»e benzer. Soğd asıllı U ygur alfabesinde, Mani
ve N asturi alfabelerindeki b ’ler Süm iA ram i kaynaklıdır. T ü rk lerin kullandığı Brahm i ve Tibet alfabelerindeki b ’ler
H int alfabesinden alınm adır. Osmanlı alfabesindeki b (,_,), A rap alfabesindeki
b’den (bä) gelir.
★ Sesbilgisi özellikleri : B sesi bir çift
dudak sesdeşidir ve titreşim lidir. T itreşimsizi p sesidir. B sesi Türkçe ön ve
iç seslerde bolca bulunur: bacak, beylik,
bölük, burulmak v.d., dibek, gebermek,
öbek v.d. Sonseste ise hem en hiç görülmez,
titreşimsizi p yaygm laşm ıştır: alp, düşünüp, sap, yap! gibi O kadar ki b ile biten yabançı kelim elerde bile bu titreşim sizleşme görülür: ädäb > adap, kitab >
kitap, mehtab > m ehtap gibi. B sesi b ü 
tün Türk lehçelerinde önseste asli seslerden biridir. A ltay lehçeleri ve Çuvaşça
dışındaki hemen b ü tü n T ürk lehçelerin
de b, önseste kullanılm ıştır. Türk lehçe
lerinde b ile ilgili birtak ım ses değişmelerine rastgelinir. Genel Türkçede b önsesli bazı kelim elerin O sm anlıca ve T ürkiye Türkçesinde w ( > v) sesine dönüştüğü veya ortadan kalktığı bilinm ektedir: bar ? w ar > var, b e r- > w e r-? ’
ver-, bol- > ol- gibi. U ygurcada b önsesli bazı kelim elerin p ’li örnekleri de
görülür: b il-/pil-, b ir/pir, b u l-/p u l- gibi.
B önsesinin hem en b ü tü n T ü rk lehçele
rinde p olması hayli ilgi çekici bir gelişm edir. Çuvaşça örnekler: par- (ver-)
[< b er-], pin (bin) gibi. Genel Türkçedeki b önsesli bazı kelim eler Türkiye
Türkçesinde az da olsa p ile başlar:
pınar < bınar, parm ak < barm ak gibi.
Türkiye Türkçesi dışında k alan hemen
bütün Türk lehçelerinde b önsesinin ye
rini m önsesi alm ıştır: ben > men
benzemek > mengzemek, bin } min gi
bi.
Genel Türkçedeki b iç ve sonsesi Türki
ye Türkçesinde v sesine dönüşm üştür:
eb > ev, yabız у yavuz gibi.
Bab (A). Kapı. Aynı zam anda girme,
başlam a, görme ve bilm enin remzi ola
rak da kullanılm ıştır. B ir kitabın çeşitli
fasıllarm ı belirtiği gibi, teşkilät ve hukuk tabirleri içinde de geçer (B äb-ı adälet:

_____________

H ak kapısı, Bäb-ı hüküm et: D evlet dairesi, Bab m ahkemesi: Ş er’i m ahkem eler
zam anında bir nevi sulh mahkemesi,
v.b.).
Coğrafi terim olarak kullanılır
(Bäbü’l-ebvab: Ş irvan’da Derbend Boğazı’nın adı, Bäbü’z-zukak: C ebelitarık bo
ğazı).
Osmanlı Devlet kadem elerinden
bazılarına isim olm uştur Bäb-ı Defteri:
D efterdarlık, Bäb-ı Fetvä: Şeyhülisläm lık m akam ı v.b.). A yrıca çeşitli deyim ler
içinde (Şakabäbında: şaka olarak, M inelbäb ilel mihräb: K apıdan m ihraba k a
dar, baştan 'ayağa) görülür. Bäbeyn, dün
ya ve ä h ire t’in rem zidir. K endisini ilahi
hakikatı tanım ağa ileten bir kapı olarak
ilan etm iş olan Şirazlı Mirza A li M uham m ed tarafından şahıs ismi olarak kullanılm ıştır. İsmaili *ler m ezhebin sırları
nı öğreten şahsa, N usayri’ler irşada mem u r olan kişilere, D ürzi’ler aklı küll *’e
tekabül eden birinci reislerine bäb derler.
★ Tas. Tasavvufi anlam da bab «kapı ve

derün ile m ünasebet tem inine yarayan
väsıta», «İlahi hakikati tanım aya ileten
kişi» karşılığı olarak kullanılm ıştır. Ba
zı tarik atlard a m anevi makam ı en büy ü k olana verilen isim dir. M evleviler
K onya’da M evläna türbesinin kapısına bu
ism i v erirler (B äb-ı şerif).
★ Ed. Allah, peygam ber, veliler, padişah,
daha ziyade sevgilinin kapısı olarak edebiyatta oldukça sık kullanılm ıştır (Bk.
Kapı)
★ Halk. B üyüklerin kapıları, bilhassa
m uhtaçların toplandığı yerlerdir. H alk
arasında h ay ır u ğur m änäsm a olm ak üzere bab tu tm a k m astarı kullanılır (Msl:
Perşem be günü yola çıkm ayı bab tu tu y o r). Esnaf arasında dükkänlar rızık kapısı olarak teläkki edilm ektedir.
B äb-ı dükkän rızk kapısıdır hakka
yalvar
Ç eşm im gibidir akmasa da damlar.
Baba. Ata. Türkçe, Farsça ve Berber! dillerinde kullanılm ış, daha sonra Rus ve
R um en dillerine de geçmiş olan bu kelim enin aslının Türkçe veya Farsça olma
ihtim ali vardır. Mecäzi olarak hürm ete
läyık yaşlı şahıslara baba denilir. Gem iciler ve esnaf teşkilätları arasında da
başkanlar için kullanılırdı (Baba Oruç,
A hi Baba gibi). Doğrudan doğruya özel
isim olarak
(K irim hanları ailesinden
Baba Giray, XIX. a. A zeri şairlerinden
Ş a kir m ahlaslı Baba Beg v.b.) da görü
lür.
İd ari kadem elerde (M ısır-Suriye M em lük
Sultanlığı’nda,
Osmanlı
D evleti’nde)
Taşthäne am iri olan m ehterlere, Taşthäne
m em urlarına, harem dairesi kapıcılarına
isim olan kelime, ayrıca sarayda ham alla rm terbiyesi ile uğraşan ocağa verilm iştir: Ağa Baba ocağı.
★ Tas. Selçuklular devrinden itibaren
İran, Azerbaycan, A nadolu ve R um eli’de
Baba läkabını taşıyan рек çok şeyh, derviş ve m utasavvıf şaire rastlanm aktadır
(Baba Hasan, B arak Baba, Baba Farac
...). Bunlar içinde baba läkabını en yaygın hale getireni II. Gıyaseddin K eyhüsrev zam anında Babäİler isyanını h azır
lay an Baba İshak *’tır. Daha sonraları
Bektaşi tarik atın a m ensup şeyhler de bu
ismi kullanm ışlardır. Kalenderiye *, ve
Haydariye * tarik atlarında da durum aynıdır.
★ Ed. K onuşm a dilinde ve edebi verim lerde çeşitli deyim ler içinde (Baba adam:
Dost, canayakın adam, Babaları tutm ak:

öfkelenm ek v.b.) kullam lan bu kelime
eski şairler tarafın d an tasavvufi mänası
ile (şeyh, derviş) işlenm iştir :
Baştanbaşa dünyayı dolaşsan bülamazsın
B ir ärif-i hoşsohbet ü babä-yı zamäne
Nef’i
Baba evi. Rom an (O rhan Kemal, 1949).
Üç ciltlik «Küçük adam ın notları» dizisinin ilk kitabı. İkinci kitap Avare yılla r *, üçüncü kitap Cemile *.
Y azar bu eserinde çocukluk ve ilk gençlik yıllarım anlatır. K endini tanımaya
başladığı sıralarda kalabalık bir aile
içindedir. S ert ve haşin tabiatlı babası
onu baskı yolu ile okutm aya çalışmaktadır. B ulundukları şehrin düşm an tarafından işgali üzerine aile Konya’ya gelip yerleşir. S avaştan sonra ise aile yeniden eski m em leketlerine, A dana’ya döner. C um huriyetin üzerinden on yıl geçm iştir.
Bu sırada avukat olan babası
siyasi faaliyetlerinden dolayı Lübnan’a
iltica etm ek m ecburiyetinde kalır (1931).
yanına getirir. B eyrut’ta karısının bileziklerini de satarak b ir lokanta açar.
A ncak hastalanır. İş yürüm ez. Yoksullaşan aileyi işportacılık yapan küçül oğul
geçindirm ektedir. O zam anlar onyedi
onsekiz yaşlarında olan yazar ise, bir süre basım evinde çalışır. Daha sonra Adan a ’da oturan babaannesinin yanına gelir.
O rtaokula devam ederse de okuyamaz.
Bizzat yaşayıp gördüğü gerçekleri yansıtm ada usta olan O rhan Kemal, kendi
çocukluk h atıralarını malzeme olarak kullandığı bu eserinde şem atizm e düşmeden,
sıcak ve canlı anlatım ı ile yer yer
P an ait Istra ti’yi hatırlatan b ir ifade tarzı geliştirir.
Baba Himmet. «Her şeyden bahis, bitara f Osmanlı gazetesi», haftada iki defa
(İstanbul 21 Ramazan 1329/1911- 1911).
İm tiyaz Sahibi ve Mesul M üdürü: Osman
Nail, S erm uharriri (Başyazarı):
Nazif.
«Gazete’nin mesleki» başlıklı yazıda,
«(Baba Himmet) hiç bir fırkaya mensub
değildir, hür, müstakil, bitaraf» ve «ifrat
derecede M eşrutiyet’e äşık» olduğu ifade
ediliyor. Basit çizgili ve espirili bir m izah dergisi olarak görünm ektedir. Milli
K tp. de 6 sayısı m evcuttur.
Baba Ilyas. XIII. a. da A nadolu’da yaşa
mış b ir derviş (İlyas b. Ali el-H orasani).
E bu’l-V efa el-H arizm i tarikatına mensup
olan Baba İlyas, Amasya’da yerleşti. E trafına topladığı çok sayıdaki taraftarlarına Babai denirdi. Babailer, Baba İlMillet K tp.

yas’ın halifesi olan Baba İsh a k * önderliğinde Anadolu Selçuklu D evleti’ne k a rşı ayaklanm ışlar ve tenkil edilm işlerdir
(1240). Konya’da K aram anlı sülälesinin
kurucuları rivayete göre Baba İlyas’a
bağlı olanlardır.
Baba İshak. XIII. a. da A nadolu Selçuk
lu Devleti’ne karşı, dini-siyasi bir h a re ket olan Babailik * harek etin in lideri
olan Türkm en (K efersüd/H alep ?-A m asya 1240). H orasan’lı Baba İlyas’m m ü ritlerindendi. T ürkm enler arasında Şam anist-B ätıni inançları y ayarak peygam berliğini ilan etti. Amasya, Tokat, Sıvas
dolaylarmı ele geçirdi. İsyanı bastırılarak Amasya’da öldürüldü.
Baba liiferle balıkçı. H ikäyeler
(A yhan
Sarıismailoğlu, 1966). Yer yer Sait Faik
izlenimi veren, konularını çoğunlukla
İstanbul hayatm dan alan, bir kısm ı m ensur şiir niteliği taşıyan onsekiz hikäye.
Kitabın başarılı hikäyelerinden
Evim e
gel’de, Kore’de bulunan askerlerim izin
yurt özlemleri dile getirilirken, İstanbul’dan Ç ukurovaya’da bir göç hadisesi sonucu pam uk işçilerinin düştüğü
ümitsiz durum anlatılır.
BABA Nimetullah. M utassavvıf (Nahcivan
?-Akşehir 1496). İlk tahsilini Nahcıvan’da yaptı. Daha sonra A nadolu’ya göçerek A kşehir’e yerleşti ve b u rad a öldü.
Nakşibendi tarik atın ın büyüklerinden
sayılan Baba N im etullah’ın en m eşhur
eseri, Fevätihü’l-ilähiye vel m efätihü’lgaybiye isimli tefsiridir. Ayrıca G ülşen-i
raz’a Farsça bir m ufassal şerh ile M uhyiddin A rabi’nin Fususü’l-h ik e m isimli
eserine, Tefsir-i K adi’ye haşiyeler yazmıştır. Tasavvuf’a a it H idayetü’l ihvan
ve Risaletü’l-vücut isimli risaleleri v ar
dır.
Baba Tahir, bk. MALÜMATÇI Tahir.
Babacan. Siyasi, m izahi gazete, haftada
iki defa (İstanbul 16 Temmuz 1928- ?).
Mesul M üdürü: Müslimzäde Emin. Renkli k arik atü r ve resim lere yer veren m izah gazetesi.
Yayını H arf inkılabının
hazırlık aylarına rastladığı için, bu konuyla ilgili yazı ve k arik atü rler önemli
yer tutm aktadır. İstanbul Belediye Ktp.
de ve A nkara Milli K tp.’de bazı sayıları
mevcut olan Babacan’ın keşin kapanış
tarihi bilinmiyor. Lätin harflerinin kabulüyle, basında görülen genel okuyucu
azalması neticesinde kapandığı tahm in
edilebilir.

Babailik. XIII. a. da Selçuklu Devleti’ne
karşı girişilen siyasi-dini hareket. Bu
akım ın kurucusu olarak aynı asırda ya
şamış olan Baba İlyas* gösterilir. H areketin gerçek önderi ise Baba İlyas’ın
m üridi Baba İshak *’tır.
Baba İshak verdiği vaazlarla Türkm en
aşiretlerini siyasi gerilem e döneminde
bulunan Anadolu Selçuklu Devleti’ne
karşı kışkırttı. B atini ve şam ani inançları savunuyordu. T araftarları onun
peygam berliğine ve ölmezliğine inanm ışlardı. A yaklananlar Baba İsh ak ’ın peygam berliğini tanım ayanları öldürmeye
ve etrafı yağm alam aya başladılar. Sel
çuklu kuvvetleri bunların karşısında birkaç defa mağlup oldu. Sultan II. Keyhüsrev bu hareketi önleme görevini
Am asya Subaşısı A rm ağan Ş ah’a verdi.
Sivas’ı yağm alayan äsiler Baba İshak’ın
bulunduğu Amasya’ya varam adan İshak
öldürüldü. T araftarları onun göğe uçtuğuna inanarak hareketlerine devamla
K onya’ya yürüdüler. Ancak K ırşehir eivarında
Selçuklu ordusuna yenildiler
(1240).
Babailer kırm ızı başlık, siyah
cübbe ve sandal papuç giyerlerdi. Geçm işlerinden kopamamış T ürkm en kitleleri üzerinde etkili olan bu h arek et Sel
çuklu D evleti’ne karşı bir vasif arzetm ekte ve daha sonraki devirlerin Bek
taşi - Kızılbaş faaliyetlerinin ilk şekli m ahiyetini taşım aktadır.
Babalık.
Fikri, siyasi, edebi gazete, gün
lük (23 Aralı к 1910 - 1949) Sahibi: Yu
suf M azhar Bey. Vali M uam m er Bey’in
tavsiyesi ile 1917 yılından 1918 yılının
Kasım ayına kadar «Türk Sözü» adı ile
yayım landı. Mes’ul m üdürlüğünü sırasiyle Ahibabazäde Yusuf Ziya, Kazım
Hüsnü, M. Nazım (Evren), F u at Ana
dolu, Şeh var Babalık (D uyuran)
yapm ıştır. 5 Nisan 1921 tarihine k ad ar haf
tada iki gün yayım lanan Babalık, bu ta ı-ihten itibaren günlük olarak çıkmaya
başladı.
M eşrutiyet
devrinde Süley
m an Necati, Abdülkadir (Erdoğan), Mith at Şakir (Altan), Muhlis (K oner), Nairn
Nazım (O nat) ve Besim (A talay)’m yazı
ları yer aldı. Babalık Milli M ücadele’nin en hararetli ve en kuvvetli müdafii oldu. Cephe haberlerini vaktinde halka duyurabilm ek için sabah akşam çıkardığı iläveleri bedava dağıtm ıştır. G azetenin en parlak devri Cum hu
riyetin ilanı yıllarıdır. Bu sırada Yazı
İşleri M üdürü Servet İskit idi. Yazı kadrosunda Naci Fikret, Nam dar Rahmi
(K aratay), Ekrem Reşad, Şair
Yahya
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1928, III-X II C. ler Kamil Miras tarafın dan tercüm e edildi) de vardır. (—» K.)

BABANZÄDE Ahmed Naim. F ik ir adamı,
yazar
(B ağdat 1872-İstanbul 13 Ağustos
* * * * * » & » * + ■ -J+
1934). M idhat P aşa’n ın Bağdat valiliği
•ЧЛ*Ci/
sırasında m ektupçuluğunu yapan M usta
w J-*.* A., /MJ
trim *
. ты*! *ы a r -i*J
. МЦМ. V >» >/*
•'Ч'-'г ;X«.Am.A SJ.S ';*.>,».•»
I V # ! » ,;/,»
fa Zihni P aşa’nın oğlu. G alatasaray Sul-*>
>*
•A W W,*.,
4-> А И Л А . J-, A trMJ. * * . * •
-^M
i+ ***.,> . S i * *
tanisi ve M ülkiye M ektebi’nde okudu.
JBH»•*.*
М
ы
т
•**.
>
^
м
л/'■**■*“ ■**“
j-IP—t K.i ,„***■
AW!
.>* А <MW
A
И J / V ^ > 4 У -А Ш L_# 4b,«s £ -' * i r *
H
ariciye N ezareti Tercüm e K alem i’nde
л - — ^. --»..)
«.
çalıştıktan sonra M aarif Nezareti Yüksek Tedrisat M üdürlüğü’nde bulundu
(1911-12). G alatasaray Lisesi’nde A rapça dersleri verdi (1912-14). M aarif Ne
zareti Telif Tercüm e odasında aza olarak bulundu (1914-15). D arülfünün Edebiyat F akültesi’nde m üderrisliğe başladı
(1915).
M ütareke yıllarında (1918-19)
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*V■sitAtssa гачйгя A Nairn Ef., yazı hayatına Servet-i fü n u n ’
da Arap edebiyatından seçme parçalar
Saim, Ziya Çalık, Samizade Süreyya tercüm e ederek başladı (1889-1901). Do
(Berkem ),
Sadettin Nüzhet
(Ergun), ğu k ü ltü rü yanında B atı kültürüne de
vakıfdı. Arapça ve Farsça’dan başka
Enver B ehnan (Şapolyo), Refik Fikret
Fransızca da bilirdi. A hm ed Naim Ef., İs
ve Şair R üştü Beyler gibi im zalar v ar
dı. Anadolu basını için bir m ektep gö- lamçı akım içinde yer aldı. Yazı ve kitaplarıyla bu akım ın önde gelen fikir
revini yerine getiren Babalık bir çok ya
zar yetiştirm iştir. Y usuf M azhar’ın 1930 adam ları arasında göründü. M ücadeleyılında vefatı üzerine gazeteyi eşi Ne- sini verdiği fikirlerinden taviz vermedi,
değişen şartlar içinde vaz geçmedi ve
dime Babalık ve kızı Şehvar Babalık
geri dönmedi.
(D uyuran) de vam ettirm iş ve yazı işlerini yıllarca Afif Evren yürütm üştür. Eserleri: S a rf-ı Arabiye mahsus tem rı(G alatasaray ders nazın Cem il’in
Hem Milli M ücadele’deki hem de Cum- nät
huriyet dönem indeki hizm etleriyle ba Arapça sarf üzerine risalesini tatb ikat
sın hayatım ızda önemli bir yeri olan kitabı haline getirdi. Önsözünde m ed1898-99),
Babalık gazetesinin koleksiyonu Alman rese usulünü tenkid eder,
M illi K ütüphanesi tarafından satın alı- H ikm et dersleri (1912), Felsefe dersleri
(1914/15),
İsläm ’da dava-yı kavm iyet
narak A lm anyaya götürülm üştür.
(Irkçılık meselesini ele alan eseri,
BABAN, Cihat. Gazeteci ve siyaset adamı
1916), A h lä k -ı İsläm iye esasları (1912
(İstanbul 1911- ). G alatasaray Lisesi’ni,
de Lahey’de toplanan
«Ahläk te rİstanbul H ukuk
Fakültesi’ni
bitirdi
bıyesi» kongresine sunm ak üzere h a
(1934). Son Posta, Doğu (E rzurum ),
zırladığı bu tebliğ, önce Sebilü’r-re şä d ’Y en i sabah, G um huriyet, Tasviriefkär,
da yayımlandı, bs. 1924, Latin harfli basTercüman, Ulus gazetelerinde m uhabirkısı 1976), T evfik F ikret’e dair (Tevfik
likten başyazarlığa kadar çeşitli görevF ikret’le ilgili. Özellikle T arih-i kalerde bulundu. 1946/50/54 seçim lerinde
dim
şiirinin ilim ve felsefe
açıDemokrat P a rti’den m illetvekili seçildi.
sından da
yanlış
olduğu
b elirtilir,
K urucu Meclis Üyeliği yaptı. Milli B ir
1918). Ahmed Naim Ef.’nin ayrıca,
lik iktidarının Basın-Yayın ve Turizm
llm ü n ’-nefs (Psikoloji, Georges F onsgriBakanı oldu( 1960/61). Daha sonra CHP
ve’den, 1916/17), Hadis-i erbain tercü m em illetvekili oldu (1961-65). Eserleri:
si, Sahih-i Buhari muhtasar-ı tecrid -i
H itler ve Nasyonal sosyalizm
(1933), sarih tercümesi (önsözde hadis okutm a
Y ü zyılın b ü yü k kavgası Çin-Rus anlaş usülünün islahı teklif edilir, I-II.
C.
Dergäh arşivi

BABANZÄDE, İsmail Hakkı. Siyaset ve
ilim adamı, yazar (Bağdat 1876-lstanbul
1913). Son devrin tanınm ış ilim ve idare adam larından Babanzäde* Mustafa
Z ih n i Paşa’nın oğlu. A h m ed Naim ve
Ş ü k r ü Baban’ın
kardeşi.
G alatasaray
S u ltanisi’ni bitirdi. M ülkiye M ektebi’nde
okudu.
İkd a m ve Tanin gazetelerinde
dış siyaset yazıları yayım ladı. Bağdat
m ebusu (1908)
ve daha sonra M aarif
N aziri oldu (1910). M ülkiye M ektebi’n 
de H ukuk-ı esasiye dersleri verdi. Bir
Irak seyahati sırasında yazdığı, Osmanlı
id arı teşkilätının islahına dair m akalele r dış basında dikkati çekti. Sonra b u n 
la rı Irak m ektupları adı altında topladı.
A li Reşad * Bey ile beraber D reyfüs m eselesi ve esbäb-ı hafiyesi (1897), isimli
b ir ki tap hazırladı., H u k u k -ı esasiye
isim li ders k itab ı uzun zam an m ekteplerde okutulm uştur. (—»K .)
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Babalık gazetesi (11 Eyliil
1922 tarihli, ordumuzun
İzmir’e girdiğini bildiren
sayısı)

Babanzäde Ahmed Naim
ve Konağı (Vefa)

BÄB

mazlığı (1968), A denauer (1968), Ho-$iM inh (1968),
Politika galerisi
(1970),
Ayrıca bazı rom an tercüm leri de vardır.
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BABANZÄDE İsmail Paşa. Hal tercümesi
yazarı (Bağdat 1839-İstanbul 1920). B a
banzäde M ehmed
Em in
Bey’in oğlu.
H alkı askerliğe teşvik etm ek Ira k ’ta açı
lan Zabit M ektebi’nden m ezun oldu. D a
ha sonra Istan b u l’a geldi (1875). İkinci
M eşrutiyeti m üteakıben livä rütbesi ile
Jandarm a dairesi m üdürü oldu. Em ekliye ayrıldı (1920).

BABAYEV, Nebi Hazri. Azeri şairi (1924). İlk ve orta öğrenim ini Bakü’da ta 
mamladı. Leningrad Ü niversitesi’ne gir
di, buradan Moskova Ü niversitesi’ne naklederek Maksim Gorki Edebiyat Enstitüsü’nden mezun oldu (1952). Şiirleri
1944 tarihinden itibaren yayımlanmaya
başladı.
1950 de ilk şiir kitabı Çiçek
açmış arzular çıktı. Sekiz yıl Azerbay
can Yazıçıları tttifa k ı’nın kätipliğini yaptı 1968 de İki Hazer, Güneşin bacısı adlı
uzun şiirleri ile Lenin Konsomolu Ede
biyat A rm ağanı’nı kazandı. Bir ara
A zerbaycan Radyo-Televizyon M üdür
lüğü’nde bulundu.
Daha sonra K ültür
Bakanlığı Harici İşler Dairesi Müdürü
olarak çalışmaya başladı. H asan K arahüseyin tarafından Türkiye Türkçesine aktarılan bazı şiirleri Seçilmiş şiirler adı
ile B ulgaristan’da yayım landı
(1970).
Serbest ve hece vezinlerini kullanan
Nebi H azri’nin şiirlerinde d u ru bir dil
ve samimi bir ifade göze çarpar.
Eserleri : İk i Hazer, Güneşin bacısı, Ana,
K üçük tepe, Y ürek, Deniz gök m ehebbet
(1965), Yıllar ve sahiller (1969), Dereler (1970), Seçilmiş eserler (I. C. şiirler
1973, II. C. poem alar 1974). Şiirlerinden
seçmeler T ürkiye’de A. Yavuz Akpınar
tarafından Seçilmiş şiirler (1976) adıyla
yayım landı.

Bäbek. Abbasiler zam anında ortaya çıkan
H ürrem ı hareketinin önderi ( ?-838).
A zerbaycan’da Sünniliğe karşı bir akım
A skerlikle ilm i çalışm alarını beraber yüolan H ürrem iliğin başına geçerek Abba
rü ten İsmail Paşa, K eşfü’z-zünün’a yap
si D evleti’ne karşı isyan etti. Bezz şehmış olduğu zeyl ile tanındı. Arapça olan
rini ele geçirdi. T araftarlarını çoğaltarak
bu eserin ismi, İzahü’l-m ekn ü n fi’z-zeyli
uzun sürecek bir mücadeleye hazırlandı.
ala K eşfü ’z-zü n ü n an-esm äü’l-kü tü b i ve ’l
Halife M e’m un’un gönderdiği birlikleri
fü n ü n ’dur. K ätip Çİ. tarafın d an görülbirbiri ardısıra m ağlup etti. M e’m un’m eyen ve ondan sonra yazılan dörtbin
dan sonra halife olan M u’tasım zam anın
kadar eseri ih tiva eder.
Kilisli Rifat
da B äbek’in üzerine kuvvetli bir ordu
Bilge tarafından tashih edilerek yayım  ile T ürk kum andanlarından Afşın gönlandı (MEB. 1947). Ayrıca Doğuda ye- derildi. İki sene süren bir mücadeleden
tişen yazarların adlarını, doğum ve ölüm
sonra Bäbek yakalanarak S am arra’ya getarih leri ile eserlerinin adlarını ve netirildi ve öldürüldü. T araftarları daha
den bahsettiklerini gösteren H ediyetü’lsonra dağılarak kısm en Müslüman, kisärifin veya Esmäü’l-m ü ellifin * diye şöhmen de K arm ati ve İsm ailılere karıştılar.
ret bulan, H ediyetü’l-ärifin fi esmaü’lBäbek esas olarak M azdek * görüşüne
m üellifin ve äsäru’l-m usannifün isimli
bağlıdır. Kadında iştirak esasını benimbir eseri daha v ard ır (bs. I. C. 1952, II.
semiş ve bunu tatbik etm iştir. Tenasuh *
C. 1955). (-» K .)
akıdesini savunan ve taraftarların ca bir
nevi peygam ber olarak telakki edilen
BABATAYOĞLU, Dolat.
Kazanlı şair
Bäbek’in isyanı eski İran geleneklerinin
(1802 - 1874). Aslen Naym an aşiretiİsläm ’a karşı bir ayaklanm ası olarak dene m ensup olan şairin şiirlerinin bir kısğerlendirilm iştir.
mı Vasiyetn&me adı altında Kazan’da
yayım landı (1880). Diğer eserleri el yaz
Bäbıäli. Yüksek kapı. Osmanlı Devletinde
ması olarak kalm ıştır.
Sadaret, Dahiliye ve Hariciye NezaretDergäh arşivi
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Babanzäde İsmail Hakkı

Babanzäde İsmail Paşa

leri ile $ u ra -y ı Devlet dairelerinin bulunduğu bina. Bu binalardan dolayı semtin adı. T anzim attan önee sadrazam lık
m akam ve dairesine verilen isim.
İsta n b u l’da geniş ölçüde basım evlerinin
bulunduğu m ahal, ve bundan kinaye
İstanbul basını için kullanılır bir deyim,
(bk. basın, gazeteeilik). Doğu düşüncesinde hüküm etin bir ev veya çadır olara k teläkki edilmesi yaygm dır. Bu teläkkinin tem elinde halkm işlerinin idare m akam ları tarafın dan
ev
(saray)
önünde görüşülm esi bulunm aktadır. Ja ponya’da im paratora verilen ve yü ksek
карг m änasına gelen Mikado adı da, bu
anlayışın A sya’ya ait olduğunu k u v vetlendirm ektedir. İra n ’da kullanılan der,
dergäh, derbar gibi sözlerin T ürkçe’ye
карг
şeklinde geçtiği iddia edilm iştir.
Bäbıäli’nin de böyle b ir anlayış tem eli
üzerine bina olunduğu söylenebilir. Os
m anlılarda devlet işleri İstanbul’un fethine kadar sarayda k u ru lan Divan * da
görülürdü. Önceleri padişah başkanlığm da toplanan
Divan’a padişahlar daha
sonraları kafes arkasından iştirak e ttiler. Bunun yanında sadrazam larda kendi konaklarında hususi divan toplam ışlard ır (ikindi divanı). Bu sebeple sadrazam konaklarına önceleri Vezirkapısı,
Bäbıäsaji, Paşakapısı ve nihayet Bäbıäli
denildi. Bu ta b ir XVIII. a. dan itibaren
B atıda da yalnız Paşakapısı’nı değil, aynı zamanda Osmanlı hüküm etini ifade
etm eye başladı ve XIX. a. başından iti
baren iyice yerleşti. Paşakapısı öncele
ri sadrazam ların oturdukları sem tlere göre başka başka yerlerde idi. XVII. a.
dan itibaren şimdiki Bäbıäli’nin b u lu n 
duğu yerde kurulduğu ve sadrazam ların
istisnalar hariç artık devam lı olarak bu
rad a oturdukları görülm ektedir. Büyük
m utfaklar, koğuşlar, ah ırlar ile seläm lık
ve harem kısm ı da bulunan Bäbıali b i
nası, birçok defa yandı ve her seferinde yeniden inşa edildi. İlk Bäbıali ricäli
te v k i’i, sonra reisülküttab, daha sonra
kethüdä-i sadr-ı ali ile çavuş başı’dan
m eydana geliyordu. Ancak A lem dar
v ak ’asından ve bilhassa yeniçeriliğin kaldırılm asından sonra, Bäbıali binası yavaş
yavaş sadrazam ların oturduğu yer olm aktan çıkarak, devlet idaresinin başlı
ca m erkezi häline geldi. Harem dair esi
ise Tanzim at’ta n sonra kaldırıldı. F erm anlarm da ilk defa Bäbıäli tabirini k u llanan II. M ahm ud zam anında eski teşk ilät değiştirilerek
(1835); Sadrazam
kethüdälığı, M ülkiye Nazırlığı’na, Reisül-

küttaplık, Hariciye N azırlığı’n a, D e fte r darlık, M aliye N azırlığı’na d ö n ü ş tü rü ldü. Yine aynı padişahın devrinde b i r i
M abeyn’de diğeri B äbıäli’de b u lu n a n ik i
h ey ’et k u ru larak (M eclis-i V d ld y-ı A h кат -ı A dliye, Ddr-ı Ş u ra -уг B ä b ıä li)
bunların reisleri ile, Şeyhülisläm , K a p tanpaşa, Dahiliye, H ariciye ve M aliye n a zırları’nın Bäbıälide to p lan m aları b u r a 
ya yeni bir şekil verdi.
T a n zim a ttan
sonra Bäbıäli’de toplanan başka m eclisler de kuruldu (M eclis-i Ä l-i T a n zim a t,
M eclis-i Ä l-i İcraat, islahat gibi). D aha
sonraları m ülkiye ve adliye işlerinin a y 
rılm ası ile k u rulan Ş u ra -i D evlet d e
Bäbıäli’ye yerleştirildi. T anzim at’m ila n ı
ve devlet dairelerinin B äbıäli’de to p la n 
m asından sonra dış d ev letler nezdinde
de Bäbıäli devleti tem sil eder häle gel
di.
Bu m ünasebetle devlet d airelerin deki m em urların eğitim i ile meşgul olan
b ir Bäbıäli hocalığı ihdas edilmiş, R eşid
ve M idhat P aşa’la r gibi m eşhur şahıslar
buradan yetişm işlerdir. C um huriyet’te n
sonra Bäbıäli binası önce B üyük M illet
Meclisi İstanbul tem silciliğine verildi.
Daha sonra İstanbul V iläyeti Valilik m akam ı ve Viläyet bürosu oldu. M üştem ilätından bir kısm ına İstan b u l d efterdarlığı ve B aşbakanlık A rşivi yerleşti.
Bäbıäli. Sanat ve basın h a tıraları (Necip
Fazil K ısakürek, 1975). Y azar’ın, sanatını izahta kolaylık sağlayacak gençlik hatıra la rı kitapta toplanm ıştır. Daha önce
yayım lanan «O ve ben» adlı gene h a tıra la ra dayanan kitabında ise başka m ahiyette h atıralar yer alm ıştı. N. Fazil
Kısakürek, iki kitap arasındaki farkı
şöyle açıklar: «İlkinde m erkez dururken
m uhit üzerinde fazla gezinilm ekten kaçınılması ve hayä kaygısı beslenmesi,
bundaysa m ühitin yine merkez aşkma,
olduğu gibi resm edilm ek ve sam im iyetle belirtilm ek istenm esi. Aynı hayat hikäyesinin birbirinde tekrarlanm ayan iki
ayrı dilimi...»
K itabın başına konulan «Bu eser» başlıklı sunuşta, «hesaba çekilm eden nefslerinizi hesaba çekiniz» ölçüsünün düs
tu r edinildiği belirtilm iştir. Bäbıäli’de,
Cum huriyet sonrası fikir, sanat ve basın
hayatı, çok renkli olarak sergilenir.
Bu adı taşıyan ve Türk basın ve sanat
hayatının m erkezi olarak kabul edilen
yer
çevresindeki insanlar-insancıklar,
saplantıları, küçüklükleri ile, belli bir
açıdan okuyucuya tanıtılır. Bu arada N.
Fazil K ısakürek kendi hayatıyla ilgili
hayli ipucu verir. Bäbıäli, bu özellikleriy-

le dikkate değer b ir k itap olarak belirir.

kapılardan biri ortaya çıkarılarak resto
re edilebilm iştir.
Bäbil şehrinin ünlü
BABINGER, Franz. A lm an Türkiyatçısı
kulesi, bu efsanenin en önem li motifidir.
(W eiden 1891-1967). W ürzburg ve M üBir Ziggurat olan bu kuleyi inşa eden
n ih ’de ta rih ve sanat tarih i okudu. H inN em rud (Ham m urabi -MÖ. 2000) un
doloji ve Sem itik filolojisinde doktora
çağdaşı olan Hz. İbrahim b ir süre bu
yaptı (1914). A ynı yıl gönüllü asker ola
şehirde yaşamıştır. Tevrat ve Grek kayrak T ürkiye’ye geldi. Osm anlı E rkän-ı
nakları Kudüs’ü tah rip ederek YahudiH arbiyesi içinde Çanakkale, Kafkasya,
leri B äbil’e götüren B uhtnassar (NabuIrak ve G aliçya’da bulundu. Daha son
kodonosar II-MÖ. 500) devrindeki Bä
ra Berlin Ü niversitesi’nde İsläm ı ilim ler
bil’den bahsederler.
doçenti, bilähare profesörü oldu (1924).
İran efsanelerinde bütün kahram anlar
Bir ara N aziler ta ra fın d a n görevden uzakBäbil’le ilgili görülürler. İskender’in B ä
laştırıldı. B ükreş ve Yaş’da çalıştı. 1947 bil’e gelişinden haberdar olan A raplar
de yeniden y ak m doğu ta rih i ve T ürki- ise B äbil’i bir bölge ismi olarak bilirler.
yat profesörü o larak M ünih Ü niversite- XIX. a. da yapılan kazılarla Bäbil’deki
si’nde görev aldı. T ü rk tarih i ve özellik- birçok eser ortaya çıkarılm ıştır. Bunlar
le k ü ltü r ve edebiyatı üzerinde duran
arasında Antik yazarlar tarafından dün
Babinger, 1951 yılında İstan b u l’da topla yanın yedi harikasından biri olarak k a
nan M üsteşrilder K ongresi’ne iştirak etbul edilen Bäbil’in asma bahçeleri de
ti ve İstanbul’u n 500. fetih yılı m ünase- bulunm aktadır.
beti ile F atih S u lta n M ehmed üzerine
★ İsi. K u r’an-ı K erim (B a ka ra /102) Bäbir kitap n eşretti. Bu eseri ilim älem inbil’den
Härut ve M ärut isim li iki melek
de tenkitlere uğradı.
m
ünasebeti
ile bahseder. «Bäbil’de iki
Almanca olan eserlerden bazıları: XVII/.
meleğe, H ärut ve M ärüt’a, birşey indirila. da İstanbul’da
kitapçılık
(1919),
Oruc’un ilk O sm anlı devrine ait vekäyi- mem işti. Bu ikisi biz sädece im tihan edinamesi (1925),
Osmanlı tarihçileri ve yoruz, sakın inkär etm e demedikçe kim onların eserleri (1927), E vliya Çelebi’nin seye birşey öğretmezlerdi. H albuki bu ik iK üçükasya’da seyahat notları
(1930), sinden, коса ile karısının arasını ayıracak
şeyler öğreniyorlardı. Oysa A llah’ın izni
Boşnak Osman Paşa arşivi (1931), R umeli akınları (1937), R u m eli’de Türk hä- olmadıkça onlar kim seye zarar verem ezkim iyeti’nin ilk devreleri hakkm da not lerdi.» H ärut ve M ärut kıssası hakkında
lar (1944). B abinger’in İsläm Ansiklope- Hz. Peygam ber’den hiçbir hadis rivayet
edilm em iştir.
disi’nde T ürklerle ilgili yüzden fazla m a★ Ed. Edebiyata malzeme teşkil eden efkalesi yayım lanm ıştır.
sanelere göre Bäbil halkı sihirle aşırı deBäbil
(B abylon). Bugün Irak sınırları recede meşgul olurlar, bu sebeple sihir
içinde kalan ve F ıra t’ın doğu kıyısında ile mucizeyi birbirinden ayırdedem ez ha
yer alan Eski M ezopotam ya’nın en bü le gelirler. Allah sihri öğretm ek üzere
yük şehirlerinden biri. B abil’in aslı Tan- H ärut ve M ärut isimli iki m eleği Bäbil’e
n ’nın ка р т m anäsına gelen Sümerce bir gönderir. Onlar da sihri öğretir, ancak
kelimedir. B uradan h arek et edilerek şeh- buna inanm am ak läzım geldiğini belirrin Süm erler tarafın d an kurulduğu ileri tirler. Bir diger efsaneye göre Y eryüzünsürülür.
de insanların işlediği günähların defteri
Bäbil hakkındaki bilgiler Yahudi, H ıris(Mele-i a ’lä) ya çıkınca, m elekler itiraz
tiyan ve tran kaynaklıdır. Sonraki İsläm
edip: Ya Rabbi, insanlar senin bunca nitarihçilerinin de kay n ak ları bunlardır.
m etinin kadrini bilm eyerek bu kadar gü
Söz konusu kay n ak larm naklettikleri efnah işliyorlar. O nlara niçin bu kadar
sanelere göre C ennet’den çıkarılan Adem m üsaade ediyorsun, derler. Allah: O nlar
Peygamber, oğulları Häbil ve Käbil ile
da olan mizaç ile hevesler siz de olsaydı
Bäbil’e gelm iştir.
T üfan’dan sonra Hz.
siz yapm az mıydınız? diye sorunca, me
Nuh ile oğulları da Bäbil’e yerleşm işlerlekler: Häşa, biz doğruluktan ayrılm azdir. Bäbil, H a rra n ’dan sonra yeryüzündık, derler. Bunun üzerine A llah im 
de kurulan ikinci şehirdir.
Allah Hz. tihan için itim at ettikleri iki m elek seçNuh’un oğullarını B äbil’den dağıtır. Tanm elerini em reder. Böylece seçilen H ärut
rı’nın kapısı olan m änasının bu hadise
ve M ärut Bäbil’e gönderilir.
ile ilgili olduğu söylenebilir. Çivi yazılı
B unlar gündüzleri Yeryüzünde vazife
m etinlere göre şehrin sekiz kapısı v ar
görürler, geceleri ise İsm -i Azam duası
dır. A rkeolojik kazılar neticesinde bu nı okuyarak semäya çıkarlar. Bir gün
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Z ühre ism inde gayet güzel bir kadın kocasından şikäyet ederek boşanmak için
b unlara m üracaat eder. Kadm a äşık olan
m elekler ona sahibolm ak isterler. K adın
arzusu yerine getirilm eyince buna razı
olm ayacağım söyler. B unlar da m üsaade
ederler. K adın daha sonra yine razı olm ayarak şarap içm elerini ve pu ta ta p 
m alarını ister. O nlar bunu da yaparlar.
K adın yine razı olmaz ve geceleri okuy arak sem aya çıktıkları duayı öğretm elerin i ister. O nlar da duayı öğretirler. K a
dın duayı okuyarak semaya çıkınca
A llah onu gökte bir yıldız yapar. Bu
olay Hz. id ris zam anında olduğu için
m elekler neye uğradıklarm ı şaşırarak
ondan yardım isterler. Hz. İdris’in deläleti ile affedilen m eleklere Dünya veya
A h iret azablarından birini tercih etm eleri bildirilir. B unlar dünya azabını is
terler. Bunun üzerine Allah onlara bir
kuyuya başaşağı asılarak kıyam ete kadar
kalm a cezası verir.
Bilhassa D ivan edebiyatm da sık sık
rastlanılan H ärut ve M ärut kelim eleri,
Ç ah-ı Babil, ku yu , Zühre kavram ları ile
b u efsanelere telm ihler yapılır. H ärut büyücülüğün üstadı sayılm ıştır. Diğer un su rla r
(sevgili, ve onun gözleri, gamzesi,
saçları) büyüyü ondan öğrenm işlerdir.
S ih r talim eylem ekde gamze-i cädü-yı
dost
Ç ah-ı Bäbilde ider H ärüt-ı jettan ile bahs
Ahmed Paşa
H ärut-ı nigähı itse im a
Ü ftade-i çah olur Züleyha
Şeyh Galib
Babil Kulesi. B abil’de inşa edilen (MÖ.
2000 ?) kule şeklindeki tapınak. Ziggurat.
T ev rat’a göre bu kuleyi N uh’un oğulları
gökyüzüne ulaşm ak için yapm ışlardır.
K aynağı belirsiz olan bazı rivayetlerde
ise bu tapm ağın N em rut tarafından y a
pıldığı belirtilir. H eredot’a göre herbiri
diğerinden küçük olarak üst üste yığıl
m ış sekiz k atlı bir yapı olan Babil K ulesi’ne Micdal ve Platim de denir.
★ Ed. Efsaneye göre T anrı bu kulede
çalışanlara ay rı ayrı diller vermiş, bu
sebeple kimse digerinin söylediğini an la
yam az durum a düşmüş. Yetmişiki dilin
buradan çıktığı söylenir. İçinde çeşitli dil
ve anlayışların bulunduğu, kim senin
kim seyi anlam adan konuştuğu toplulukla ra bu isim verilir.
Babilik. Kendisine, «ilahi gerçeğe götüren

kapı» anlam ına gelmek üzere «Bab» is
m ini veren Mirza A li M uham m ed (18191850) in kurduğu mezhep.
islam dışı bir mezhep olan B abilik M ir
za Ali M uham m ed’in yazdığı ik i k ita b a
dayanır. Beyan ve K ita b ü ’l-akdes. F aaliyetleri dini-siyasi b ir m ahiyet taşıy an
bu sebeple idam edilen M irza Ali, İslam
dinine tam am en aykırı ilkeler o rta y a a ttı. Dolayısı ile islam reform cusu say ıl
m ası doğru değildir. D oktrini ana h a tla rı
itib arı ile şu esasları taşır: A llah b ird ir
ve Ali M uhammed, yani Bab onun peygam beridir.
Allah dünyayı h ak ik a tin
h arleri denilen 7 sıfatı ile y aratm ıştır.
B unlar, kader, kaza, irade, m eşiyet, izin,
ecel ve kitaptır. H urüfiliğin tesiri ile 19
rakam ına büyük kudsiyet atfedilir. «Va
hid», «Vücüd» kelim eleri ebcedde 19 tu 
tar, sene 19 aya, aylar 19 güne bölün m üştür. 19 kişilik bir heyet, Bäbi to p lu luğunu idareye m em urdur. A lçakgönüllü
olm ak esastır. Her gün Beyan’dan ondokuz sure okunur. Onbir ile k ırk ik i yaş
arasm dakiler her
sene ondokuz oruç
tutm alıdırlar. Abdest şart değildir. Cenäze nam azları müstesna, cem aatla n a
maz kılınmaz. Fakat vaaz dinlem ek ta v siye olunur. K adınların örtüsüz gezebilecekleri kabul edilir. B unlardan başka söz
söyleyen yahut yazan kim seye cevap verilm eli ve m ektuplar m utlaka yerlerine
teslim olunm alı ve yırtılm am alıdır» gibi ilkel ve teferruata ilişkin hüküm ler
ve belli bir felsefeye dayanm ayan h u k u k kaideleri de kabul edilm iştir. B abi
lik Mirza A li’nin idam ından sonra Bahailik * şeklinde devam etti.
BÄBUR, ZalıUriddin Muhammed. H üküm d ar şair (Fergana 1483-Agra 1530). H ind istan ’da büyük M üslüm an-Türk devletin in kurucusu. Tim ur’un torunlarından
Ö m er Şeyh M irza’nın büyük oğlu. A nnesi Cengiz’in oğlu Çağatay Han’ın torunlarından Yunus H an’ın kızı K utlug
N igar H anum ’dur. Fergana emiri olan
babasının ölüm ünden sonra tahta geçti
(1494). Çeşitli mücadelelerden sonra saltan atım babasından kalan topraklardan
çok uzak bir sahada kurdu. Amcası S ul
tan Ahmed, dayısı Mahmud Han ve Özbek Hanı Muhammed Şeybanı ile savaştı. K abil’i kan dökmeden ele geçirmeye
m uvaffak olunca buraya yerleşti (1504).
O rdusunu kuvvetli bir inzibat altında
bulundurm ası, askerlerinin yerli halka
zulm etm esine fırsat vermemesi, haksızlıkları ölüm ile cezalandırması sayesinde

tutundu. H indistan içlerine seferler düzenledi. Safevilerin yardım ı ile Sem erkand ve B uhara’yı zaptetti. 1524 de L ahor’u aldı. D anipat M eydan Savaşı’nda
ib rah im Ludi’yi yenerek Delhi Sultanlı
ğına son verdi (1526). A gra’yı aldı, L uknav’ı zaptetti. H indistan’da hakim iyetini
Bengal’e kadar genişletti. H əyatının son
günlerinde oğlu H üm ayun’u tah ta geçirdi.
Vefatm dan sonra cesedi K ab il’e nakledilip, Şah C ihan tarafın d an 1646 da b ü 
yük b ir türbe yaptırıldı.
Türlü m aceralar ile dolu həyatının kısalığma rağm en XVI. a. tarihinde oyna
dığı rolün önemi ve kurduğu Türk devleti açısından B äbur, T ürk tarih in in b ü 
yük sim alarından biridir. K ılıç kullanm akta, ok atm akta, ata binm ekte usta
olduğu kadar, devlet idaresinde de uza
ğı gören tecrübeli b ir idare adam ıdır.
Çok hareketli geçen hayatı içinde sanatkärları, şairleri, m usikişinasları, h attat
ve nakkaşları etrafın a toplam ış, sanata
ayıracak zamanı bulabilm iştir. Devrinin
birçok siyasi ve edebı şahsiyetinde görülen sofiyane eğilim ler onda da vardı. Bu
nun yanında güzel san atların hem en hepsi ile ilgilendi. En göze çarpan tarafı olan
şairliği yanında iyi bir h a tta t ve m üsıkişinastı. H att-ı Baburı diye yeni bir tü r
yazı denem iştir.
Eserleri : Baburnäm e * (Çağatay Türkçesi ile yazılmış, hay atın ın başlıca safhalarım ihtiva eden h a tıra t kitabı, Kazan
1857, Ilm insky tarafından. R. Rahmeti
A rat tarafından T ürkiye Türkçesine aktarılarak V ekäyi ismi altında yayım lan
dı, TTK yayını, II. C. 1943. Eserin yeni
baskısı 1000 Tem el Eser dizisinde Babur’un Hatıratı ism i ile çıktı,
III. C.
1970), A rüz risalesi
(Arüz ile yazılan
Türklere mahsus bazı nazım şekilleri
hakkında bilgi veren bir eser, ya
zılışı yaklaşık, 1526/27. M.F. K öprülü tarafından P ariste bulundu 1923),
M übeyyen
(H anefı fıkhına
ait bazı
meseleleri izah eden bir eser. K a
zan, 1857, Berezin tarafından. Türkçe
yayımı Babur divanı’nın İstanbul nüshasından alınarak M.F. K öprülü tarafından, MTM. I, 1915. A rüz’un fäilätun, m ejäilün, fäilün vezni ile yazılmış bir mesnevi olan eser 1522 de tam am lanm ıştır.
Sanat bakım ından önemi yo k tu r), Divan
(Babur’un edebi şahsiyetini ortaya ko
yan eseri. Gazeller, m esneviler, rubäıler,
tuyuglar, m uam m alar ve m üfredlerden
meydana gelen eserde bazı Farsça şiirler
Dergäh arşivi

GAZEL
Yine göz evide mevä kılupsen
Gönül käşaneside cä kılıpsen
Yine sevdäyi zülfündin nigara
Meni äşüfteü şeyda kılupsen
Gämım yok can eğer birsam gämında
Özünnü munca bipervä kılupsen
Gözümdin yaşanup ey bahri eltäf
Gözümnin yaşım deryä kılupsen
Sığmas Cennetilmevänı Bäbur
Änın göngülüde mevä kılupsen
Bäbur Şah
de vardır. H ayatının m uhtelif safhaları
divanındaki şiirlere yansım ıştır. Bir m ikta r N eväı tesiri görülmekle beraber, n a
zım tekniği açısından XV. a. Çağatay
şairlerinin
hiçbirinden
aşağı değildir
Yaz. İÜ. Ktp. Nu. 3743, TS.R. Nu. 741),
R isale-i välidiye tercümesi (Büyük m utasavvıflardan U beydullah A h räri’nin,
tasavvuf ahläkm a ait m eşhur eserinin
m anzum tercümesi, 1529. A rüz’un fäilätim , fäilätün, jäilün vezni ile mesnevi
tarzında yazılmış olup 243 beyit tu tarın dadır. B äbur’un tasavvufa olan eğilimini gösteren bu tercüm e Divan’ının içindedir). ( —>K.)
Bäbıırnänıe. Bäbur’un hayatının önemli olaylarını hikäye eden hatırat kitabı. Ça
ğatay Türkçesi ile ve sade bir üslupla
kalem e alınm ıştır. Bazı yıllara ait kısım ları kaybolm uş olmakla beraber tam bir
otobiyografi sayılabilir. Bäbur bu eserinde büyük bir sam im iyet ile hayatının her
yönünü anlatmış, başarıları yanında, zayıf taraflarını da ortaya koym aktan çekinm em iştir. Bu açıdan güvenilir bir tarih i kaynaktır. Gördüğü sanat eserlerini, gezdiği yerlerin hayvan ve bitkilerine ait özellikleri anlatm ası, çeşitli m illetlerin m anevi yapılarım tahlil etmesi esere ayrı b ir renk ve değer katm ıştır. Tasvirlerinin canlılığı, dilinin sadeliği uslübunun akıcılığı gibi m eziyetlerinden do
layı edebi bakımdan, m uhtevası itibarı
ile tarih ve içtim aiyat açısından kıym etli
bir eserdir. Bayram H an’ın to ru n u Abdürrahim Mirza Han tarafından Farsçaya
(XVI. a. sonu), Pave de Cot tarafından
Fransızcaya (1922), Baveridge tarafından İngilizceye (1922), tercüm e edildi.
R. R ahm eti A rat eseri Türkiye Türkçe
sine a k tararak iki cilt halinde yayım ladı
(V ekäyi, TTK yayını 1943). Daha sonra

Bäburnäme
(Başlangıç sayfası)

H ikm et B ayur tarafm dan geniş bir tarih özeti ile beraber yayım landı (Babür’ün hayat ve hatıratı, 1946). Son olarak M.E. Bakanlığı 1000 Temel Eser dizisi içinde çıktı (Babur’un hatıratı, III. C.
1970).

BACAYI İNDİR
BACAYI KALDIR

Küçük

Hikäyeler

ISTlKLAl. LİSKSİ
Talcbc Kooperalıll Nt(hyalınJ«n

Bacayı indir, bacayı kaldır. H ikäyeler (Sadri Ethem [E rtem ], 1933). K itapta yer alan 17 hikäyede T ürkiye’de yabançı haklar, yabançı serm ayenin sömürgecilik
m etodlarıyla halkı sömürmesi, köylü ve
işçinin p atro n ve tüccar elinde ezilişi,
yerleşen sanayiin o rta çağ hayatı yaşa
yan köyler üzerindeki etkileri, Anadolu
insanının gerçek durum u karşısında ay
dınların gülünç davranışları, fabrika işçilerini ezen kötülükler, usta ve işçi çekişm eleri, b ü ro k ratik devlet düzeninin
gülünç yönleri, sarıklı ve medreseli zümren in yeni devletin läik tutum u karşısm da direnişleri, b u nların iç yüzleri, büyük sanayi ve fabrika karşısında küçük
atelyelerin çöküşü, İstanbul kabadayıların ın yaşayışları, yedeksubay olarak katıldığı I. Dünya Savaşı’na ait batıralar
konu edinilir. B ütün bu hikäyeler yaşa
nan hayatın canlılığından uzak, kupkuru düşünce kalıpları biçiminde anlatılm aktadır. Sadri Ertem , bu konuları her
ne kadar tam anlam ıyla işleyememişse
de; yeni b ir sosyal düzen içinde tek in 
sanın ortadan kalkışını ve onun yerine
«toplum insanı» tip inin ortaya çıkışını
anlatm ayı başarm ıştır.
Bacı. Doğu Oğuz ve Anadolu Türkçesinde abla, kızkardeş.
★ Tas. Bir tarik ata m ensup olanlar b irbirlerine kardeşler anlam ına gelen ihvan
(tekili: ah), kadınlara da bacı drrler.
T arikatlarda şeyh kadınlarına ise A nabacı denilir. M em lükler zam anında Mısır’da kadınlara m ahsus tekkeler m evcuttu. Anadolu’da da рек çok kadın sofi
yetişm iştir. B unlar arasında şeyhlik ve
halifelik m akam larına kadar yükselenleri de olm uştur.
Bäcıyänı Küııı. Rum (Anadolu) bacıları.
★ Tas. Äşıkpaşazäde tarihi’nde Bäcıyän-ı
Rüm, Osm anlı D evleti’nin kuruluşunda
büyük emeği geçen üç zümre (G äziyän-ı
Rüm, Ä hiyän-ı Rüm, A bdalän-ı Rüm)
ile birlikte zikredilir. Bacı * ta rik a t ehli
kadınlara aynı ta rik a ttan erkeklerin verdikleri isim dir. Ä şıkpaşazäde’nin A nado
lu ’da tasavvuf yoluna giren kadınları ay
rı b ir züm re halinde ele alması o devirde
bunların çokluğunu ve nüfuzlarını gös-

term ektedir. Selçukiular z am an ın d a k a dınların bilhassa K onya’da ş e y h le re in tisab ettikleri ve ö rtü lü o la ra k t e k k e lerde bulundukları bilinm ekle b e r a b e r ,
onların ayrı bir teşk ilät h alin d e b u lu n duklarm a dair bir delil yo k tu r. S e y y a h
B ertrandon de la B roquiere XV. a. b a ş l a 
rında D ulkadir Beyliği’nde otuz b in k i ş i 
lik silahlı b ir kadın birliğ in in v a r l ı ğ ı n 
dan söz eder.
Äşıkpaşazäde Bäcıyän-ı R üm z ü m re s i içine beyliklerdeki T ürkm en b o y la r ın ın
silählı ve cengaver k ad ın ların ı d a a lm aktadır. B unların A hıler, G äziler, v e
Abdallar ile beraber ko n u k erenler a r a 
sında zikredilm eleri çoğunluğunun d ig e r
illerden A nadolu’ya göçtükleri ş e k lin d e
yorum lanabilir.
Bad (F.). Yel, rüzgär, hava. M ecazi o l a 
rak äşıkın ähı, iç çekmesi. T a s a v v u fta
Tanrı yardım ı. E debiyatta çeşitli t e r k i p ler içinde görülür (B ä d -ı berin: S a b a h
yeli, Bäd-ı fena: Ölüm, Bäd-ı İsa: H z.
İsa’nın ölüleri dirilten nefesi, B ä d -ı g i y su: Kadın kalbi, Bäd-ı serd: Soğuk y e l,
içten gelen ah. v.b). Divan, Äşık ve D ın itasavvufi edebiyatlarda çok yü k lü
b ir
nıuhteva ile kullanılm ıştır (Bk. R ü z g ä r).
Bade (F.). Şarap. K adeh m anäsına d a
kullanılm ıştır.
★ Di. ed. Divan edebiyatında çok sık k u llanılan bäde’nin, doğrudan doğruya iç k i
anlam ı ile ele alındığı birçok terkibi şekli
bulunm aktadır: Bäde-i gülgün, B ä d e-i
gülfam: Gül renkli şarap.
Tutsa cäm -ı bäde-i gülgünü verd-i te r
gibi
Säid-i säki olur şäh-ı gül-i ahmer gibi
Bäkı
Bäde-i canbahş : Can verici şarap,
K eyf-i sahbä-yi hayäl-i dilkeşim biderd-i ser
Bäde-i can-bahş-ı nazıru-ı äbdärım neşve
bär
Nazim
Bäde-i sadsäle: Yüz senelik şarap, çok eski şarap,
Aşkolsun o pir-i m ey-i perverde-i aşka
K im bädesi sadsäle vü säkisi civandır.
Ziya Paşa
Bäde-i h a m ra : Kırmızı şarap, bäde-i
näb : Halis şarap, bäde-i m e st: Keskin
şarap, bäde-i n ü ş in : İçimi kolay ve hoş
şarap v.b.
★ Tas. Bäde’n in tasavvufi anlamı ilähi
aşk, m uhabbet’tir. Bektaşi şairleri keliDergäh arşivi

meyi hem m ecazi hem hakiki anlam la
rında kullanm ışlardır.
Tasavvufa göre
ruhların yeryüzüne inm eden önce Tanrı
huzurunda toplandıkları meclis (Bezm-i
elest) bir işrethäne--i ku d si’dir. R uhlar
bu mecliste aşk bädesini içtikten sonra
yeryüzüne in erler.
Bu sebeple äşık olan ru h la r yeniden ilähi
äleme dönm ek isteyeceklerdir. Tasavvuf
terim leri içinde geçen B äde-füruş, m ü r
şid anlam ına k u llan ılm ak tad ır. M üritlere
m äna älem inden feyiz sunar. Bazı m utasavvıflar kıyam et gününde Kevser şarabının Hz. Ali ta ra fm d a n
sunulacağını
söyleyen hadise d ay an arak onu hammär,
bäde-füruş, m e y -fü ru ş deyim leri ile isim lendirirler.
★ Ä şık. ed. Ä şık edebiyatında da bäde,
içki, şarap anlam ına kullanıldığı gibi, ta 
savvufi m anäsı ile de kullanılm ıştır. A y
rıca äşıkların şiir söylem eye başlam adan
önce gördükleri rü y ad a kendilerine p irler elinden sunulan ilk id ir. Bu yol ile şiir
söyleyen äşıklara Bädeli äşık * denilm ektedir.
O kudum harfini zih n im bulandı
Yarelerim göz göz oldu sularldı
B aktım çar etrafa kadeh dolandı
Nüş ettim pirlerin bädesin te k tek.
Süm m ani
Bädeli äşık. Ä şık edebiyatı geleneğinde
şairlerin bir bölüm üne verilen isim. Genellikle uykuda ik en Pir elinden käse do
lusu bäde içen äşıklara denir. Umumiyetle görünen üç pir; H ızır Nebi, İlyas
Nebi, ve K utub N ebi’dir. Bäde içimi ise
iki şekilde olm aktadır: E r dolusu içen
äşıklar yiğit ve kah ram an olurlar, pir do.lusu içenler ise uykuda gördükleri güzellere äşık olarak onlara aram ak için
kudret
diyar diyar dolaşırlar. P irlerin
gülü dedikleri kolları ile uzatılan bädeler sıra ile v erilir. Birincisi Allah aşkına, ikincisi p irler aşkına, üçüncüsü ise
sevgilinin aşkına içilir. Bäde içen kişi,
äşık olur ve ru h u n u kavuran bir aşkla
irticali şiirler söylem eye başlar. Aym za
manda pirler rüyasında ona insam n iç
dünyasına ait «ledünnı» sırları da verdiklerinden dini ve tasavvufi bilgilere de
sahip olurlar.
Umümiyetle görülen rü yanın çerçevesi
içinde bu hali belli bir m üddet kimseye
açmamak gerekir. Äşık kendi derdini ön
ce kendi çekm eli ve bu süre içinde bir
nevi çile çıkarm alıdır. Äşık bädeli ol
duğunu duyurunca onu im tihan etmek
gelenek halindedir. N ihani’nin bädeli ol

duğu duyulunca Narm anlı Sümmäni, Ni
h an i’nin köyüne gidip onunla m üşaareye girişm iş ve
Esrarın gizli m i yoksa äşikär,
G eyim leri nasıl, ellerde ne var?
Söyle ne cänibe oldular tayyar
Acaba yü z-b e-yü z görebildin mi?
diye sorm uş ve şu cevabı alm ıştır:
M isk ü amber gibi geldi rayhası
Sundular üçü de dolu tası,
Beyaz, yeşil taşlı boydan libası
Häki päyına yüz sürenlerdeniz.
Äşık edebiyatında bädeli olarak tanınan
şairlerden bazıları şunlardır:
Koroğlu,
Süm m ani, Çıldırlı Şenlik, Erzurum lu E m rah, Bayburtlu Celälı, Y usufelili M uhibbi, Perväni, İkräri, Kağızm anlı
Hıfzı,
Hodlu Şamili.
Bädeli äşıklardan bazılarının gördükleri
rü y alar şöyle cereyan etm iştir:
Bardızlı Nihani (M ustafa G edik), onsekiz yaşında köyünün dağlarında sürü güderken b ir taşa yaslanıp uyur. Rüyasında ellerinde käse tu ta n üç n u ran i sakallı ih tiy ar görünür. Nihani bu kaselerden
içer. B unun üzerine karşısına M ihriban
adlı b ir güzelin hayäli gelir. M ihriban’a
o anda äşık olan N ihan uykudan uyandıktan sonra şiir söylemeye başlar.
Pervani (İsmail Çelik), bir bahar günü
çift sürerken yorulup bir kiraz ağacının
dibine çekilir, ve orada derin bir uykuya dalar. Rüyasında
yeşiller giyinmiş,
nurani sakallı üç pir görür. P irler delikanlıyı alıp gezdirir ve m anevi älemin
derinliklerini öğretirler. Sonra üç üzüm
tanesi yedirip, bäde içirirler.
Bu bäde Mısırdaki K enan ilinde yaşayan
m aşukası Ümmihan şerefine içirilm iştir.
K arşısında onu görünce tu tu lu r. Ümm ihan’a olan aşkıyla şiirler söylemeye
başlar. Yeni yapılmış bir değirm eni görüpte, «Ne güzel dönüyor, perväne gi
bi..» deyince pirler ona Perväni m ahläsını verirler.
U yandıktan sonra sirrim
altı ay gizleyen P erväni o tarih ten itibaren şiirlerini sazlp çalıp
söyleyerek
bütün A nadolu’yu dolaşır.
Bädeli äşıkların, bäde içm elerini şiirlerinde anlattıkları da görülm ektedir:
Rüzide dalmışım gajlet şehrine
Pirler gelip öğüdüm üz al dedi
Ellerinde dolu kadeh bädeler
Esmehan aşkına bäde al dedi.
Erkinisli M uhibbi
U yandım gajletten oldum perişan
B ir nür doğdu oldu älemler zişan

Sel&m verdi geldi üç tek dervişan
Lisanları bir hoş, sadası tek tek.
Içtim bädesini gördüm rengini
Tam onsekiz saat sürdüm cengini
Y a r yüziinde gördüm üç-beş bengini
Halhalm altında noktası tek tek..
Süm m äni
Bäd-ı hazan, bk. Hazan.
Bäd-ı sabä, bk. Sabä.
BÄDİ Ahmed. Tarih yazarı, şair (Edirne
1839-İstanbul 1908). Yeniçeri ocağından
K altakkıran M ehmed Ağa’nın oğlu. İlk
tahsilini m ahalle m ektebinde yaptıktan
sonra cami derslerine devam etti. E dir
ne, Konya, B urdur vilayetlerinde Vergi
M üdürlüğü yaptı.
H at ve tezhib sanatları ile de uğraşm ış
olan şairin kitapları E dirne’de S ultan Se
lim K ütüphanesi’ne bağışlanm ıştır.
E s e rle ri: R iya z-ı belde-i Edirne (A bdur
rahm an H ıbri *’nin Enisü’l - m üsam irin
isimli eserine zeyl. III. C. 1904, İÜ. Ktp.
Nu. 1091-1093), D eväyih-i V ilayet-i Edirne (Edirne viläyetinin şeceresi), A rmağan (M anzum ve m ensur atasözlerini
ihtiva eden b ir eser), Mesädir-i lisän-ı
Farisi (Türkçeden F arsça’ya, Farsçadan
Türkçe’ye m astarları gösterir bir eser),
T avzihü’l.-ebvab ala teşhilü’l-hesab (He
sabı kolaylaştırm anın yollarım gösterir
b ir eser), ve Divan. (—> K.)
Bağ
(F.). Ağaçlar ve çiçeklerle örtülü
yer. Gezinti yeri. Mecazi olarak Dünya,
Cennet.
★ Ed. Eski edebiyatım ızda bağ, um um iyetle sevgilinin güzelliği, bilhassa yüzü
veya yanağına teşbih edilir. Sık sık cen
n et ile beraber zikredilir. H atta cennetten bağ veya bahçe olarak bahsedilir.
Bağ ile beraber bu çerçeve içinde İr em *
de geçm ektedir. Gerek cennet gerekse
b ir dünya cenneti gibi tasavvur olunan
İrem , bağ ve bahçenin birer tim salidirler. Bağ’da esas olan akarsudur. Ayrıca
çiçek ve kuş unsurları da önemlidir. H a
kim renk yeşildir. Daha çok ilkbahar ve
sonbahar mevsim leri şiirin havasına göre
(hüzün tem asında sonbahar, sevinç tem asında ilkbahar) bağa hakim dir. İlkbahar
için bezenm ek, ziynetlenm ek tabirleri
kullanılır. Çiçeklerden başta gül olmak
üzere sünbül, m enekşe, nergiş, Idle; ağaçlardan çinar, servi, nar, kuşlardan başta
bülbül olmak üzere tu ti ve tavus en çok
raslanan unsurlardır.
B ülut ve rüzgär bu m anzarayı tam am larlar. H er bağın b ir bahçıvan’ı vardır. B ah-

çıvan bağı tanzim eder ve k o ru r. A y rıc a
bağ, bezm *’in yapıldığı y erlerd en b i r i 
dir. Bezm olunca bağa m utrib, sä k i, s e v 
gili ve dşıfc’lar gelirler. Bağın m e y v e le ri
ve çiçekleri şairlere m edhiye k o n u su o lur. Hayme veya gölgelik, bağın e k s ilm e yen birer parçasıdırlar.
G erçekçi
b ir
m anzara arzetm esine rağm en esk i e d e biyatım ızda tasvir edilen bağ m otifi, b ü 
tü n iklim leri bir arada b u lu n d u rm a k ta dır. Bitki ve hayvan çeşitleri de z a m a n
zaman karışıklık arzeder. Ancak h a k im
olan daha ziyade sıcak iklim h ü v iy e tid ir.
Teşbih u n su ru olarak sevgilinin güzelliğ i
ve yüzünden başka, başta bu d ü n ya o l
m ak üzere, can, söz, m edh, ömür, d e v le t
gibi m efhum lar için bağ, benzetilen d u rum undadır. Cihan, vücut, m ülk, za m ane
gibi tabirler altında da zikredilen d ü n y a 
nın, bağ ile m ünasebetinde en m ü h im
yön geçicilik (fanilik) halidir. B u t ü r
durum larda bağın sonbahar hali işle n m ektedir.
Bäğ-ı dehrin hem hazanın hem baharın
görm üşüz
Biz neşätm da gämın da rüz-garın
görm üşüz.
N äbı
Bağ (atıf, bağlaç, bağlam, bağlama, b ağ 
lam a edatı, rab ıt) / (Dil, Fr. conjonction).
Kelimeleri, kelim e guruplarım veya cüm leleri; şekil veya anlam bakım m dan b irbirine bağlayan, onlar arasında b ir ilgi
k u ran kelime. Türkçe’de en çok k u llan ılanları şunlardır: ve, veya, ile, dahi, ya...
ya, hem ... hem, ne... ne, fakat, ancak,
ama, eğer, gerçi, çünkü, meğer, yani, bäri,
öyle ki, şöyle ki, nitekim , halbuki, belki,
sanki, nasıl ki, ädetä, yoksa, hele, ise ki,
kim , değil.
Bağ zarf-fiili (Ulama Zarf fiilleri) / (Dil.
Fr. gerondif de liaison). Türkçe’de kelim e
ve cüm leleri birbirine bağlayan ki, ile,
ve gibi edatlardan başka bazı zarf-fiiller
de aynı vazifeyi görmektedir.
B unlar
um um iyetle yan cümlecikleri esas cüm leye bağlayan unsurlardır. Eski Türkçe’
de sayıları daha fazia ve kullamş sahaları daha geniş olan bağ zarf-fiilleri bugün
şu eklerle yapılm aktadır: 1) -up, -üp,
-ıp, -ip, -p (Kitabım ı okuyup geldim.
Çocuklarımı görüp gittim ) gibi. 2) -arak,
-erek (İki saat oturarak bekledim. Nihayet ben de giyinerek yola çıktım.) gibi.
3) -unca, -ünce, -mca, -ince (Aradığımı
bulunca rahatladım . Seni görünce sevin
dim. İstediğimi alınca gideceğim. Içeriye
girince yanıldığımı anladım) gibi. 4) -a,

-e (H er şeyi sora sora öğrendim . Elim dekileri bile bile verdim ) gibi. 5) diye:
d i-ye, (Bu kelim e aslında dem ek fiilinin
-y e zarf-fiil ekiyle birleşip kalıplaşm asıyla yapılm ıştır. F akat daim a iki cüm leyi bağlayan bir edat gibi k u llanılm aktadır. «Siz yorulm ayasınız diye ben gel
dim. Üzülmiyesiniz diye
söylemedim.»
Bk, Zarf - fiille r).
BAĞBANLI Mustafa. Äşık (K onya 17871879). Bazı şiirlerinde K ul M ustafa m ahläsm ı kullandı. H ayatının önem li bir kısmı seyahatle geçti. Son yılların d a gözleri bozulduğundan «Kör M ustafa» olarak
anıldı. Nakşibendi ta rik a tın a intisab e t
miş olup, tasavvufı b ir D ivan’ı vardır.
(—> K.)
Bağçe. «Ulüm ve fü n u n ve edebiyattan
bahis olub, çocuklara m ahsus» mecmua,
haftalık (İstanbul 18 Z ilkade 1297/18801881). İmtiyaz Sahibi:
K em al Efendi.
H eyet-i Tahririye (Yazı K u rulu) : Ni
hal, Avni (sonradan: H üsnü, Ali, Emin,
Mahmud, Osman). «... Şu varakpare-i
m ünteşirem izde üç şey ittih a z etm işizd ir... Bunlar ise, -ulum , -fü n u n , -ede
biyattan ibarettir..» cüm lesiyle meslek
açıklanıyor. Yer alan konulardan, devrin
tedrisat program ının
d ik k ate
alındığı
anlaşılıyor. 4. sayıda im tiyaz sahibinin
imzasıyla, fiatın 40 p aradan 20 paraya
indirildiği ilan ediliyor. 14. sayıdan itibaren, Fransızca derse yer veriliyor. 40.
sayıda (24 Şaban 1298) « İh tar-ı m ahsusa» başlığı ile, bundan böyle haftada bir
değil 15 günde bir yayım lanacağı belirtiliyor. İmtiyaz sahibinin taşray a çıkmasından dolayı sıkıntı geçirilm esi sebep ola
rak gösteriliyor. Ancak bu sayıdan sonrası
kolleksiyonlarda yoktur. 40. sayının son
sayı olması m üm kündür. T ah rir heyeti
sürekli değişmiş olan derginin son ta h 
rir heyetinde Emin ve Osman Beyler yer
alm aktadır. HT. Us. K tp. de 1-40. sayılar
m evcuttur.
Bağçc. «Vatan ve m illetin m enafiine h a
dim, edebi, fenni, ilm ı risale» haftalık
(Selänik 1. yıl: 21 Temmuz 1324/1908 26 Ağustos 1325/1909, 1-52. sayı; 2. yıl:
1 E ylül 1325 / 1909 -2 6 Ağustos 1326 /
1910, 1 - 19. sayı). İm tiyaz Sahibi: Necib Necati, M üdürü ve K urucusu: A bdur
rahm an Mehdi. Birinci sayıda yer alan
«İfade-i meram» başlıklı sunuşta, Bağçe’n in üç yıl önce neşredilen ve istibdat
idaresi tarafından kapatılan «Çocuk bahçesi» nin devamı olduğu ifade ediliyor.
M illi Ktp.

BAC
Bağçe, M eşrutiyetin ikinci defa ilanı sı
rasında çıktığı için heyecanlı yazılar ge
niş yer tutar. İttihat ve T erakki’nin m erkezinin bulunduğu Selanik’te yayım la
nan gazetenin Cem iyet’le organik bağla
rının bulunduğu anlaşılıyor. Meselä, İ t
tihat ve Terakki’nin önde gelen adam la
rından hatib Ömer Naci’nin yazı kadrosunda yer aldığı, ancak Cemiyet azası olarak görevi bitm ediğinden henüz yazamadığı belirtiliyor.
2. sayıda «Menakıb-ı hürriyet» başlıklı
bir dizi yazı başlıyor. H ürriyetin ilanı
ile ilgili hatıralara yer verilen bu dizi
başka yazılarla da desteklenm iştir.
3.
sayıda Niyazi Bey (H ürriyet kahram am
olarak bilinir) le, 4. sayıda Riza Tevfik
(B ölükbaşı)’le m üläkat, 6. sayıda yine
Riza T evfik’in hapishane hatıraları yer
alıyor. Bağçe, heyecanlı tavrını uzun süre
devam ettirm iştir. Zamanla, resim çoğalmış ve edebiyatla ilgili yazılar artm ıştır.
K adın hakları ile ilgili yazılar da Bağçe’-de önemli yer tutm uş olup, kadrosunda
bazı kadın isimlere de rastlanır. Belli
başlı yazarları: Abdullah Cevdet, A. Cevdeti, Ahmed Riza, A. İsmet, Äkil Koyuncu, Ali Canib, Ali Ulvi, Celäl (Dava Vekili), Celäl Sahir, Cemil Süleym an, Edhem H idayet, Emine Semiha, Enis Avni,
Galib Kemal, Hasan Fehmi, H üseyin Cahid, M. Behçet, Mehmed Emin, M. Nermi,
M uhiddin Mekki, M ustafa Namık, Necip
Necati, Räif Necdet, Riza Tevfik, Sämipaşazäde Sezai, Seniha Hikmet, Tahsin
Nahit.
BAĞDADI. Äşık (XVIII. a.). Ş iirlerinden B ağdat’ta yetişmiş bir T ürk şairi ol
duğu anlaşılıyor. H ayatı hakkında tezkirelerde bilgi verilm iyor. A ncak Ali Em iri’nin düzenlemiş olduğu bir şiir mecm uasında raslanılan şiirlerinden anlaşıl
dığı kadarı ile şair İstanbul’a gelmiş ve
Sultan III. Selim’in huzuruna çıkm ıştır.
Bu şiirlerden şairin XVIII. a. da yaşadı
ğı tahm in ediliyor. (—» K.)
BAĞDADI. Divan şairi (XVIII. a.). Hayatı hakkında tezkirelerde bilgi verilm i
yor. Sultan II. M ahm ud’un doğum u üzerine söylediği bir ta rih k ıt’asından XVIII.
a. ikinci yarısında yaşadığı anlaşılan şai
rin B ağdat’lı olduğu yine şiirlerinden çıkarılm aktadır. Eserlerine bazı şiir mecm ualarında raslanıyor (TS.R. Nu. 1977).
(—>K.)
Bağdat gülü. K ädirı tarik atı tab irlerin den. K ädiri şeyhleri tarafından giyilen
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işlemeli tacın tepesine, yeşil çuhadan gül
şeklinde dikilen parça. Iç içe üç daireden
m eydana gelir ve ekseriya giiller dairenin
onsekiz parçaya ayrılm ası ile altışar al
tı şar birbirine bağlanırdı. K enarı şiraze
tarzm da örm e ile kaplanan kum aşm ren gi çoğunlukla yeşil, işlem eleri beyaz ibrişim den seçilirdi.
Bağdat Köşkü Kütüphanesi. Topkapı Sarayı
kütüphanelerinden. K urucusu S ultan I.
A bdülham id. Bu Padişah ve III. Selim ta rafm dan verilen kitaplardan m üteşekkil
olan kütüphanede, Seyyid L okm an’ın III.
M urad adına yazdığı Farsça ve m in y atü rlü Şehinşahnäm e, özellikle edebiyat ta rihim iz bakım m dan değer taşıyan Pervane B ey m ecm uası, belli başlı önemli
kitaplardandır.
Topkapı S aray ı’nm m üze haline getirilmesi üzerine (1924), Bağdat K öşkü kitapları da, A ğalar cam iindeki «Yeni K üttiphane»ye nakledilm iştir.
BAĞDATLI Ruhi, bk. RUHİ (B ağdatlı).
Bağ-ı trenı, bk. İrem.
Bağımlı sıralı cümle
(Dil). Özne, tüm leç
veya fiil unsu rların d an biri ortak olan ve
anlam ca birbirine bağlı olan cüm leler.
Sporcular koşm uyor, ädetä yürü y o rlardı;
Öğretmen yerine o turdu ve derse başladı;
Biri okum ayı seviyor, öteki sevm iyordu;
Ali, m endilini çıkardı, arkadaşına uzattı;
Ç ocuklardan küçük olanı okuldan, büyüğü
ise babasının dükkänından geliyordu;
Sen de gördün, ben de... örneklerinde
görüldüğü gibi.
Bağımsız sıralı cümle (Dil). A nlam ca b ir
b irine bağlı olan, ancak özne, tüm leç ve
fiilleri ayrı olan cümleler.
H er şeyi anlattım , yine de tatm in olmadı.
cümlesinde olduğu gibi.
Bağışlanmış Ummet. Arapça bir tam lam a
olan ü m m etü ’n-m ağfure sözünün T ü rk çesi. Bazı hadislerde İslam üm m etinin
bağışlanmış, tövbesinin kabul edilm iş ol
duğu bildirilir. Yine bu hadislere göre
İslam üm m etinin uğrayacağı azap, D ün
ya azabıdır. M üslüm anlara Ä hıret azabı
yoktur.
Bağlaç, bk. Bağ.
Bağlaçlı yan cümle, bk. K i’li birleşik cüm 
le.
Bağlam, bk. Bağ.
Bağlama (Dil), bk. Bağ.

Bağlama. Äşık ve H alk edebiyatm da çeşitli m änaları ifade edecek şekilde kullanılm ıştır:
1. Äşık ve H alk
edebiyatı nazım
türlerinde kullanılan n ak arat m isra veya
m isralar (Bk. N akarat)
2. Halk dilinde telif, kitap veya hikäye
tasnif etm ek karşılığı olarak geçer.
3. Äşık edebiyatm da m uam m a * karşılığı olarak kullanılır. İki türlü bağ
lama deyişi vardır. B irisi en az üç hane
(bend) tu ta n ve bir nesneyi anlatm ak
için söylenenlerdir ki, böyleleri, eskiden
oda veya kahvehanelerde askı’ya konur
ve «açılması» istenirdi. Böyle «askı bağ
lam asan a, belli bir «öndül» konması ädetti.
O nedir ki, ayağı bir, başı bir
Vücudunda gördüm eli, kolu var.
Bir bakış, benziyor dünyä nasına,
İnsan gibi dahanı var, dili var.
Allah korkusundan, olm uşdur bidär,
K eläm ullah okur, ibädet eder,
Günde beş vakitte m escide gider,
Beher gün tam onüç saat yolu var,
Der Zülalı, kem äl onda mihmdndır,
Çarşısı, bazarı hep Horasan’dır,
Fikrine bakarsan, deryäy-um m an’dır,
Dalmak için рек bulanık gölü var.
(K ars-Posof ilçe m erkezi Dugur’da, bir
bacağı keşik ve äşıklara usta malı eski
bağlam alardan soran Topal İrfanı adlı
dindar bir kişi için 1909 da söylenmiştir.)
İkincisi de, äşıkların karşı-beri «deyişme»leri sırasında, birbirlerine söyledikleri, «bağlama-açma» biçimindekidir. Bu
na deyişm eli bağlama da denir.
Revanlı Mehdi
Ä şık, bade içmiş isen,
Söyle, nedir bize kalmaz?
Y ü zbin yıllık yolu gitsen,
O nedir ki, sonu gelmez?
K arslı Bahri
Ders almışam, m ürşidim den,
Fani dünya bize kalmaz,
Mahşere dek yörüseler,
Çokdur ilim, sonu gelmez.
Revanlı Mehdi
Ne yoldur dönülm ez geri,
Hangi genç tükenm ez dürü?
Hangi bab, eşiği sarı?
O nedir, kul aklı almaz?
K arslı Bahri
Ölümdür, dönülm ez geri,
Kam ilin, tükenm ez dürü,

Cennet’in eşiği sarı,
Rab hikm etin, akıl almaz.
Revanlı Mehdi
Bu M ehdi’yi salma derde,
İrisväy olma bu yerde,
A şkın katı, nice perde?
Her äşık bu babı bilmez.
K arslı Bahri
Bahri’ye çok sitem etm e,
Bilmediğin baba gitm e,
Tam oniki perde tutm a,
Nadandır, kim bunu bilmez.

T ürkçe’n in gelişmiş ve işlenmiş bir dil
olm asının rolü vardır. Çünkü dilimiz asır
lar boyunca usta yazarların kalemi ile
işlendikçe ifade im kanları bakım m dan
hem incelmiş, hem de zenginleşmiştir.
E unun başlıca sebebi de, san’atkärların
duyğu ve düşüncelerini dile getirirken
gösterdikleri titizliktir. H er şair ve yazar
daha değişik ifade yolları bulm ak arzusu
ile dilin im kanlarını genişletm iştir.
Bağlama edatları m ana ve vazifeleri bakım ından iki gruba ayrılır: 1) Cümle ba
şı edatları: ädetä, ähır, äkıbet, amtı, ançulayı, artık, ayruk, badehu, bademä, baBağlama - açınak. Äşık edebiyatm da, m u husus, bak, bakalım, bari, belki, bilmem,
am m ayı şiirle çözmek.
bilm em ki, korkarım ki v.b. B unlar um u
Bağlama edatları (D il). C üm leleri veya m iyetle başına geldikleri cüm leyi mäna
bakım m dan diğer bir cümleye bağlarlar.
cümle içinde kelim eleri ve kelim e grup«Äkıbet, başladı m ahfilde hazin bir ferlarını ya m ana bakım m dan, yahut şekil
itibariyle birbirine
bağlayan sözlerdir. yäd» (M. Akif)
Bu sebeple Türkçe cüm le kuruluşunda 2) Asıl bağlam a e d a tla rı: Ammä, fabağlama edatlarınm yeri ve vazifesi ih kat, läkin, veläkin zira, çünkü v.b. Bun
mal edilemeyecek
derecede m ühim dir. lar, başına geldikleri cümleyi kendinden
Bağlama edatlarınm teşekkül tarzı ve önceki cüm leye bağlar: «Sormak ayıp ol
tarihi gelişmeleri incelendiği zam an on m asın am m a, nereye gidiyor sunuz?»
ların Türk dilinin bünyesi içinde nasıl Bağlam a edatları yapı ve m enşe bakıbir yer işgal ettik leri daha iyi anlaşılır.
m ından da üç gruba ayrılırlar: 1) Ya
Eski Türkçede bugünkü m änada bağla bançı asıllı olanlar: Ammä, äkıbet, ähır,
ma edatı yoktu. G erçi um um iyetle kuv- fakat, läkin, zira, çünki v.b. 2) Eskiden
vetlendirm e vazifesi gören o k /ö k , m a/m e, beri edat olarak kullanılanlar: artık, ay
takı, erki gibi edatlarla, cüm le açıcısı o- ruk, ançulayu, kalı, kaltı v.b. 3) Edat
larak kullanılan kaltı, kalı, ulatı, ulayu, gibi kullanılan kalıplaşmış söz ve keli
ançula,
ançulayu
sözlerini
bağlama m e grupları: Adam sen de, bakalım , baedatı olarak kabul etm ek m üm kündür. karsın, benzer, bırak, bilsen, b ir de, daAncak, Türkçe cüm lenin bünyesine son hası, değil mi, derken, doğrusu, görelim,
radan giren çok çeşitli bağlama edatları haniya, hazır, hiç değilse, hiç olmazsa,
ile mukayese edildiği zam an, yukarıda hiç yoksa, kim bilir, korkarım , nola, sa
saydıklanm ızın bağlam a vazifelerinin za- kın, sanarsın... v.b. Aşağıdaki örnekleryıf olduğu anlaşılır.
de görüleceği gibi:
Türkçe’de bağlama ed a tla n ’n ın teşekkü- D oğacaktır sana vadettiği günler Hakkm
lü K arahanlı devresinden itib aren kendi- K im bilir belki yarın belki yarından da
ni belli eder. Böylece, Eski T ürkçe’de ol
у akın!
madığı halde sonradan çok sayıda bağ Mevlä görelim neyler
lama edatı’nm başka dillerden alınması N eylerse güzel eyler.
veya dilin kendi im kanları ile teşekkül
Bırak A llahı seversen yine berbad ol
etmesi hadisesi, gram erciler tarafm dan
dum.
Arapça ve Farsça’m n tesiri ile izah edilm ektedir. Bu, m uhakkak ki isabet payı
Bağlama grubu (Dil). Bağlama edatları*
olan bir izah tarzıdır. N itekim B atı T ürkile yahut da sıralama edatları ile teşkil
çesindeki bağlama edatlarTnm büyük bir
edilen kelim e grubu.
Böyle b ir grup,
kısmı yabançı asıllıdır. Ancak, şu da unucümle içinde tek bir unsur olarak vazife
tulm am alıdır ki bu edatların m ühim bir
görür.
m iktarı da Türkçe’n in kendi bünyesinEski T ürkçe’de takı, dahi, ile, ulatı, ula
den çıkmıştır. Mesela bazı isim ler, bazı
yu, m a /m e ile teşkil
olunan bağlama
fiil şekilleri ve kelim e gurupları kalıpgrubu, bugün sadece ve, ile, ve dahi, ve
laşmak süretiyle «edatlaşmış»tır. Onun
de, ilä gibi edatlarla yapılm aktadır: Eiçindir ki bağlama edatlarınm teşekküdebiyat Fakültesi ve H uku k Fakültesi
liinü sadece yabançı dillerin tesiri ile izah öğrencileri ile T eknik Üniversite öğrenetmek doğru değildir. Bunda geniş ölçüde cileri... Ö ğretm enler ile öğrenciler ve de

hadem eler... On yıl ilä yirm i yıl arasın
da... gibi.
Bağlama edatınm b ir başka çeşidi olan
denkleştirm e * ve karşılaştırma * ed atlan
ile teşkil edilen kelim e grupları da ayni
m ahiyette sayılır: Ne sen, ne ben ne de
kardeşim ... H em sen, hem ben, hem de
kardeşim ... Y a sen, ya ben, ya da karde
şim ... Ha sen, ha ben, ha kardeşim ... İster sen, ister ben, ister kardeşim ... Gerek sen, gerek ben, gerek kardeşim ...
örnekleri b irer bağlam a grubudur. Bun
lar cümleyi tam am layacak olan tek bir
fiilin faili veya nesnesidirler.
Bağlama zamiri
(Dil, Fr. Pronom relatif). Bir kelim eyi veya kelime grubunu,
yahut bir cüm leyi b ir başka kelim e ve
ya cümleye, onun yerine geçerek bağla
yan zamir. Türkçede bu vazifeyi gören
tek zamir vardır: K im .
Bu zamir, Eski Türkçede hem soru za
m iri olarak kullanılırdı: K im geldi? örneğindeki gibi. Hem de bağlam a zamiri
olarak kullanılırdı: Sen kim gelesin m eclise bir yer bulunmaz? Baş üzre yerin
var! örneğinde görüldüğü üzre. Ancak,
Osmanlıca’nıü son
devirlerinde
Eski
Türkçe’denberi devam
edegelen
kim
zamiri, bağlam a vazifesini dilimize Farsçadan geçen ki edatına bırakm ıştır. Böylece Türkçe k im bugün sadece soru za
m iri durum undadır.
Onun
vazifesini
devralan Farsça ki ise, tabii, zam ir değil, bir bağlam a ve kuvvetlendirm e edatıdır.
Bu itibarla, bugünkü Türkçede a rtık bir
bağlam a zam iri yoktur. Y anlışlıkla öyle
sanılan kim soru zam iri, ki de sadece
edattır.
Bağlantı üıılüsü, bk. Bağlayıcı sesli.
Bağlantılı diller, bk. Eklemeli diller.
Bağlayıcı sesli.
(bağlayıcı ünlü, y ardım 
çı ü n lü )/(D il, Fr. voyelle de liaison).
Türkçe’de sesdeş ile biten bir kök veya
gövde, sessiz ile başlayan yahut tek sesdeşden ib aret olan h er hangi bir ek ile
birleşirken, bu iki u nsuru birbirine bağlam ak üzere araya giren sesli. B unlar
dört tane olup, ı, i, u, ü seslileridir. ba$ı-m , el-i-m , k o l-u -m , y ü z-ü -m örneklerinde baş, el, kol ve yüz isim lerine m
iyelik ekini bağlam ak için araya konulan -ı-, .-i-, -u -, -ü - seslileri b irer bağ
layıcı seslidir.
Türkçe, eklem eli b ir dildir. Yani kelim eler, sonlarına belirli ekler getirilm ek süretiyle genişletilir ve çekilir. T ürkçe ke-

lim elerin kök ve ekleri arasın d ak i bu
birleşm eler bazan hiç b ir vasıtay a ih tiyaç duyulm adan, doğrudan doğruya y a
pılır; ev-li, göz-lük, çalış-kan, ku ru -m u ş
örneklerinde ev, göz, çalış-, k u ru - köklerine -li, -lü k , -kan ve -m u ş ek leri doğ
ru d an doğruya bağlanm ıştır. Bazı du
rum larda ise böyle vasıtasız birleşm e
m üm kün olmaz. Meselä dil ism ine m
iyelik eki doğrudan doğruya getirilm ek
istense, dilm demek gerekir. Bu ise telaffuzu güç b ir şekildir. Çünkü T ürkçe’de
l ve m sesdeşleri, bir sesli ile bağlanm a
dığı taktirde, beraber telaffuz edilemezler. Onun için dil kökü ile m eki arasın
da hem birleşm eyi hem de telaffuz kolaylığını sağlam ak üzre bir köprüye ihtiyaç vardır. Bu -i- seslisidir. Böylece
d il-i-m şeklindeki birleşm e m eydana gelir.
Bağlayıcı sesliler gerek isim kök ve gövdelerini gerekse fiil kök ve gövdelerini
hem çekim ekleri ile hem de yapım ek
leri ile birleştirm eğe yararlar, kardeş-im , sö z-ü-m örneklerinde m iyelik eki
kardeş ve söz isim lerine -i- ve -ü - sesli
leri vasıtası ile bağlandığı gibi, al-ı-nm ak, sen-i-l-m ek, b u l-u -ş-m a k, gör-üş-m e k örneklerinde de -n -, -1-, -ş- ya
pım ekleri ile al-, ser-, bul- ve görkökleri aynı şekilde -ı-, -i-, -u -, -üseslileri sayesinde birleşm işlerdir. var-ır, ver-i-r, bul-u-p, d ö k-ü -p örneklerindeki fiil çekim ekleri -r ve -p de, gene
-ı--, -i-, -u -, -ü - seslileri ile köklere bağlanabilm iştir.
Bağlayıcı ünlü, bk. Bağlayıcı sesli.
Bağlayıcı ünsüz, bk. Korum a sesdeşi.
BAHÄ, Bahaeddin Salilı. Şair (Kerkük 1866
-1948). Köysancaklı Kadı Salähaddin
Efendi’nin oğlu. İlk ve orta tahsilini
K erk ü k ’te yaptı. Arapça ve Farsça öğrendi. Babası ölünce İstanbul’a geldi ve
Dahiliye N ezareti’nde çalıştı.
Tahrirat
m üdürlüğünden emekli oldu ve son yılların ı K erkük’te geçirdi. Türkçe ve Fars
ça şiirlerin ekseriyette bulunduğu divanı
basılm am ıştır.
BAHA Tevfik.
Fikir adamı, gazeteci.
(İzm ir 1881-lstanbul 1914). İlk ve orta
tahsilini İzm ir’de yaptı. İzmir İdädisi’ni
bitirdi. Yüksek tahsilini Mülkiye Mektebi’nde tam am ladı (1907). M eşrutiyet’ten
sonra basın hayatm a atıldı. Birçok gazete ve dergi ile birlikte kendi kurduğu
«Teceddüd-ü İlmı ve Felsefi Kütüphane-

sb n d e telif ve tercüm e eserlerini yayım 
ladı. Kısa bir süre Ä yän Meclisi kätipliğinde bulundu. Geç kalm ış b ir apandisit
yüzünden genç yaşta öldü. Baha Tevfik,
T ürkiye’de m ateryalizm i, felsefi bir düşünce olarak, ilk defa ortay a koymuş ve
savunmuş bir kişidir. O nun m ateryalizm i
esasta biyolojik ve fizik bir tem ele dayalı ve eklektik b ir evrim fik rin e ağırlık
veren XIX. yüzyıl kaba m ateryalizm idir.
Bu yüzden görüşlerini yay ark en olaylara
ve olgulara sadece felsefi gelişm e ve değişme açısmdan baktı, özellikle yazıların
da bütün geleneksel değerlere hücum etti. Sonuçta da ferdi bir anarşizm e düştü.
Yazılarının başlıcaları; kendi çıkardığı
Felsefe mecmuası * (1910), Hale, Ä lem *
(1912), Piyano ve D üşünüyorum (1910),
hiciv ve polemik alanında Eşek, el-M alüm, Yine o ile Karagöz, Şehbäl, T efekkür, Tenkid, Zekä, Eşref, Serbesti ve İş
tirak’de yer alır. Basılmış kitapları: Ba’s
ü bade’l-m evt (Tolstoy’dan 1909), Felsefe.-i edebiyat ve şair Celts (1914), Felsefe-i ferd (1914), F em inizm -älem -i nisvän (Odette L acquerre’den, bs. sı ta rih siz), Fransızca ıstikäk lügatı (H. Vasfi
Menteş ile 2 C. 1905, 1909), Hassasiyet
bahsi-Yeni ahläk (Ahm ed N ebil’le, 1910),
Karagöz salnamesi (1913), M adde ve k u v vet (Ludwig B uchner’den A hm ed Nebil’
le 3 C. İstanbul, tarihsiz), M antık, (Robier’den, İstanbul, tarihsiz),
Vahdet-i
m evcut (Ernst H aeckel’den, Ahmed Ne
bil’le, bs. sı tarihsiz), T arih-i felsefe (Alf
red Fouille’den, 2 C. bs. sı tarihsiz), Psikoloji, (bs. sı tarihsiz), N içe-hayatı ve
felsefesi (Ahmed Nebil ve M em duh Süleym an’la, bs. sı tarihsiz), T eceddüd-ü ilmi ve felsefi (bs. sı, tarihsiz), Muhtasar
felsefe, (1914). (-» K.)
BAHADINLI, Yıısuf Ziya. Y azar (Bahadın/Yozgat 1927- ).
Pazarören
Köy
Enstitüsü’nü bitirdi. K endi köyünde üç
yıl öğretmenlik yaptı. Daha sonra Gazi
Eğitim Enstitüsü E debiyat Bölüm ü’ne
devam ederek m ezun oldu. Çeşitli liselerde öğretmenlik yaptı. 1965-69 dönem inde Yozgat TİP M illetvekili olarak TBMM.’
ne girdi. Hür Y ayınevi’ni kurdu. Y ed itepe, İmece, Em ek gibi dergilerde hikäye ve yazıları yayım lanan Bahadınlı, eserlerinde köy ve köylü m eselelerine eğilmeye çalıştı.
Eserleri : İtin olayım ağam (hikäyeler,
1965), Güllüceli K azım (rom an, 1965);
Güllüceyi sel aldı (roman, 1972), Dört
sosyalist ülke (gezi, yazıları 1970), Dün
ya edebiyatından seçme eserler kılavu-

zu (1955), T ürkiyede eğitim şorunu ve
sosyalizm (1968), D eyim lerim iz ve kaynakları (1958), Türkçe deyim ler sözlüğü (1964), Açıklam alı ata sözleri (1971,
Aydın Su adıyla).
BAHADIR Şalı (II). H üküm dar şair ( ?
1775-Rangun 1862). T ürk - Hind sülälesinin son hüküm darı. Asıl adı, Ebu’l M uzaffer Siracüddin M uham m ed Baha
dur Ş a h ’tır. Tim ur soyundan gelen Ekber Ş ah ’ın ikinci oğlu. 1837 de hüküm 
dar oldu. 1857
ayaklanm asm a katıldı.
M üstakil hüküm dar gibi para bastırdı.
İngilizler tarafından R angun’a sürüldü.
Älim, şair ve hattattı. Zafer mahläsı ile
şiirler yazm ıştır. D ivan’ı ve Sadi’nin Gülistan’m a yazdığı şerh basılm ıştır.
BAHADIROĞLU Yavuz, bk. BİRİNCİ, N i
yazi.
BAHAEDDİN, Alımed Ef.
bk. CİZYEDARZÄDE Ahmed Bahaeddin.
BAHAEDDİN, Mehmcd. Divan şairi ( ?B ursa 1725). Şeyh İsm ail H akkı Ef.nin
oğlu. Babasının vefatm dan sonra onun
yerine B ursa Tuzpazarı H alvetiye zaviyesi şeyhi oldu.
Şiirlerinden örnekler
Fatin tezkiresi’nde kaydedilm iştir.
BAHAEDDİN, Melımed.
Şair (İstanbul
1845-1916).
M abeyn
başkätiplerinden
Tevfik B ey’in oğlu. Bayezid R üştiyesi’n de okudu.
Arapça ve Farsça öğrendi.
M eclis-i Välä m azbata odasında m em uriyete başladı. Çeşitli dairelerde çalıştı,
M eşrutiyet’in ilanından sonra emekliye
ayrıldı. Şiirlerinin bir kısmı U fak m ecm ua-i şiir ismi ile basıldı (1911). ( ^ K . )
BAHAEDDİN Nakşbend. (M uhammed b.
M uham m ed el-B uharı). Nakşibendiye
tarik atın ın kurucusu ünlü T ürk
sofişi
(K asr-ı Ä rifan -eskiden K asr-ı H induvan- 1318-Buhara 1389). Henüz üç gün
lük iken Häcegän tarik atı şeyhlerinden
Носа M uhammed Baba Semmäsi tarafından evläd edinildi ve onun m üridlerinden Seyyid Em ir K üläl’in terbiyesi
altında yetişti. Kendisinden çok önce ya
şamış olan Носа A bdülhalik Gücdüvanı
(öl. 1220/21) nin ruhaniyetinden feyz al
dığı için Uveysi * sayılm ıştır. Häcegan
tarik atın d a aleni zikr kabul edilmişken,
o G ücdüvani’nin m änevı irşadı ile gizli
zikr (zikr-i häfı) nin benim senm esini istedi. Sem erkand’a giderek рек çok m utasavvıf ile tanıştı. Bu arada Yesevi tarik atı şeyhlerinden Kasım Şeyh ve Ha
lil A ta’dan uzun yıllar feyz aldı. İki defa

Hacca giti. İkinci Hac seferinde
Носа
M uham m ed Parsa ile beraberdi. Dönüşünde N işapur ve H erat’a uğrayarak bazı
bilginlerle görüştü. Bir süre M erv’de kaldı. Sonra B uhara’ya dönerek öm rünün
geri kalan kısm ını orada geçirdi. Vefatından sonra vasiyeti üzerine K asr-ı Ärifan ’a defnedildi. Burada bir mescit
yaptırdığı ve inşasında bizzat çalıştığı
söylenm ektedir. Ölüm ünden önce
m üritlerine, halifelerinden Muhammed P arsa’ya uym alarını vasiyet etti.
E s e rle ri: H ayatnäm e (Manzum nasihat
kitabı), Delilü’l-äşıkın (tasavvufa dair
b ir eser). V efatından sonra halifesi Mu
ham m ed P arsa onun sözlerini Risale-i
kudsiye isim li bir k itapta topladı. Buharalı M übarekoğlu S abah da, tarik atın a ait
m enkıbe ve esasları toplayan Farsça Makam at-ı N akşibendi adlı bir eser yazdı.
(—» K.)
BAHAEDDİN Veled. M utasavvıf,
alim
(Belh ?-K onya 1230). Mevläna Celäleddin Rüm i’nin babası ve Horasan älim lerinden H üseyin H atibi’nin oğlu. E fläki’nin M enakibü’l-ärifin adlı eserinde verilen bilgilere göre, annesi Celäleddin
H arizm şah’ın amcası olan A laeddin M u
ham m ed H arizm şah’ın kızıdır.
Sultanü’l-ulem ä ismi ile şöhret kazanmış
olan Bahaeddin Veled, Belh şehrinden
Hicaz’a uğrayıp Suriye yoluyla A nadolu ’ya geldi (1212/13). Önceleri Lärende
(K aram an) de yerleşti. Daha sonra Selçuk Sultanı A laeddin K eykubad’ın israr
lı daveti üzerine K onya’ya geçti ve öm
rü n ü n geri kalan kısm ını bu şehirde ta 
m amladı.
V aazları geniş ilgi görmüş,
bizzat S ultan tarafından devamlı takip
edilm iştir. B elh’de iken yazdığı ve T ürkiye K ütüphanelerinde birçok
nüshası
bulunan M aarif adlı tasavvufi bir eseri
vardır.
BAHAEDDİN, Ziverpaşazäde. Şair (İstan
bul 1850/51-1916). Şeyhülharem
Ziver
P aşa’nm oğlu. Cağaloğlu Sıbyan M ekteb i’nde ve D arülm aarif’te okudu. F ran 
sızca öğrendi. D ivan-ı H üm äyun K alem i’nde m em uriyete başladı. Mesleğinde
ilerliyerek M ektupçuluğa yükseldi. Cevdet, M idhat, Ham di Paşaların valiliklerinde m aiyetlerinde bulundu. Daha sonra
Siroz, Yozgat, Dedeağaç M utasar rif lığı
yaptı. M eşrutiyetten sonra emekliye ay
rıldı.
Şiirleri M ecm üa-i eş’ärım adı altında
toplanm ışsa da
basılm am ıştır.
Uzun
m anzum eler yazm ış olan şairin Sergü-

zeşt-i şi’r-i Osmanı isim li şiiri B u rsa gazetesinde yayım landı
(1894).
O ndört
sayfalık S ü nusi-i aşgar isim li m ensur
mersiyesi basılm ıştır. ( —> K.)
BAHÄI. Şair (İstanbul 1872-1923). Asıl
adı Ahmed B ahaeddin. İlk ve o rta tahsilini tam am ladıktan sonra M aliye Nezareti kalem inde m em uriyete başlad ı. Çeşitli şubelerde çalıştıktan so n ra emekli
oldu. Son derece içkiye d ü şk ü n olduğu
için alkol zehirlenm esinden öldü. Farsça
ve Türkçe şiirleri b ir divan dolduracak
kadar olm akla birlikte te rtip edilm em iştir. (—> K.)
BAHÄİ Abdullah.
D ivan şairi (İstanbul
1533/34-Mekke 1587/88). M edrese tahsilinden sonra, Ebussuüd E fendi’den mülazemetle B ursa’da H ançeriye (1550), Yıldırım H an (1559); İstan b u l’da M ihrim äh
Sultan (1563/64), S ah n -ı Sem än (1568/69), Yavuz Sultan Selim (1570/71), Süleym aniye (1572/73) m edreselerinde müderislik yaptı. Daha sonra, G alata (1574/
75), Bursa (1581), E dirne (1582), İstan
bul (1583) kadılıklarm da bulundu. Ana
dolu (1583) ve Rumeli (1585/86) Kazaskeri oldu. Daha sonra K ahire kadılığına ve buradan da М екке K adılığı’na tayin edilen A bdullah Efendi bu görevinde iken vefat etti.
Şiirlerinde Bahäi m ähläsını kullanan Ab
dullah Efendi devrinde lätifeleri ve zerafetiyle tanındı. (—» K.)
BAHÄİ
(Bağdatlı). Divan şairi (XVII.
a.). Asrın ilk yarısında yaşayan şairin
hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Şiirlerinden örnek Kafzäde Faizi tezkiresi'nde kaydedilm iştir.
BAHÄİ (Küfri). Divan şairi (İstanbul ?1660). Asıl adı Hasan Çİ. Astronom i sahasında çalışarak M üneccimbaşı’lığa ka
dar yükseldi. Şiirleri m üstehcen denecek derecede, hezliyyat doludur. Ciddi
sayılabilecek şiiri yok denecek kad ar az
dır. Bu sebeple K üfri läkabı ile anılmıştır. Hezliyat (İÜ. Ktp. Ту. Nu. 3005) de
ve A h kä m -ı külliye isimli iki eseri mevcuttur. (—» K.)
BAHÄİ Mchmed (Şeyhülislam ). Divan
şairi, Şeyhülislam
(İstanbul 1601 ?1651). Asıl ismi Mehmed. İlim, k ü ltü r ve
içtim ai mevki bakım ından yüksek
bir
aileye m ensuptur. Babası, devrin kazaskerlerinden Abdülaziz, dedesi ise, XVI.
a. ın m eşhur alim, şeyhülislam ve tarihçilerinden Носа Sadeddin efendilerdir.

Şeyhülislämlık m akam ına yükselen am caları (Şerif M ehm ed ve Mehmed Esad
efendiler) da olan B ahäi’nin annesi ta ra fından soyu ise, yine XVI. a. ın m eşhur
alim ve şeyhülisläm larından Ebüssuud
Efendi’ye dayanır.
Şiirle ve edebiyatın diğer dallarıyla da
ilgisi olan böyle b ir aile çevresinin yanısıra, devrin en ileri ilim müesseselerinden ve älim lerinden tam bir eğitim
ve öğretim görerek yetişen Mehmed Ba
häi Efendi, tahsilini tam am layıp gereken
bütün şartları yerine getirdikten sonra
müderris oldu ve 1630 yılına kadar çeşitli İstanbul m edreselerinde bu görevini
yükselerek sürdürdü. Meslek hayatı oldukça hareketli ve hadiseli geçti. XVII.
a. Osmanlı ilim, idare ve siyaset adam 
larının рек çoğunun hayatında görülen
ve devrin içtimai, siyasi, idari gidişatındaki düzensizliklerin bir yankısı olan
sıkça tayinler, terfiler, görevden uzaklaştırılma (azl) ve h a tta sürgünler, onun
hayatında da görülür ve 1630 da Selanik
kadısı oluşundan bir yıl sonra bu görev
den azledilir.
Bahäi’nin 1633 te H alep kadılığına tayini, hayatının en önemli olay ve devrelerinden birisine başlangıç oldu. Halep va
lisi Ahmed Paşa ile geçinemeyen Bahäi
Efendi, bu valinin, «tütün içtiği, keyif
verici maddelere düşkün olduğu, adli ve
idari görevlerini yerine getirm eye kadir
olamayacağı»
şeklinde ağır itham larla
hakkında yapmış olduğu şikäyet üzerine,
tütün vb.’ni zaten şiddetle yasak eden
padişah IV. M urad tarafından görevinden uzaklaştırılarak K ıbrıs’a sürgün edil
di. Bir yıl kadar bu sürgünde kalan ve
kötü, sıkıntılı günler geçiren Bahäi, nihayet, 1636 başlarında affedilip tstanbul’a döndü.
Bahäi’nin aynı şekilde
sıkça
tayinli,
terfi’li, azil’li meslek hayatı 1638 de tekrar başladı ve bu tarih ten 1646 ya kadar
geçen süre içinde kısa aralıklarla Şam,
Edirne, İstanbul kadılıkları gibi yüksek
kadılıklarda bulundu. Yine çeşitli defalar azillere maruz kalm asına rağm en, Ba
häi’nin 1646 tan itibaren işgal ettiği
mevkiler ise, artık, Anadolu ve Rumeli
kazaskerlikleri, Şeyhülisläm lık gibi ilmi,
idari ve adli m evkilerin en yüksekleridir. Bahäi Efendi’nin şeyhülislämlığı, bir
defa Anadolu (1646), iki defa Rumeli
(1646, 1647) Kazaskeri olduktan sonra,
kısa bir azil devresini m üteakip 1649 da,
IV. Mehmed’in padişahlığım n ilk yıllarında gerçekleşir. Ancak, gerek devlet ve
Süleymäniye Ktp.
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Şeyhülisläm Bahäi divanı,
1 ve 2. sf.Iar
ordu kadem elerinden, gerekse Saray’dan
gelen adam kayırm a isteklerine tatm in
edici cevaplar verm ediği için, kısa za
manda, bu çevrelerce aranan bir adam
olm aktan çıktı. M evkiine göz dikenler
de vardı. T ütün’ün haram olmadığına
dair verm iş olduğu bir fetva, bazı çevre
lerce kendi aleyhine bir delil olarak kullanılm aya çalışıldı. F akat onu m evkiinden eden esas olay, İzm ir K adılığı’nca
görülm ek istenen bir dävaya, İzm ir İngiliz K onsolosu’nun kapitülasyon hüküm lerine dayanarak karşı koyup m ahkem eye saygısızlıkta bulunm asıyla başladı.
Şeyhülisläm Bahäi Efendi, İngiliz elçisinden Konsolos’un görevine son verm esini istedi; olumlu bir cevap alam ayınca da elçiyi konağında hapsetti. Bu olay
üzerine görevinden
uzaklaştırılan
ve
GAZEL
Dağıttım häb-ı näz-ı yarı ey feryäd neylersin
Idüb fitneyle dünyäyı haräb äbäd neylersin
Dil-i mecrühuma rahm eyle kalsun däm-ı zülfünde
Şikeste bäl olan mürgi idüp äzäd neylersin
ldersin gerçi her derde tabıbim bir devä amma
Cünün-i ehl-i aşk olunca mäderzäd neylersin
Varup giysü vü zülf-i yarı biri birine kattın
Yine bir fitne tahrik eyledin ey bad neylersin
Şehid-i tığ-ı aşk-ı yardır sercümle-i alem
Urup şemşıre dest ey gamze-i celläd neylersin
Güzel tasvir idersin hatt u häl-i dilberi amma
Füsün-i fitneye geldikte ey Behzäd neylersin
Bahäi veş değilsin käbil-i feyz-i safa sen de
Tekellüf bertaraf ey hätır-ı näşäd neylersin
Bahäi (Şeyhülisläm)

ВАМ

ВАМ
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Şeyhülisläm Bahäi’nin
elyazısı

sürgün edilen, Bahäi E fendi’nin kendisi
oldu (1651). Ancak çok geçmeden affedilip İstanbul’a dönmesine müsaade edildiğini, gönlünün alındığını ve 1652 de de
ikinci defa şeyhülisläm tayin edildiğini
görürüz.
H akkında bilgi veren kaynaklar, onu рек
büyük b ir alim
saym am akla birlikte,
keskin b ir zekä, anlayış ve kavrayış sa
hibi olarak görürler. T ütün vb. m addelerin tiryakisi, rahatına ve keyfine düş
kün b ir kim se olduğu, h ayatının sonları
na doğru, çabuk sinirlenen, kırıcı, inatçı, eli sıkı b ir durum a geldiği ifade edi
lir. B ununla birlikte, başından geçen olaylara bakarak, onun рек boyun eğmeyen, h a tta m evkiini kaybetm eyi göze alacak k adar şahsi, m esleki ve m illi gururu n a düşkün bir şahsiyete sahip olduğu
da kolaylıkla söylenebilir.
M ehm et Bahäi Efendi, devrinin,
aynı
zam anda, önemli şairlerindendir. K aynakların da üzerinde ciddiyetle durduğu
bu yönüyle o, bilhassa kendi devrinin
hayli şöhret sahibi olmuş, şiirleri sevil
miş, örnek alınmış b ir şairidir. A raların
da Näili ve Näbi de olm ak üzere, devrin
b ir çok şairi tarafından şiirlerine nazir e ’ler ve tahm is’ler tertibedilm iştir. Devrindeki bu şöhretinde, aile itibarının, ilm i seviyesinin ve bilhassa yüksek mevki
sahibi oluşunun tesirini unutm am ak gerekir. Ancak, yaklaşık dokuz yüz beyitlik küçük divanındaki şiirlerden ve bil
hassa bu divançedeki k ırk küsür gazelden, onun şairlik şöhretinin, sosyal statü neticesi ve tesiri olarak izah edilemeyeceği, bilhassa bazı gazelleriyle devri
nin birinci sinif bir şairi seviyesine ulaştığı açıkça görülür. Şeyhülisläm Y ahya’ya büyük saygı duyan ve şiirde tarz olarak onu takip eden
Bahäi, düşünce
u n suruna yer veren gazel ve beyitlere
de sahip olm akla birlikte, bilhassa äşıkane duyğu ve heyecanları terennüm eden sade, samimi ve zarif ifädeli şiirleriyle göze çarpar. Ş iirleri gerçi sayı itibariyle azdır; fakat, hem en hepsinde titiz bir sanatkär dikkat ve itinasını görm ek m üm kündür. Şeyhülisläm
Bahäi
Efendi’nin ismini sanat ve kültürüm üzde yaşatan bu şiirlerini havi küçük diva
nı, S.N. E rgun tarafın d an yayım lanm ıştır (1933). Bunun dışında, görevi dolayısıyla verm iş olduğu fetvalar bir yana,
bugüne k ad ar elimize bir başka
eseri
geçm em iştir. (-> K.)
BAHÄİ
(Tebrizli). Şair (Tebriz 1874İstanbul 1925). Tahsile Tebriz’de başla

dı. H attatlığa çalıştı. Daha sonra İstanbul’a geldi. K ätiplik ve gazete müvezziliği yaptı. Bayezit K ütüphanesi’nde çalıştı. Şiirleri M usavver teräkki, Malümat
gazetelerinde yayım lanm ıştır. (-» K.)
Bahäilik. Bahaullah
läkabıyla tanınan
M irza H üseyin Ali’nin
(Tahran 1817Akka 1892) Babilik * m ezhebinden faydalanarak ve onun devam ı olarak k u r
duğu yeni mezhep. M irza Hüseyin Bäbiler tarafından Şah’a karşı girişilen bir
suikastten sonra İran ’dan çıkarıldı. Bäb
M irza Ali M uham m ed’in «Allah’ın açıklayacağı kimse» dediği şahsın kendisi ol
duğunu iddia eden M irza Hüseyin onun
halefi olarak mezhebini yaym aya başla
dı.
İra n ’dan çıkarıldıktan
sonra Osmanlı
D evleti’ne sığınan Mirza Hüseyin önce
E dirne’de, sonra A kka’da ikam ete mecbur edildi. Mezhebini A kka’da ölüm ünden sonra büyük oğlu Abbas devam ettirdi. İsläm iyet dışı bir görüş olan Ba
häilik üzerinde H ıristiyanlığın açık te 
siri vardır. K ötülükte bulunm am ak, b irbirini sevmek, haksızlığa taham m ül etmek, m ütevazi olmak gibi ilkeleri esas
edinm iştir. Son gaye bir dünya barışı
dır. Batı em peryalizm i tarafından İsläm
dünyasının uyanışını engellemek için or
taya atıldığı ileri sürülen Bahäilik, bir takım ilkel hukuki kaideler de benim sem iştir. Bugün dünyanın bir çok yerinde;
Almanya, A vusturalya, Uganda, ABD’nde
yaygın olan Bahäiliğin merkezi İsrail’in
Hayfa şehrindedir.
Bahar (F.). Kiş ile yaz arasında
(22
M art-21 H aziran) bulunan mevsim.
★ Di. ed. Divan edebiyatında nev-bahär,
nev-rüz, rebi’, m evsim -i gül, fasl-ı gül
gibi terkipler içinde kullanılan bahar,
şairlerin en çok işledikleri mevsimdir.
M evsim lerin en güzeli olması itibarı ile
sevgiliye, sevgilinin güzelliğine benzetilen bahar aynı zamanda zevk ve yemeiç-me zam anıdır. Bahar hayattır,
Hz.
tsa’nın nefesi gibi ölülere can, gönüllere
ferahlık verir, sıkıntıları giderir. Başta
gül olmak üzere, läle, sünbül, menekşe
v.b. çiçekler, akarsular, kuşlar, yağm ur
ve bulutlar, hafif hafif esen rüzgär ba
h arın esas unsurlarıdır. O ordusu ile kiş
sultanını mağlubetmiş, çemenlikte saltanat kurm uş bir sultandır. Osmanlı Devleti ve çağdaşı olan diğer devletler ba
harda sefere çıkarlardı. Aşık da sevgili
sinin yüzünü görüp öyle ölmek (sefere
çıkm ak) ister. Baharda gece ve gündüz
İlm iye salnämesi

birbirine eşittir. Bundan dolayı adalet ve
itidal mevsimi sayılmış, M üslüm anlığın
remzi olm uştur. Bahar aynı zam anda
bir
diriliş ve yeniden oluştur.
H er
şey tazedir. Rengin ve kokunun en bol
en çeşitli olduğu devirdir.
K ıştan sonra gelmesi ve kısa sürede b itmesi geçiciliği temsil eder. O, zam anın
gençlik «hüsn ü cemäl» devresidir. G üzellik ve gençliğin rəm zidir.
Devlet bahär-ı ayşma aldanma k im bu
nü ş
Bir boldur ki illet-i niş-i held imiş
Ahm ed Paşa
B aharda yağm urun bolluğu berekete ve
lü tu f mevsimi olduğuna işarettir. S u lar
da bu mevsimde bulanık ve bol akarlar.
Rüzgär bu mevsimde bol bol koku dağıtır. H atta baharın geldiğini o bildirir.
R üzgärın bu haberi verm esinden sonra
yem e içme ve eğlenmeye karşı verilen
yem inler bozulur. Gam -ı devran u n u tu lur. Söhbetlər, eğlenceler «leyl ü nehär»
devam eder. Kimse bu m evsim de ayık
değildir ve öyle de olması läzım dır. M evsim in gidiş yönü devamlı olarak b a h a r
dan hazana doğrudur. Bu tesiri şair şarapla gidermeye çalışır. B aharın tek teşbih edildiği unsur cennettir. Bazı beyitlerde büy-ı nigar, tävus-ı dıraht ta birleri ile m ecaz-ı mürsel yolu ile kasdedilen odur. Gül m evsim i tab irin in de
kullanılışı aynı yol iledir.
Döşedi m ihr-i felek yolları dibälar ile
İtti teşrif çemen m ülkünü sultän-ı bahar
Bäkı
★ Tas. Tasavvufta salikin m urakabe,
vecd ve istiğrak halinde ru h an i älem lere
dalarak m änaları idräk etm esi ve ru h a niyyetin zuhur etmesi bahar olarak isim lendirijm ektedir.
BAHAR. Divan şairi ( 7-1813).
Asıl
ismi Ali. Aslen Acem olup Şeyhülisläm
Tevfik Ef. zamanında İstanbul’a gelerek
m üderris olm uştur. Bir m üddet Ü sküdar
kadılığı da yapan Ali, zam anında kim ya
ilm ine aşırı m eraklı bir şair olarak ta nınm ıştır. Farsça ve Türkçe şiirleri oldu
ğu kaynaklarda zikredilir. (—»K .)
BAHAR, Halil İbrahim. Şair
(Trabzon
1929- ).
O rta öğrenimini Trabzon’da,
yüksek öğrenim ini İstanbul Ü niversitesi
Tip F ak ü ltesi’nde tamamladı. Şiirleri E vrim, A taç, Dönem, Yelken gibi dergilerle kendi çıkardığı Soyut * dergisinde y a
yım landı.

Bahar hikäyeleri. H ikäyeler (K enan H ulusi Koray, 1939). K onularm ı genellikle
A nadolu’dan alan, ancak inceleme gözlem ve araştırm adan ziyade yazarın gazetecilik bilgilerine dayanan dokuz hikäye. Tarlaya çevrilen su’da Ahlam ışlar
Köyü’ne yakın
Delisu’y u n köye yarım
saat ötede k u ru lan bir fabrikaya ak ıtılm ak istenm esi üzerine köylülerin
zor
kullan arak suyu kendi tarlalarına çevirm eleri; K avaklıkoz Hanı’nda bir vaka’da, 1929 yılının büyük kışında BeyşehirKonya yolu üzerinde bulunan handa bir
gece geçirm ek zorunda kalan yazar ve
birkaç kişinin sabahleyin han sahibini
ölü olarak bulm aları; Dörthanların k u laksızTnda, kasabaya üç günlük yolda
kurulacak bir b akir fabrikasının inşaatı
na taş taşım ak için giren A li’nin daha
sonra aynı fabrikada dizel m otoru çalıştıracak kadar işinde ilerlemesi;
Tuhaj
bir ölüm ’de, Sivas mem leket hastanesinde bir hastanın dikkate değer ölümü;
M ilyarder M ak K inley’in
halıları’nda,
bir A m erikalı m ilyarderin M ahm utpaşa’da bir halı m ağazasında büyük m iktarda halı ayırdıktan sonra bunları alm aktan vazgeçerek sadece bir seccade al
ması; Gece ku şu ’nda, bir doktorun K ay
seri hüküm et tabibi iken başından geçen
bir olay; Bir bahsin sonu’nda
hakim,
savcı, kaym akam ve emekli bir felsefe
öğretm eninin ağır cezalı m ahkum ları cə
zalarını çektikten sonra yeniden suç işlem eye iten sebepleri tartışm aları; B ir
yudum su ’da Kays ibni Züheyr ile Lübn a’nın aşkı; Esma’nm aşkı’nda da, sev
gilisinə kavuşam ayan şair M urakkaş’ın
acı sonu anlatılır. M ilyarder Mak K in 
ley’in halıları adlı hikäyenin olayları İstanbul’da, son iki hikäyenin olayları ise
çöllerde geçmektedir. Geri kalan h ikäyelerin m ekänı A nadolu’nun değişik bölgeleridir. K itabın en uzun hikäyesi Dörthanların kulaksızı’dir. Türk köylüsünün
m akina karşısındaki ilk heyecanı ile,
m akinaya karşı takındığı tav ır bu hikäyede başarılı bir şekilde anlatılm ıştır.
K onular genellikle gerçek h ay attan alınm ıştır. Ancak bazı hikäyelerde hayäl
unsurları ağır basar (Gece kuşu, Bir y u 
dum su, Esma’nın aşkı). K itabın dikka
te değer noktalarından biri T ürkiye’deki
sosyal gelişme ve makineleşme
karşısında bilhassa köylülerim izin takındıkları tavra işaret etm esidir. Ayrıca gerçekle
hayälin dengeli bir biçimde birleştirilmeye çalışılması, yapı açısından önem
taşım aktadır.
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BAHÄR Şirvanı. Azeri şairi (Şam ahı/Şirvan 1835-Tebriz 1877). Asıl adı Mirza
N asrullah. Seyahat ve ticaret m aksadiyle H indistan ve H orasan’ın bazı kısım larını gezdi. M em leketinde m ükem m el bir
tahsil gördü. Arapça, Farsça ve Fransızcayı, bu dillerde şiir söyleyecek kadar iyi
biliyordu. Serbest tavırlı, sözünü esirgemeyen b ir şair olup içkiye, eğlenceye
düşkünlüğü ile tanındı. Andelib Käşani,
Näci Şirvanı, Seyyid Azim Şirvanı gibi
Azeri şairleriyle arkadaştı. 1858 de Tahra n ’a gitti. Näsirüddin Ş ah’a sunduğu bir
kaside ile Saray’a intisap etmeğe m uvaffak oldu. Uzun yıllar burada yaşadı. Ri
za K ulu H an H idayet’le görüştü. 1877 de
Tebriz’e
döndü. M uallim lik
yaptı.
Bahar’ın ince hayällerle ve keııdine has
m azm unlarla dolu, süslü bir üslubu var
dır. Türkçe, Farsça gazel ve kasidelerden ibaret Divarı’ı kayıptır. Bazı şiirleri
bilinm ektedir. T ü h fetü ’l-Irakeyn, Nergis
ü Gül adlı iki mesnevisi olup birincisi
H akani-i Şirväni’yi takliden yazılmıştır.
Bahär-ı efkär. Divan (İzzet Molla, Bulak
1839). Ş airin 1825 de tertibettiği bu diva
nı 11 beyitlik bir tarih i de ihtiva eden
önsözle başlar. İki naat, bir miraciye,
oniki im am a medhiye ve naat, iki m ersi ye, bir tahm id, kırk kaside, 317 tarih,
528 gazelden başka, terk ib ve tahm isler,
G ülşen-i m uhabbet isim li tasavvufi alegorik bir mesnevi, Bağdatlı R ühi’ye nazire olarak kaleme alının bir terkib-i
bend, altı şarkı, kıtalar, beyit ve rubailerden oluşm aktadır. 464 sayfa olan divandaki gazellerin her birine tac beyitten
sonra birer beyit iläve edilerek um um iyetle Mevlänä, bazan da Mevlevi büyüklerinden b iri am lm aktadır.
İzzet M olla’nın eserini birinci derecede
şahsi bulm ak ve onu şiirim izde bir çığır
sahibi saym ak m üm kün değildir. XVIII.
a. sonlarına doğru şiirim ize hakim olan
eklektik zevkin b ütün hususiyetleri on
da vardır. Başta Nef’i ve Şeyh Galib olm ak üzere Näbi, Nedim, Sabit, Näili tesirleri görülm ektedir. G azellerinde devrin sanat m odaları ile M evlevilikten gelen ilham garip bir şekilde birleşirler.
İzzet M olla’nın tasavvufu devrinden şikäyetten öteye gitmez, m istik tecrübeyi
yaşam aktan ziyade onu kabul eder. Mad
di hazlar ile mistik tem ayüller arasında
gidip gelme, son beyitlerde M evlänä’ya
bağlanm a şeklinde görülür. Divan şiirinin atasözü haline gelerek hafızalara yerleşen bazı beyitleri onundur;

Süleym an dahi olsan ruzigara itim äd e tm e
Kazäya kim seler razı değildir rä zıyız
d e rle r.
Bir m evsim -i baharına geldik ki a le m in
Bülbül hamüş, havz tehi, gülsitan haräb.
Divanın sonuna eklenen küçük m a n z u m
hikäye ve fıkralar şairin hayatı ve s iy a set tem ayüllerini gösterm ektedir.
BAHÄRİ. Divan şairi (Tırhala ? -E d irn e
1551). Asıl ismi Ali. M edrese ta h silin i
tam am ladıktan sonra K azaskerlikten e mekli Seydi Çİ. (öl. 923/1517) den d e rs
aldı. Edirne ve K araferiye’de ders v e r 
di. Daha sonra kadılığa ayrılarak R u m eli’nin bazı yerlerinde vazife gördü. B u
arada bazı mevki sahibi şahısların ço cuklarına hususi dersler verdi.
Önceleri K em äli mahlasım kullanan şair,
daha sonra Baharı m ahlasım k u llan m aya başladı.
Özellikle tarih düşürm ede
usta olan B ahäri’nin divanı olduğu söylenirse de ele geçmemiştir. T ezkirelerde
ve XVI a. ile daha sonra düzenlenen şiir
m ecm ualarında çok sayıda şiiri v ard ır.
( —» K.)
BAHÄR! Bey (Ahmed M idhat).
Y azar
ve şair (İstanbul 1878/79- ?). K ü tah yalı Em irzäde Mehmed Nuri Ef. nin oğlu.
Çocukluğunu dedesi Sädiye şeyhlerinden
Süleym an Ef.nin yanında geçirdi.
İlk
tahsilini Eyüp Därülfeyzi Hamidi M ekteb i’nde yaptı. Bitlis İdadisi’ni bitirdi.
Arapça ve Farsça öğrendi. M edreseden
icazet aldı. Çeşitli m em urluklarda b u 
lundu, öğretm enlik yaptı. Hazine-i fü nün, M ekteb, Resimli gazete gibi dergi
ve gazetelerde yazıları yayımlandı. B aRavza, Sünbülistän şerhi,
sılı eserleri;
Risäle-i sipehsalär tercümesi, R ü h -ı
K u r’an’dan bir sahife-i nur, Destegül
(—» K.)

İrdi yine ürd-i behişt oldu heva anbersirişt
Alem behişt ender behişt her güşe bir
bäğ-ı Irem
Gül devri ayş eyyäm ıdır ze v k u safa
hengdm ıdır
Äşıkların bayramıdır bu m evsim -i
ferhunde dem
Dolsun yine peym äneler olsun tehi h um häneler
Raks eylesün mestäneler m utribler
itdikçe negäm
Baharı tasvir eden kudretli beyitlerden
sonra,
Tä m edh-i şähem-şäh içün alam ele levh
ü kalem
mısraı ile asıl m aksadını açıklar ve ta kip eden beyitlerde S u ltan ’ı övmeye gi
rişir.

BÄH
1251/M. 1835/36 tarihine kadar yetişen 199
şairin kısa hal tercüm elerine yer verilm iştir. T ezkirenin müsvedde halinde kaldığı, hal tercüm eleri altında örnek verm ek için bırakılan boşluklarm doldurulm am asından ve bazı sayfaların tam am en
boş olm asından anlaşılm aktadır. Başarılı ve güvenilir bir tezkire olarak k a
bul edilm eyen, Bahçe-i safä
endüz’un
yazm a nüshalan: Es’ad Mehmed Ef.’nin
el yazısı nüsha, Süleym aniye Ktp. Yazma
bağışlar Nu. 185 ve bu asıl nüshadan Nail
Bey tarafın d an çoğaltılan nüsha İÜ. Ktp.
Ту. N. 2095 tedir.
Bahil
(A.). Zekät, nafaka v.b. şeriat
em ri olan görevleri yerine getirm eyip,
reddeden şahıslara denilir.
★ Tas. Tasavvufa bahil insanın kendi
varlığını Allah yoluna feda etmemesi mänasına kullanılm ıştır.
K erem erbäbına verm ezdi ataya növbet
Z evkin i bilse bahilan dahi bezli diremin
Sünbülzäde Vehbi

Bahçe. K är-ı kadim Karagöz oyunu. Çelebi, kendisine ait olan M urgzär B ağı’nı
(Kuşlar Bahçesi) H acivat’a em anet eder.
Hacivat bu bahçeye bakaeak, düzenleyecek ve içindeki köşke de bekçilik edecektir. Bunun için de Çelebi’den iki yüz Bahir, Bahr. (A.). Sözlük anlam ı ile «de
altın lira alır. Bu sahneyi gören Karagöz
niz», «büyük göl yahut nehir» dem ek
bu paradan bir m iktar koparm ak için olan kelim e arüz terim i olarak «esas bir
Hacivat’a gider Hacivat da onu kovar. vezinle ondan doğan vezin»
anlam ına
Bundan sonra bahçenin şöhretini duyan gelir. M anzum bir parça arüzla yazılm ış
lar teker teker gelmeye başlarlar. H aci sa, bu parçada m isralar cüz’lere (tef’ilevat’a da büyük bahşişler verirler. Önce lere) ayrılm ak suretiyle bahr’ler bulu
Ağa Acem’in nökeri (uşağı), sonra da Ağa nur. A raplarda çoğunlukla kabul edildiAcem ve Püser (3. Acem), Çengiler ve ğine göre, 10 tef’ile farklı tarzda ayırdeYahudi gelir. Karagöz her seferinde bir dilerek, 16 bahr meydana gelmiştir. 1hileyle bahçeye girmek isterse de, H aci mäm H alil’e göre, arüzda 15 bahr v a r
vat tarafından engellenir. Bu arada K a- dır. Sonra bu b ah r’lere 4 adet daha ekragöz’ün yaptığı zurna taklidini duyan lenm iştir. Bunlar; basit, cedid, hafif, heAğa Acem, bu zurnacıyı derhal bulup ge- zec, kam il, karib, medid, m uktazab, m u tirm esini H acivat’a em reder. Bu defa K a- zäri, müctes, münsarih, m üşäkile, m ü teragöz’ü zorla bahçeye sokarlar. Tabii därik, m ütekärib, recez, remel, seri’, taeğlence büyür ve gürültü çoğalır. K ara- vil, väfir bahirleridir. Bunlardan, basit,
göz’ün närası üzerine m ahalle bekçisi d u  kamil, tavil, väfir Arap arüzunda, cedid
rum a m üdahale eder.
karip, m üşäkile Fars arüzunda kullanıBahçe oyununun sonu basılı m etinlerde lır. Diğerleri ortaklaşadır.
farklıdır. R itter/N a zif nüshasında, sarhoş
BAHİR. Divan şairi (XVIII. a.). Asıl adı
olup rezalet çıkardığı için bahçeden koHalil. Emrudcuzäde läkabı ile tanındı.
vulan Karagöz, bahçenin baskına uğradı
H ayatı hakkında geniş bilgi bulunm ayan
ğı intibaını vermeğe çalışır. Hayali M em şairin şiirlerinden örnekler Safäyi tezkiduh nüshasında ise, Karagöz’le Bekçi bah
resi’nde kayıtlıdır. Bir k ıt’a s ı ;
çeye girdikten sonra, bahçe köşkü y a n 
Şaräb iç cism -i pakin neş’edär ü täbgir
m aya başlar.
olsun
Aynı ismi taşıyan bir O rtaoyunu’nun koO
süst
endäm
lık
gitsün
biraz
cünbiş
penusu da hemen hemen aynıdır. (-» K .)
zir olsun
Bahçe-i safä-endıiz. Şüara tezkiresi (SahH ediyye Bahir’in haddi değildir gerçi
haflar Şeyhizäde Es’ad Mehmed Efendi,
sultanım
yazılışı H. 1251/M. 1835/36). Salim tezBu elfäz-ı perişan tuhfe-i abd--ı fakir
kiresi’nin devam ı m ahiyetindeki Bahçe-i
olsun
safä-endüz’da H. 1135/M. 1722/23 den H.
(-> K .)

Bahäriye
(F.). Edebiyatta, teşbib kısmı
(yäni başlangıçtaki tasvir kısmı) bir b a 
har tasviri olan kaside *’lere verilen isim dir. Bahäriyye der vasf-ı... şeklinde,
bir şahsi m edih m aksadiyle yazılanları
bulunduğu gibi, tevhid, naat nevinden
olanları da vardır.
N ef’i’nin S ultan IV. M urad için yazdığı
ünlü kasidenin teşbib kısmı bahariyeye
güzel bir örnektir. N ef’i, bu şiirde önce
bahardan, baharın gelmesiyle beliren ta biat hadiselerinden ve baharın insanlar
üzerindeki tesirlerinden bahseder:
Esdi nesim -i nev-bahär açıldı güller
subh-dem
A çsun bizim de gönlümüz säki meded sun
cam-ı Cem

.
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BÄHİR, Abdurrahman. Divan şairi (Istan
bul 7-1746). Şehzade camii im am ların
dan Arabzäde A bdurrahm an Ef.nin oğlu.
Tahsilini tam am ladıktan sonra E dirne’de
im am lığa başladı. Daha sonra m üderris
oldu. М екке payesine yükseltildi. Ana
dolu sadrına tayin olundu (1745). A rapça ve Farsça şiirleri yanında tarihleri de
ünlü olan şairin m üsıkiye vukufu tezkirelerde belirtilm iştir. Ş iirlerinden örnekler R am iz tezkiresi’nde kayıtlıdır. (-» K.)
BÄHİR, Mustafa Paşa. Divan şairi ( 7M idilli 1764). Sıdkı A bdurrahm an Paşa’m n oğlu. Silahşoran-ı hassa züm resindendi. Bir m üddet m irahorluk y aptıktan son
ra vezirlik makam ına yükseldi. 1756 da
Rodos’a sürüldü. Yeniden sadarete tayin
edildi. Dam at Paşa olm ak üzere ik en Midilli’ye sürülerek orada öldürüldü. Şiirle
rinden örnekler Fatin tezkiresi’nde kayıtlıdır. B ir k ıt’a s ı :
Sipihre gönderelim näle-i bülendim izi
Cihäne bildirelim bäri kendi kendim izi
B u nazm ile varalım häk-i päy-ı devletine
Çok oldı görmeyeli Bähirä efendim izi.
(—» K.)

den faydalanarak Arapça bir eser y a zıp Yavuz Sultan Selim ’e su n m u ştu r.
Kätibzäde Mehmed Refi (öl. 1769) n in
bu konuda bir risälesi vardır. M anzum
veya m ensur olarak kalem e alınan b ä h näm elerin son örnekleri tibbi sah ad an
uzaklaşarak şehvet uyandıran bir ta k ım
hikäyeler ile doldurulm uştur. Bu sebeple
m üstehcen sayılan eserlere «bähnäm e edebiyatı» denilm ek ädet olm uştur.
Bu
konu divan şairleri tarafından zam an za 
m an olumlu veya olumsuz yönleri ile işlenm iştir;
Denidir o kim iffeti terk idüb
Tefähur ide kesret-i bäh ile
Okçuzäde.
Bahr

(Arüz t.), bk. Bahir.

Bahr, bk. Deniz.
Bahr-ı basit, bk. Basit bahri.
Bahr-ı ccdid, bk. Cedıd bahri.
Bahr-ı hafif, bk. Hafif bahri.
Bahr-ı hezec, bk. Hezec bahri.
İBahr-ı kamil, bk. Kamil bahri.

BÄHİR, Yağlıkçızäde. Divan şairi (XVIII.
a.). H ayatı hakkında k aynaklarda fazla
bilgi verilm eyen şairin Beliğ tezkiresi’nde
bir rübaisi kaydedilm iştir.

Balır-ı karib bk. Karib bahri.
Bahr-ı medid bk. Medid bahri.
Bahr-ı muktazab, bk. M uktazab bahri.

Bahis (A.). Söz. Üzerinde konuşulan mesele. Konuşma, söhbet. İddia, belli bir
konu üzerinde iddiaya tutuşm a. El-bahs,
m ünakaşa, m ünazara ve cedel sanatıdır.
Doğu düşüncesinde älim ler arasında ce
del gelenek halindedir. İbn Sına, A läü’dDevle huzurunda m ünakaşada b u lu n u r
du. Çeşitli devirlerde M üslüm anlar ile
H iristiyanlar arasında m ünazara ve m ünakaşalar vuku bulm uştur.
Bähnäme. Arapça, bäh: cinsi birleşme, ile
«yazılı, yazılmış; küçük kitap» m änası
veren Farsça -nam e’den m eydana gelen
bu kelime, cinsi m ünasebetle ilgili eserlere isim olm uştur. Bu ta b ir daha ziyäde
eski tıbda cinsi iktidarı çoğaltm ak ve
cinsi m ünasebetin seyrini düzenlem ek için
yapılan ilaçları konu edinen eserler için
kullanılm ıştır. İbn Sina (öl. 1037) ve H äce N äsıreddin Tusi (öl. 1273) nin bu konuda eserleri vardır. T ürk dilinin bilinen
en eski bähnäm esi, Selahaddin isimli
bir yazarın, Saruhanoğlu Yakub b. Devlethan adm a Näsıreddin Tüsi’den yaptığı tercüm edir.
K em alpaşazäde
(öl.
1533), daha önce yazılm ış bähnäm eler-

Bahr-ı muzäri, bk. Muzäri bahri.
Bahr-ı müctcs, bk. Müctes bahri.
Bahr-ı miişäkil, bk. Müşäkil bahri.
Bahr-ı miitedärik, bk. M ütedärik bahri.
Balır-ı miitekärib, bk. M iitekärib bahri.
Balır-i recez, bk. Recez bahri.
Bahr-ı remel, bk. Remel bahri.
Bahr-ı seri’, bk. Seri’ bahri.
Bahr-ı tavil, bk. Tavil bahri.
Bahr-ı väfir, bk. Väfir bahri.
BAHRİ. Äşık (XVII. a.). H ayatı hakkında bilgi yoktur. S.N. Ergun bir mecrnuada (Millet K tp. Nu. 757) bulduğu iki
şiirini Türk şairleri’nde yayımlamıştır.
BAHRİ. Äşık (XVIII. a.). Hayatı hakkında bilgi bulunm ayan şairin yaşadığı
çağda düzenlenm iş bir mecmuada
bir
koşmasi. kayıtlıdır. Bu koşmanın
son
k ıt’a s ı :

Eserim şahinim toy kuşa salmam
Şikarım hümädır sayrusun almam
Bahr'ı’yim ben değme göllere dolmam
Lä’l ü cevähirden kän olmayınca
(—» K.)
BAHRİ. Äşık (XIX. a.). Äşık G edäyi’nin, çağdaşı olan äşıkları söz konusu ettiği bir manzumesinde ism ini belirtPği
şairin bir şiirini S.N. E rgun kendisinde
bulunan bir m ecm uadan T ürk şairleri
isimli kitabına almıştır.
BAHRİ. Äşık (Kars 1829-7 ). O ndört
yaşında şiir söylemeye başladı. 20 yaşın
da, o sırada çok yaşlı bulunan Äşık Züläli ile karşı-beri deyişmiş, ve Züläli ta rafından çok beğenilm iştir (1849). K irim
Savaşı başlarken (1853) R usların Tiflis
ve Revan’dan çıkarak K ars üzerine gelecekleri propaganda haberleri karşısında söylediği iki «Kars-koçaklam ası»nın,
1854-55 yıllarında K ars’tak i «Alay çal
ğısı» (bando)
tarafından bestelenerek
çalındığı biliniyor. B ahri’nin, işgal görü p kurtulm uş olan K ars üzerine söyle
diği (1856) şiir de tanınm ıştır.
B ah ri’nin ölüm yeri ve tarih i bilinm iyor.
Kardeşiyle birlikte gurbete çıkarak bir
daha dönmediği halk arasında anlatılagelm iştir.
Äşık Bahri, başta
Revanlı
M ehdi olmak üzere, E rzurum ve daha içerlerden K ars’a gelen birkaç äşık ile
deyişm iş ve üstün doğuş (irtical) gücü
nü ispat etm iştir. Şädi adında bir evlatlığı olduğu, bu öksüz çocuğu b ü yüttiikten sonra ondan
hıyanet gördüğü,
hakkında bir kargış söylediği, «Şirazlı
Bağdagül» adlı bir m äşuka elinden bade
içerek düşünde ona äşık olduğu
halk
arasında yaygın rivayetler arasındadır.
B a h ri’nin şiirlerinin gençlik yılları K ars’da geçen Namık K em al’e tesir
ettiği
tah m in edilebilir.
B a h ri’nin, güzellemeleri, koçaklam aları,
kahram anlık şiirleri yanında, Ergen ile
evli destanı, Ehl-i Dünya destanı (birgün
red ifli), Revanlı Äşık M ehdi ile deyişm eleri ve evlatlığı için söylediği kargış da değerli ve yaygın şiirlerindendir.
( —> K.)
BAHRİ. Divan şairi (XV. a.). H ayatı
h ak k ın d a bilgi bulunm ayan şairin Cam iü ’n - nezäir’de bulunan iki m anzum esi S.N. Ergun tarafından yayım lanm ıştır. ( —» K.)
BAHRİ. Divan şairi (XVI. a.). Asıl adı
M ehm ed.
Arapça ve Farsça bilgisinin
y an ın d a, Hendese, Nücum, Remil gibi za-

KOÇAKLAMA
Gelme Moskof, gelme Kars’a:
Cennet, Küfre mal olur mu?
Cihän bize karşı dursa,
Asla burdan yol olur mu?
Bize canı verip Hudä
Olsun nazlı yurda fedä;
Kafesde ruh, eyler nida:
«İslam, Küfre kill olur mu?»
Katlanırız kamu derde,
Bırakmayız yadı, yurda,
ölürüz hep bu uğurda,
Bundan iyi fi’l olur mu?
Ceddimizden miras kalmış,
Şanımızla cihän dolmuş,
Bize, düşman çok kul olmuş,
İnkar eden dil olur mu?
İnceliriz, kırılmayız;
Polatdamz, yorulmayız;
Bulanmadan durulmayız,
Bizden coşkun sel olur mu?
Osmanlıdır ad, şanımız;
Abdülmecid, Sultanımız;
Kars Kal’ası vatanımız;
Dahi, Moskof dal olur mu?
Yardım ede Yezdän size;
Osmanlılar, her cän size,
Sefil Bahri, çokdan size,
Kurban olsa, yol olur mu?
Bahri (Karsh)

m anın ilim lerinde şöhret sahibi idi. M üsıki ile de m eşgul olan şair, uzun süre
D ivän-ı sultäni’de kätip olarak çalıştıktan sonra H alep’e tezkireci olarak tayin
edildi. Ş iirlerinden örnekler Ä şık Çl.
tezkiresi’nde kaydedilm iştir. ( - » K.)
BAHRİ, Derviş. M utasavvıf şair (XVIII.
a.). H ayatı hakkında geniş bilgi b u lun
m ayan şairin kendi el yazısı ile m eyda
na getirilm iş b ir mecmuada (Millet Ktp.
Nu. 608)
S.N. Ergun
bir çok şiirini
bulm uştur. (—>K.)
BAHRİ. (E dirneli). Divan şairi (XIX.
a.). Tahsilini tam am ladıktan sonra E dirne ve tzm ir’de kätiplik yaptı. H ayatı
hakkında kısa bilgi ve şiirlerinden örnek
Fatin tezkiresi’nde kayıtlıdır.
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BAHRI Hasan Çelebi. Divan şairi (Kızılcatuzla/B alıkesir ?-Trablusşam 1585/86). II. Selim ’in hocası A täullah Ef. den
m ülazem etten sonra, çeşitli Istanbul
m edreselerinde m üderrislik yaptı (15781583). Daha sonra Trablusşam (1583-85)
Kadılığı yaptı. K udüs K adılığı’na tayin
olunduysa da yolda giderken Dürzıler
tarafından şehit edildi.
Afyon m üptelası ve hoşsohbet b ir kimse
olarak tan ın an H asan Çelebi, şiirlerinde
Bahri m ahlasını kullandı. Türkçe, A rapça ve Farsça şiirleri yanında Hz. Muham m ed’in doğum unu anlatan bir mesnevi yazm ıştır. (—> K.)
ВАНШ, Melämi. M utasavvıf şair (Bursa
XVI. a.). B ir m üddet Edirne Koğacı Dede zaviyesinde şeyhlik y aptıktan sonra
te k ra r B ursa’ya dönerek orada vefat etti. Tasavvufi m ahiyette olan şiirlerinden
örnekler M ehmed Şem şeddin’in
Yädigär-ı Şem sı isimli eserinde kaydedilm iştir. (—> K.)
BAHRİ Paşa. Divan şairi (Gelibolu ?İstanbul 1700). Asıl adı Mehmed. Enderu n ’dan yetişti. M irm iran rütbesi ile Kastam onu ve V an’da valilik yaptı. Bir m üd
det IV. M ehm ed’in sır katibi oldu. Da
ha sonra Beylerbeyi payesine yükseldi.
K arahisar, Çardak ve K ıbrıs m utasarrıflıklarında bulundu Em ekliye ayrıldıktan
sonra cizye m uhasebeciliği yaptı. Şiirle
rinden örnekler Beliğ ve Safäyi tezkirelerinde kayıtlıdır. TS. R. 1082, Nu. da kayıtlı latife mecmuası L etä if-i Bahri’nin
B ahri M ehmed Paşa’ya a it olduğu sanılıyor. (-> K .)
Bahrii’I-hakäyık. Mesnevi (Hatiboğlu 1396).
A ruzun m efäU ün/rrıefäilün/m efäü (faülün) kalıbıyla kaleme alm an eser, A rapça M akalät-ı Hacı Bektaş V eli’nin tercümesidir. M uham m ed İbn Halil Bey isim 
li b ir T ürk beyine ithaf edilm iştir. 1357
beyit tu ta rın d a olan eserde bazı vezin
hataları bulunm aktadır. Hadis ve äyetlerin serpiştirildiği sekiz babdan m eyda
na g e lir..O n beyitlik m ünacaat kısm ından sonra Hz. Peygäm bere ve dört halifeye m edhiyeler vardır. Eski Anadolu
Türkçesi’nin dil, edebiyat ve edebiyat
tarih i açısm dan hayli kıym etli olan bu
eser M anisa K tp. si Nu. 1312 dedir. İ.H.
E rtaylan tarafından tıpkı basım şeklinde
yayım lanm ıştır (1960).
Bahrii'l-Hiidä. Kaside (E bu’l Feth M uham 
m ed Şaybak Han, ?). Yazar asıl ism inden
ziyade Şahi Beg ,Şah Beg, Şah-B aht ad 

ları ile anılan şiirlerinde Şıban ve Ş ıb a n i
m ahlaslarını kullanan bir şairdir. Ç a ğ a tay edebiyatının gelişmesine önem li k a t kıları olm uştur. Eser 11 satırlı 23 v a r a k tır. Başı ve sonu tam am olan ve 233 b e y it
tutarında olan şiirin ara b ö lü m lerin d en
bazı beyitler kaybolm uştur. A ruzun fä ilä tü n /fä ilä tü n /fä ü ä tü n /fä ilü n vezniyle k a 
leme alınm ıştır. Sade bir üsluba k a rş ı
lık vezin hataları fazladır. M uhteva o la 
rak dini öğretici bir m ahiyet arzeden k a 
side de öğütler Arapça äyet ve hadis m ıs ralarıyla kuvvetlendirilm iştir. Y azm ası
B ritish Museum Nu. 7914 dedir.

lığı ve şairlik ayrı ayrı, şahısların vazifesi oldu. Türkler arasında M üslüm anlığın yayılm aya başlamasıyla baksı kelimesi, Arapça ve Acemce tesiriyle bahşı
şeklini aldı.
Bahşı, Hazer ötesi T ürkm enlerinde «iki
telli tanburları ile koşuklar okuyan halk
şairi», son devir Nogayları arasında da
«çalgıcı, türkücü»
m änasına kullanıldı.
Bu kelime Azeri ve Osm anlı sahalarında
ne halk diline, ne de edebi dile girm emiştir. Osmanlı sahasında yetişen äşıklar arasında Bahşi * isimli bazı şairlere
rastlanılm aktadır. (—> K.)

Bahşı. Kätip, sihirbaz, üfürükçü, h ekim ,
vak’anüvis, çalgıcı, türkücü, äşık.
Bu kelim eye eski Uygur m etinlerinden
başlayarak eski ve yeni T ürk lehçelerinde: Bakşı (U ygur), bahşi (Çağatay), b a h şı bağşı (Türkm en), bakşı, baksı, bak sa
(K ırgız-K azak), bahşı (Moğol), bak şı
(Mançu) çeşitli şekillerine tesadüf ed ilm ektedir. X III-XVIII. a. Farsça ta rih i
m etinlerde bu kelime bir ıstılah olarak
kullanılm aktadır.
Kelim enin etim olojik gelişimi kesinlikle
açıklığa kavuşturulam am ıştır. S an sk ritçe bhikşu (dilenci, gezginci Budist ra h i
bi) kelim esinden, Çince fa-şe (din ü stadı, ruhani) veya po-şe (bilgin, okum uş)
kelim elerinden alınmış olduğu ve T ürkçe
bak kökünden (bakçı bakşı —» bakşı —»

BAHŞI, Äşık (XVI. a. başı). H ayatı hakkında bilgi yoktur. Yaşadığı asır, Yavuz Sultan Selim’in M ısır seferi (1517)
üzerine yazdığı 4 + 4 = 8 vezinli destan
(veya türkü) dan çıkarılıyor. K ullandığı
mahlas ve dil itibarıyla XV. a. sonları ile
XVI. a. başlarında yaşadığı asker ol
duğu ve M ısır seferine katıldığı tahm in
ediliyor. B ahşi’nin elde bulunan ve

bahşı) türetilerek m eydana getirildiği
ileri sürülm üştür. İlk Uygur m etinlerinde «ruhani, rahip», Budist m etinlerinde
ise «Budist rahibi» mänasında kullanılm ıştır. Budist U yğurların tesirinde kalan
Moğolların İsläm iyeti kabul etm elerinden
sonra «Uygur harflerini ve edebi Türk
ve Moğol dillerini bilen kätip» mänasını
kazandı. Budist rahiplerinin bazıları h ekim lik ve cerrahlık yaptıkları için, keli
me T ürkler ve Moğollar arasında «hekim,
cerrah» m änalarına da kullanıldı. Moğol
lar divan teşkilätında çalışanlar için de
bu ünvanı benimsediler. Tim ur devrindeki «kätip» m änasına aynı zamanda ta 
rihi hadiseleri günü gününe kaydeden
«vak’anüvis» anlam ı da eklendi. Bäbur
devletinde de «kätip» m änasına kullanıldı.
Bakst’lar, eski devirlerde m üsıki ile sih ir yapan şiirler söyleyen, gaibden haber
veren ve hekim lik eden kam *’lardı. Kam
-baksı’lar toplum da işbölüm ünün gelişmesi neticesinde daha sinirli görevlere
sahip oldular. Büyük şehirlerde bakıcılık, büyücülük, müneccimlik, din adam

Sultan Selim cülüsunda
Salä dedi de yürüdü
Gidelim Mısır’a doğru
Yola dedi de yürüdü
kıt’asıyla başlayan şiiri ilk defa M. F.
Köprülü tarafından İkdam gazetesinde
yayım lanm ıştır
(13 Nisan 1330/1914).
(-» K.)
BAHŞI (Bakhşı). Äşık (XVIII. a.). Ç a
ğının güçlü bir äşığı olduğu anlaşılan
Bahşi, Afşarlı Nädir’in Ş ah’lık zam anın
da (1736-1747) yetişmiş ve onun o rd u 
sunda bulunarak askerleri coşturan koçaklamalar söylemiştir. N ahcıvanlı olan
Bahşi’nin bu ilin neresinden olduğu, ölüm tarihi bilinm em ektedir. 1933 te
Kars’ta ölen Nahcıvanlı M olla’nın elindeki Mecmua'da altı parça şiiri tespit edilmiştir.
BAHŞI, Kätih. Divan şairi ( ?-İstanbul
1628). Ganizäde’nin kätibi olması dola
yısı ile K ätip läkabı ile tanındı. H ayatı
hakkında fazla bilgi bulunm ayan şairin
şiirlerinden örnekler Riza tezkiresinde
kayıtlıdır. Ayrıca XVII. a. şiir m ecm ualarında şiirlerine rastlanm aktadır. ( —> K ).
BAHŞI, Muammer Lütfi. Şair
(Ödemiş
1903-1947). Öğrenimini İstanbul İlähiyat
ve Hukuk fakültelerinde tam am ladı. Avukatlık ve häkim lik yaptı. Arapça ve
Farsça bilen şair, Cum huriyet
devri
Türk şiirinde Yedim eş’aleciler * diye amlan şairler grubuna katıldı.

E s e rle ri: Y ed im eş’ale (A ltı arkadaşı ile),
T ürk akdeniz, İlk kurşun.
BAHŞIOĞLU Äşık (XVI-XVII. a.). Hayatı hakkında bilgi yoktur. İki varsağısına V iyana K ütüphanesi’ndeki T ürk A rap-A cem yazm aları arasında tesadüf
edilm iştir. (—> K.)
Balışiye-i Halvetiye. H alvetiye * tarik atının şubelerinden Cem aliye’nin kolların
dan. K urucusu: Seyyid M uham m edü’lB ahşiyü’l-H alebi (1628/29-1687).
Baht. (F.). Uğur, talih, yazı, kader. Edeb iy atta çeşitli terkipler içinde görülür
(B a h t-ı bidäd : İnsafsız talih, kötü kader, B a h t-ı b id a r: U yanık açık talih,
B aht-ı häb-älud: Uyumuş talih, kapalı
kısm et, B a h t-ı siyah: K ara talih, kötü
talih, v.b.).
★ İsi. İsläm anlayışında baht, kader ile
eş m änalıdır. Bu sebeple kader hakkındaki İsläm görüşü baht için de geçerlidir. Buna göre b ah t’ı ilähı irade çizer ve
bu değişmez. Ancak insan kendisi için
neyin kader olduğunu önceden bilemez.
B unun için m esuliyetten kurtulam az.
O nun görevi A llah’ın em irlerini yerine
getirm ek ve yasak ettiklerinden kaçınm aktır. Gerçek m utluluğa ancak böyle
ulaşılır.
★ Di. ed. Divan şairlerinin
şiirlerinde
çokça kullandıkları talih konusu
bazı
özellikler gösterm ektedir.
Umumiyetle
baht devamlı bir değişme içindedir ve
bir kararda durm az. Yüksek talih ancak
övülen kim selere aittir.
Ancak bazan
m ucizeler y aratarak äşıklar için de yüz
güldürücü olabilir. K arışıklığım göstermek üzere (şüride, nä-säz, nigün-sär,
siyeh-kär) gibi tabirler kullanılır. Doğan,
parlayan, birdenbire yüz gösteren, u y u 
yan, uyanan bir varlık gibi ele alındığı
da olur. Bu sebeple bahar *’a benzetilir. Zor uyanm ası ve zor açılması
ile siyah olması bakım larından sevgili
nin gözü ile m ünasebet halindedir. Bu
m ünasebette bah t kendisine benzetilen
durum undadır.
S m u k ahdünm idür bu zü lf-i pür-ham
Kara bahtım m udur ol çeşm -i pür-häp
Ahmed Paşa
B aht’ın diğer bir yönü de äşıklar için
siyah oluşudur. Bu özellik şiirlerde sık
sık baht-ben m ünasebetinin işlenmesine
sebep olur. Sevgilinin benleri de äşığın
bahtı gibi siyahtır.
BAHTI.

Divan şairi (XVII. a.). H ayatı

ВАН
hakkında bilgi bulunm ayan şair, Birgivi
M ehmed Ef.nin akäide ait bir risalesini
m anzum olarak tercüm e etm iştir (Millet
K tp. Nu. 872). Bu tercüm eden anlaşıldı
ğı kadarı ile şairin nazım tekniği kuvvetli değildir. (—> К.)
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BAHTI. Divan şairi (İstanbul ?-1754).
Asıl adı Mehmed. İstan b ul’da Voynuk
Şuca m ahallesinde doğdu. Babası aynı
m ahallede im am lık yapmış olan Osman
Ef.dir. Çeşitli medreselerde, bu arada Hızır Çİ. ve Hüseyin Paşa (1753) m edreselerinde m üderrislik yaptı.
Beyzävi’nin
ders im tihanını mesnevi tarzında nazma
çekti. (—> K.)

Bahti (I. Ahmed)

BAHTI, I. Ahmed. Şair padişah (İstan
bul 1589-1617). III. M ehm ed’in oğlu, II.
Osman, IV. M urad ve S ultan İbrahim ’in
babası.
O ndört yaşında babasının yerine padişah
olan (1603) I. Ahmed, b ütün Osmanlı
sultanları gibi iyi bir tahsil ve terbiye
gördü. Yine Osmanlı sultanlarının
bir
çoğu gibi de küçük yaşlarda, şiir yaz
m ağa meyil gösterdi. Ş iirlerinde ekseriya B ahti m ahlasm ı kullandı. H üküm darlığı zam anında bir çok iç ve dış gaile ile uğraşm ış Sultan A hm ed’in şiirle
fazlaca meşgul olamayacağı, bir hevesk är olarak ilgileneceği tabiıdir.
Bu sebeple, devrinde yetişen Şeyhülisläm
Yahya gibi büyük şairler yanında şiiri
önemli sayılmaz.
Şiirlerinde eski sanat k ü ltürünün um um i vasıfları çerçevesinde, medrese fik riy atın ın temelim. teşkil eden tasavvufa,
tarihe, mitolojiye, astronomiye, v.b. ait
unsu rlara y er verm iştir. B ununla b irlik te, y er yer bu çerçeve dışına çıktığı, ve
bilhassa gazellerinde, günlük hayat sahnelerinden ve yaşanan
tecrübelerden
faydalanarak, yeni hayäller kullandığı da
görülür. Teşbih ve istiareleri um um iyetle canlı ve tab iata dönüktür. Bu yüzden
şiir dili, söz ve mana senatlarından sıy
rılm ış, yalın, säde ve külfetsizdir. Bu
durum , Şeyhülisläm Yahya tesiri ile izah
edilebilir.
Vehhabi, Sıdki, Veysı, Şeyhi, Edäyi gibi
b ir kisim şairlerin B ahti’nin şiirlerine
yaptık ları tahm islere XVII. a. ait şiir
m ecm ualarında tesadüf olunm aktadır.
A hm ed b. Seyfeddin ise, onun bir çok
şiirini tahm is suretiyle, bir mecmua v ü 
cuda getirm iştir (TS.B. Nu. 401). P e rväne Bey M ecmuası’nda sayfa kenarlarına yazılm ış olan «Güfte-i Hafiz» başlıklı şiirler ise tam am iyle B ahti’nin şiir-

lerinden mülhem, veya şiirlerine n azi
rədir. Bütün bunlar, B ahti’nin şiirlerin in
devrinde okunm uş tanınm ış ve sevilm iş
olduğunu gösterm ektedir.
B ahti’nin bazı şiirlerinin bestelendiği de
bilinm ektedir. S. Nüzhet E rgun’un v e rd iği bilgiye göre kendisinin sahibi b u lu n duğu bir mecmuada,
Dil hänesi pür-nür olur
E nvär-ı zikrulläh ile
şeklinde başlayan ilähinin, Neyzen Os
man tarafından Hicaz
m akäm m da ve
Düyek usülünde bestelenmiş olduğu k a yıtlıdır. Diger bir m ecmuada ise, pey
ğem berim izin kadem -i şerifi
vasfında
söylediği k ıt’anm , Häfız Kemal H üdäyi
Z akiri Dede
tarafından
bestelendiği
kayd edilm iştir.
Nola tacım gibi başımda götürsem daim
Kademi nakşını ol H azret-i şäh-ı rusülürı
G ül-i gülzär-ı nübüvvet o kadem
sahibidir
Ahm edä durm a yüzün sür kademine o
gülün.
Ata tä rih i’ndeki bir kayda göre, S ultan
Ahmed, Peygam berim izin ayağı şeklinde
yaptırdığı bir sorgucu, Cuma ve bayram
günleriyle, diğer resmi günlerde sarığına takardı. Bu k ıt’ayı işte bu davranışı
hakkında kalem e almıştır.
Bahti Divanı Millet Kütüphanesi, Ali
Em iri yazm aları arasında bulunm aktadır. Divanda, biri ilahi usülünde olmak
üzere 5 m ünacat, bir naat, 9 küçük m anzume, 2 tarih manzumesi, 1 terci-i bend,
17 gazel, 1 tahm is, 4 tarih, 36 kıt’a, 3 şarkı, 4 beyit m evcuttur. Bunlardan başka,
Perväne Bey Mecmuası’nda bulunan 4
parça şiiri ile, Sadettin N üzhet’in kendisinde bulunan bir m ecmuadan ak ta rdığı bir şiir, bu küçük divanın Bahti’nin
bütün şiirlerini ihtivä etmediğini gös
term ektedir.
BAHTI (M oralı). Divan şairi (XVI. a.).
Mora’nın İzdin kasabasından olan şair iyi
bir tahsil görm üştür. M ecm üa-yı m ünşeat’ı, m ürettep Divan'ı ve Farsça olarak
kalem e aldığı
Tuhfetü’l-efkär der ceväb-ı deryä-yı ebrär (1581) isimli 150
beyitlik bir manzumesi vardır. Üslubu
mübalağasız ve süssüzdür. (—» K.)
BAHTIYAR Vahabzädc, bk. VAHABZÄDE
B ahtiyar.
BAHTİYARZÄDE Hasan Çelebi. Tarih y a
zarı (XV. a.). F atih Sultan Mehmed ve
Sultan II. Bayezid devrinde yaşadığını ve
bu devirle ilgili bir de tarih kaleme alDergäh arşivi

BAK
dığını bildiren Bursalı T ahir Bey bu za
tın ismini Hüseyin olarak kaydetm ektedir. Halbuki asıl şöhretini okçulukta yaptığı ve bu alanda K avsnam e adlı b ir ese
ri bulunduğu gibi okçuluk tarih i ile il
gili bütün kaynaklarda ismi H asan ola
rak zikredilir. (—» K.)
BAİS Ahmed. Divan şairi
(B ursa ?Maraş 1800). İstanbul’da Şehzade Medresesi’nde okudu. H alep ve E d irn e’de
kätiplik, Halim G iray’a hocalık
yaptı.
Daha sonraki görevleri, Maliye tezkireciliği, Rumeli valisi m ektupçuluğu, divan
kätipliğidir. Kendi el yazısı ile yazılmış
küçük bir divanı (Divänçe--i Bais, İÜ.
Ktp. Ту. 3757) vardır. Az sayıda äşıkane
şiiri olan Bais, önemsiz b ir şairdir. (—»
K.)
BAKÄYİ. Divan şairi (XV. a.). H ayatı
hakkında tezkirelerde bilgi verilm eyen
şairin üç manzumesi S.N. Ergun tara fın dan Cämiü’n-nezäir (1512) de bulunm uştur. (-> K .)
BAKÄYİ. Divan şairi (İznik ?-İstanbul
1594). Babası Cimri Çingän läkabı ile
m eşhur bir macuncu olduğu için M acuncuzade adıyla tanındı. M edrese tahsilinden sonra M anisa’da m üderrislik yaptı.
Şehzade M urad (III. S u ltan M urad) ile
yakın m ünasebetleri oldu.
III. M urad
tah ta geçince, sunduğu arz-ı hal üzerine İstanbul’da M erdüm iye M edresesi’ne
tayin olundu •(1574). B eşiktaş H ayreddin
Paşa (1576), Sahn (1580) m edreselerinde görev yaptı. Selänik (1581) Galata
(1582) ve Üsküdar (1585) K adılıklarında
bulundu.
Azledildikten
sonra verilen
görevleri kabul etmedi.
O rta derecede bir şair olarak bilinen
B akäyı’nin m ürettep D ivan'ı ve Gül ü
bülbül (İÜ. Ktp. Nu. 4097 mecm ua içinde; Üsküdar Selimağa K tp. Kem änkeş
K it. 416 da, 1565 veya 1572 yıllarında
yazıldığı kaydediliyor), Şäh ve Şem äyil
B änü adlı eserleri vardır. (—» K.)
BAKÄYİ. (D arendeli). D ivan şairi (Darende 7-1785). M em leketinde kätip ola
ra k çalıştı. Battal Gazi hikäyesini nazma
çeken (İÜ. Ktp. Nu. 88,7000 beyit) Bak ä y i’nin K itäb-ı Kerbelä (İÜ. Nu. 3209,
2500 beyit), H ikäye-i şirvan şäh (İÜ. Nu.
1578, kısmen manzum ), H arunü’r-reşid
hikäyesi (Millet Ktp. Nu. 228) isim li eserleri vardır.
BAKÄYİ, Dursunzäde. Divan şairi (İstan
b u l 1543-Kahire 1606). Sahn m üderris-

lerinden D ursun Ef.nin oğlu. Asıl adı Abdülbäki. Bostanzäde ve Ebussuud Ef.lerden ders gördü. Edirne, Dimetoka, Silivri gibi yerlerde hocalık yaptı. Hacca gitti. Dönüşündə İstanbul’un çeşitli m edreselerinde ders verdi. K adı oldu. K ahire
de görevli iken vefat etti. Şiirlerinden
örnekler Hasan Çl. tezkiresi’nde kaydedilm iştir. (—» K.)
BAKÄYİ (K efeli). Divan şairi
(XVI.
a.). K efe’li b ir hatibin oğlu. Asıl adı Abdülbäki. Tahsilini tam am ladıktan sonra
bir m üddet Şeyh İbrahim Gülşeni dergahında bulundu. Daha sonra seyahata
çıktı. Hasan Çl. tezkiresinde, Şam ’da bu
lunduğu sırada Bakäyi ile görüştüğünü
belirtir. O rada M ustafa Paşa M evlevihänesi’nde M esnevihänlık yapan şairin şiir
lerinden örnekler Ä şık Çl. ve Hasan Çl.
tezkirelerinde kayıtlıdır. (—» K.)
BAKI, Edib Äli. Şair, halkıyatçı (Nevşehir 1896- ). İlk ve orta tahsilini Nevşehir’de yaptı. Konya ve İstanbul İdadilerinde okudu. Fransızca ve Almanca öğrendi. Fransızca öğretm eni olarak Niğde,
Konya, Eskişehir ve Afyon liselerinde
bulundu. Uzun m üddet A fyon’da kaldı,
şehrin tarihi ve halkıyatı üzerine çalış
m alarda bulundu. Taşpmar (1930) dergisini yayım ladı. Basılan eserleri: A b dürrahim Misri (Afyonlu alim ve şair), Nam ık Kem al A fy o n ’da, Haräbi (Ciloğlu
Deli B ekir), A fy o n ’daki Sinan Paşa, A f
yonlu şair M ehm et Fevzi, A fyo n ’da bir
şair ailesi, A fy o n ’da m eçhul halk tarihinden yapraklar, Göçmenler (Afyon’a
y u rt dışından gelenler), Beş kızlar (şiir
ler), A yn i (K aram anlı şair).
Bakırgan kitabı. Tasavvufi - destanı şiir
ler (Hakim Süleym an Ata, XII. а.) Носа
Ahmed Y esevi *’nin tarikatından olan
Ata’nın şiirleri Divän-ı h ikm et *’teki şiirlerle büyük benzerlik içindedir. K itabın
içinde bizzat Yesevi’ye ait olan şiirler de
bulunm aktadır. Bu m anzum elerin büyük
çoğunluğu tasavvufi olup öğretici m ahiyettedirler. Ayrıca bazı m anzum hikäyeler de vardır.
K itapta m evcut 124 m anzum enin tam am ı
Süleym an A ta’ya ait değildir. Bu şiirlerin ancak 44 adedinin H akim Süleym an’a
ait olduğu anlaşılm aktadır. Geriye k alan
ları, Şem seddin (21), İkani (19), Ubeydı
(13), Ahmed Yesevi (12), Şerif (4), H udadäd (4), Şuhudi (1), Gazali (1) Şeyhi
(1), Faiki (1), Kasım (1) ve Garibi (1)
ye aittir. M anzumeler dışındaki 8 m an-
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zum hikäyenin 3 ü Şemseddin, 2 si (Miraç ve İbrahim ’in İsm ail’i kurban etmesi)
Süleym an Atä, 1 i Ubeydullah, 1 i H atai’ye ait ve 1 i de imzasız (Hakim Süleym a’ın olabilir) dır.
Bakırgan kitabı da tıpkı D ivän-ı hikm et
gibi O rta Asya, H arezm ve Kıpçak sahalarında yaygınlık göstererek halk ara
sında okunagelm iştir. Elde рек çok yaz
ma nüshaları olduğu gibi XIX. a. da K azan’da basılm ıştır (1846).
BÄKI. M utasavvıf şair (İstanbul 1883 1935). Asıl adı Mehmed Abdülbäki. Yenikapı Mevlevihänesi şeyhi Mehmed Celädeddin Dede’nin oğlu. Sıbyan m ektebinde ve D ärüttahsil’de okudu. Davutpaşa
R üştiyesi’nden mezun oldu. Daha sonra
husüsi dersler aldı. B abası’nın mesnevi
derslerine devam etti, onun ölümü üzerine yerine geçti. Meclis-i Meşäyih azalığı’na tayin edildi (1909). 1917 de azledildi. Tekke ve zaviyelerin kapatılm asından sonra kütüphanelerde tasnif işlerinde çalıştı. D ärülfünun İlähiyat Fakültesi'nde Farsça okuttu. Şeyh Galib’i taklidederek M evlevı Bendesi A bdülbäki imzası
ile şiirler yazan şairin eserleri bir araya
getirilm işse de basılm am ıştır. (—» K.)
BÄKI, Abdülbäki. Divan şairi (Bursa
XVIII. a.). Hayatı hakkında fazla bilgi
yoktur, bazı kaynaklarda dervişäne bir
h ayat geçirerek tasavvufa yöneldiği kaydedilir. Sälim tezkiresi’nde bir beyti,
M illet Ktp. ndeki m ecm uada (Nu. 696) iki
m anzum ta rih i vardır. (-> K.)
BÄKI, Abdülbäki. Divan şairi (V arna ?Medine 1782). Varnalı bir tüccarın oğlu.
Devlet m em uriyetinde çalıştı ve Medine
Mollalığı yaptı. Şeyh M urad Ef.ye intisap ederek tasavvufa yöneldi. Millet
K tp. 717 Nu. bir mecm uada Şeyh Mu
rad hakkında bir manzumesi kayıtlıdır.
(—> K.)
BÄKI, Abdülbäki Ali.
Şair (D iyarbakır
1866 - 1912). Tahsilini tam am ladıktan
sonra V iläyet M ektübı K alem i’ne girdi.
B ir süre sonra Evrak Kalemine şef ol
du. B uradan Askeri Rüştiye öğretm enliğine tayin edildi. Peym an, Dicle, M ü
cahid gazetelerinde şiirleri yayımlandı.
Şiirlerini Näle (1895) isimli kitapta
topladı. (—» K.)
BÄKI, Abdülkadir.
Divan şairi (D iyarbakır 1727-1800). H ayatı Vıakkında рек
az bilgi vardır. K aynaklarda, sadece, ta h 
silini tam am ladıktan
sonra şekerciliğe

heves ettiği ve kısa bir süre de bir şeker
im aläthanesine sahip olduğu,
«Şekerci
Hacı Bäki Ağa» läkabıyla tanındığı belirtilm ektedir. (—> K.)
BÄKI, Dellakzäde. Divan şairi (İstanbul
XVI. a.). Babası Fatih Camii im am la
rından olan Bäki, kendisi de hafiz olup
sesinin güzelliği ile tanınm ıştı. Şairliği
konusunda, tezkireciler değişik görüşler
ileri sürerler. Sehı Bey, Dellakzäde B äki’nin şiirlerini överken, Äşık Çİ. şairlikten uzak olarak vasıflandırır. Ş iirlerinden örnekler Sehi, A hdı ve Ä şık Çl.
tezkirelerinde kayıtlıdır.
BÄKI, Kepenekçizäde. Divan şairi (İstan
bul 7-1647). Asıl adı A bdülbäki Çelebi.
M edrese tahsilinden sonra çeşitli y erlerde kadılık yaptı. Şiirlerinden örnekler
Riza tezkiresi’nde kayıtlıdır.
BÄKİ, Mahmud Abdülbäki. Divan şairi (İs
tanbul 1526-1600) Divan şiirinin en b ü yük şairlerinden biri olarak kabul edilen
Bäki, fakir bir aileye m ensuptu. Babası
Fatih camii m üezzinlerinden
M ehmed
efendi, onu bir saraçın yanına çırak v er
miş; ancak, bugün teferruatını bilem ediğimiz bir şekilde, Bäki, tahsil imkänı bulup medreseye devam etmiş, devrinin ile
ri ilim adam ları sayılan kişilerinden ders
görmüş, genç yaşta beliren ve gelişen
şairlik kabiliyetiyle gerek hocalarının,
gerekse çevresinin ilgisini çekmiştir. Hocalarından bilhassa devrin Süleymaniye
Medresesi m üderrisliği yapmış älim lerinden
Kadızäde Ahmed Şemseddin
Efendi, genç B äki’ye her bakım dan destek oldu. Genç Bäki, bir yandan da, dev
rin üstatlığı kabul edilmiş yaşlı şairi
Z äti’nin şiir sohbetlerine katıldı ve onun
da takdirini, h atta hayranlığını kazandı.
Bäki, devrini yaşadığı dört padişahın ve
aralarında Sokollu Mehmet Paşa’nın da
bulunduğu рек çok devlet adamı ve
yüksek şahsiyetin bilfiil desteğini gör
dü. Fakat, hiç biri Kanuni Sultan Süleym an’ın ona göstermiş olduğu ilgi ve desteğe ulaşam am ıştır. Şiirden anlayan ve
şairliği de olan Kanuni, B aki’yi, N ahcivan seferi dönüşü (1554) kendisine ta k dim ettiği ilk kasidesi ile tanımış ve o
tarih ten itibaren ölümüne kadar
onu,
gittikçe artan bir şekilde sevmiş, tak d ir
etm iş ve desteklem iştir. H atta bir söylentiye göre, böyle bir şairi tanıyıp ta k 
dir ve himaye etmiş olmağı, saltanatının
en zevk veren işlerinden biri saymıştır.
İhtişam m a läyık bir şekilde K anuni’yi

öven ve şiirlerine nazireler yazan Bäki,
bu padişah devrinde, m üderris olarak
mesleki hayatmda ve b ir şair olarak da
sanat äleminde, etrafını kıskandırarak
yükseldi; refah seviyesi arttı, bolluk ve
emniyet içinde yaşadı.
Ölümüne yürekten yanıp m eşhur m ersiye’sini söylediği K anuni’den sonra gelen üç padişah (II. Selim, III. M urad,
Ш. Mehmed) zamanında aynı takdir,
sevgi ve desteği görememekle, h atta II.
Selim devrinde m üderrislik görevinden
bir süre uzaklaştırılm a (1566-1569), III.
Murad devrinde bir iftira sonucu sürgün
tehlikesi geçirme (1575) v.b. bazı d u 
rumlara maruz kalm akla birlikte, Bäki,
mesleki hayatm da daima yükseldi. B u
nu temin için, gerek bu padişahlara, ge
rekse devrin ileri gelen devlet adam la
rma icap ettiği şekilde yaklaştı, kasideler, başka şiirler ve eserler sundu; hatta,
devlet kademelerinde m evki ve nüfuz
için çevirilen bazı en trikalara da dahil
oldu. Bu durum lar çerçevesinde, arada
geçici inişlere rağmen, Bäki, 1573 te
Sahn, 1575 de Süleym aniye gibi yüksek
müderrislikler; 1579-1585 arası, sırasıyla, Мекке, Medine ve İstanbul gibi yü k 
sek kadılık m evkilerinde bulunduktan
sonra, iki kere Anadolu (1585, 1590) ve
üç kere de Rumeli K azaskerliği’ne yükselir (1591, 1595, 1597). Asıl hedefi,
bu
m akamların en sonu ve yükseği
olan
Şeyhülislämlıktır. Ancak, b ü tün çabalarına rağmen ona ulaşması kısm et olmaz.
74 yaşında vefat ettiğinde cenazesi büyük bir kalabalığın iştirakiyle ve m uhteşcm bir merasimle kaldırılıp Edirnekapı
dışında, Eyüp’e giden yol kenarındaki
mezarına götürülür'
Bäki, şöhret, mevki, tesir, saygı, takdir,
içtimai ve iktisadi refah olarak, sanatının m eyvalarını gençliğinden itibaren
daha hayattayken toplayabilen nadir talihli şairlerimizdendir. Talihli olması bir
yana, onun böyle m utlu ve verim li bir
hayat sürmesini üç ana sebebe dayandırabiliriz. Birincisi, tam ve yüksek bir
tahsil sahibi oluşudur ki, рек çok divan
şairinde olmayan bu im kän, ona h er bakım dan yükselme ve refahın kapılarını
açık tutm uştur. İkincisi, azimli, ölçülü ve
hesaplı şahsiyetidir. Bäki’nin, aşağıda diğer bakım lardan da belirteceğimiz şahsiyetinin bu yönü, onun gerek sanatında, gerekse hayatının her safhasında önemli bir rol oynar. Fakir bir ailenin çocuğu ve bir saraç çırağı iken tahsil pe
şində koşup tam am layıp toplum un
en

BÄK
üst m evkilerine tırm anm ası, bu tırm anışta, başta sanatı olmak üzere b ü tü n im k än ların ı en iyi bir şekilde kullanm ası
ve h e r ihtim ali hesaba katm ası, onun azm ini, ölçüsünü ve hesaplılığını açıkça ispat eder. A yrıca Bäki, izlerini şiirlerinde bariz olarak görebileceğimiz b ir şe
kilde, dünya nim etlerine bağlı, eğlenceyi, gü n ü n ü gün etm eyi seven bir kim sə
dir. Ama, hiç bir zaman, bu zevk ve
b u n larla ilgili düşkünlüklərini, ilim, meslek ve sanat haysiyetini zedeleyecek, bu
b ak ım lardan gelişmesini,
yükselm esini
engelleyecek
ölçülere
vardırm am ıştır.
B äki’nin ulaştığı seviyenin üçüncü ve en
önem li saiki de, şüphesiz, doğuştan g etir
miş olduğu fevkalade yüksek şairlik kabiliyetidir.
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Almış olduğu ilmi, dini, edebi geniş bil
gi ve kültürle, sahibi olduğu yüksek kabiliyete, D ivan şiirim izin o zam ana kaGAZEL
Ezelden şäh-ı aşkın bende-i fermänıyüz cänä
Mahabbet mülkünün sultän-ı älişänıyüz cänä
Sehäb-ı lütfün äbın teşne dillerden diriğ itme
Bu deştin bağrı yanmış läle-i nu’mänıyüz cänä
Zamäne bizde cevher sezdigiçün dilhäräş eyler
Amnçün bağrımız hündür maärif känıyüz cänä
Mükedder kılmasun gerd-i küdüret çeşme-i cänı
Bilürsün äb-ı rüy-i mülket-i Osmäni’yüz cänä
Cihänı cäm-ı nazmım şi’r-i Bäki gibi devr eyler
Bu bezmin şimdi biz de Cämi-i devräniyüz cänä
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN MERSIYE'sinden
Tiğın içürdü düşmene zahm-ı zebanları
Bahs itmez oldu kimse kesildi lisanları
Gördü nihäl-i serv-i serefräz nizeni
Serkeşlik adın anmadı bir dahi banları
Her kande bassa päy-ı semendin nisär içün
Hanlar yolunda cümle revän itti kanları
Deşt-i fenäda mürg-i hevä durmayup konar
Tiğın Hudä yolunda sebil itti canları
Şemşir gibi rüy-i zemine taraf taraf
Saldın demir kuşaklu cihan pehlevanları
Aldın hezär bütkedeyi mescid eyledin
Näküs yerlerinde okuttun ezanları
Ähır çalındı küs-ı rahil ittin irtihäl
Ewel konağın oldu cinan büstanları
Minnet Hudä’ya iki cihanda kılup said
Näm-ı şerifin eyledi hem gazi hem şehıd
Bäki

bak!
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Bakı divanı
(1 ve 2. sf.lar)

darki ustaları
(Şeyhi, Melihi, Ahmed
Paşa, Necatı, Mesihi, Ahı, Zatı, Hayali)
ile varm ış bulunduğu m erhaleleri ve bu
arada, çevresinden gördüğü m addi ve
m anevı desteği de katarsak, Bäki’nin sanatının dayandığı tem elleri tespit etmiş
oluruz. Bu sanatm özelliklerini dil, üslup ve hayal sisteminde toplam ak m üm 
kündür. B äki’nin şiirlerinde kullandığı
dilin esası Osmanlı sarayında ve İstanb u l’un diger aydın çevrelerinde, yab an 
çı kelim eleri ihtiva etm ekle birlikte, gün
lük konuşm a dili halinde yaşayan T ürkçe’dir. Bäki, böyle bir T ürkçe’yi, ses, gram er, mana, k ü ltü r yapışı ve m uhtevası
bakım ından sahip olduğu bütün im k an 
ların d an istifade ederek, zarif, sağlam,
tem iz ve olgun bir şekilde kullanır. Bu
arada, İstanbul halkının daha geniş çev
relerinde geçerli olan söz ve deyim lere
de rahatlıkla el atar. Böyle bir T ürkçe’yle arüz veznini ve klasik şiirin diğer
ahenk unsurlarm ı, zorlamaksızın, kolayca ve ustalıkla uyuşturur. B äki’nin dilinde, tabii ki, Arapça, Farsça kelime, tabir
ve terkiplerden, sözünü ettiğim iz aydın
çevrelerin dışm a taşabilecek şekillere ve
kullanışlara rastlam ak m üm kündür; h atta, bu tü r bazı yabançı dil şekil ve ku llanışlarınm ilk defa B äki’nin şiirlerinde
görüldüğü de iddia edilebilir. Şu var ki,
bu durum onun dilinin esasını ve hakim
özelliğini teşkil etmez.
Ayrıca, bütün
bunları o, Türkçe’nin tab ii cümle yapı
şım bozmaksızın, nazm ın ahengi ve hayallerin zarafeti içinde eritm eye, yerlileştirm eye çalışır. Bäki, Klasik şiirim izin A rap ve bilhassa İran edebiyatından
gelme m üşterek hayai sistemini, kendi
engin hayal gücünün bir m alı haline getirerek, mahalli, milli k a ra k ter ve yaşa
yışım ızdan da renk, yankı ve zevk ka-

tarak kullanır. Onun şiirinde,
dikkat
görmemiş, rastgele kullanılmış, bir diğeriyle uyumsuz, zevki incitecek durum la
ra, рек nadir rastlanır. B ununla b irlik 
te, üsluptaki bu dikkat, ve m ükem m eliyete karşılık, şiiri, duyğu ve heyecan
bakım ından oldukça sakin olarak n itelendirilir. Onda, mesela bir Nesimi, F uzüli, Hayäli vb.’ndeki duyğu, ilham coşkunluğunu ya da derinliğini görm ek
m üm kün olmaz. Buna karşılık da, kelim e
ve m äna sanatlarına, nükteye, ses ve söz
oyunlarına fazlasıyla bir düşkünlük göze çarpar. Bu düşkünlüğün, gerek B äki’
nin kendi asrının ve gerekse daha önceki
asırlar Divan şiirinin bariz ve yaygın
özelliklerinden biri olduğunu ve Bäki’nin
bunu, devrine göre en hoşa gidecek ve
m ükem m el bir şekilde tem sil ettiğini b u 
rada belirtm eliyiz.
Nazım alanında bugün elimizde m evcut
yegäne eseri olan Divan’ı başta kaside
ve gazel olmak üzere, çeşitli nazım şekilleriyle yazılmış şiirleri ihtiva
eder.
Biraz önce tespit etmiş olduğumuz özel
liklerini ve çevresine olan etkisini, bil
hassa gazel tarzında gösteren ve zaten
Divän’ının büyük bir kısmı da gazellerden ibaret olan Bäki’nin bütün bu şiir
leri, duyğu, düşünce ve heyecan bakım ından tam am en dini edebiyatın dışında
bir vasif taşır. Osmanlı Devleti’nin 16. a.da
en yüksek noktasına
varan ihtişam ını
şiir alanında tem sil eden ve yansıtan bu
sanatıyla Bakı, hemen
çağdaşlarından
başlayarak bütün Divan şiiri devresi bo
yunca üstatlığını kabul ettirm iş ve sürdürm üştür. Kendisinden sonraki her şairde, değişik ölçülerde ondan bir iz ve
etki görmek m üm kündür.
E se rle ri: Divan (Üç baskısı bulunm aktadır. 1859 İstanbul baskısı, 259 sahife
tu tan bu taş baskıda bir çok yanlış v ar
dır. 590 m uhtelif manzumeyi ihtiva eder; 1910 Prag baskısı, Prof. Dr. Rudolf
Dvorak tarafından, 666 sahife tutarında
olan bu baskının önüne Prof. Dvorak’m
75 sahifelik b ir önsözü vardır, İstanbul
baskısına nazaran mükemmeldir;
S.N.
Ergun baskısı, 1935. S.N. E rgun’un onbeş
sahifelik önsözü ile beraber 659 m anzume, en mükemmel baskısı), M evähibü’l ledünniye tercümesi (İmam K asataläni’nin fıkha ait bu eserine Bäki, M älimü’lyakin fı siret-i seyyidü’l-m ürselin adını
verm iştir. Sokollu Mehmet Paşa’nın em ri ile yapılan tercüm eye Bäki birçok ilävelerde bulunm uştur), Fezäilü’l-cihäd
(Cihadın faziletlerinden bahseden ve
Süleym äniye ktp.

BÄK
Ahmed İbn İbrahim’e ait olan bu eserin
tercümesi de yine Sokollu Mehmed P aşa’nın emri ile 1567 yılında gerçekleşm iştir. Yazma nüshaları Millet Ktp. ve N uruosmaniye Ktp. Nu. 1191 dedir), М ек
ке tärihi (Bäki bu eserini М екке kadısı
iken kaleme almıştır. Fezdil-i М екке is
mi ile bilinir. Tercüme 1579 tarihinde
tamamlanmıştır. En kusursuz nüshası
Köprülü Ktp. Nu. 206 dadır), Hadis-i ervbain tercümesi (Eyyub E nsari’den riv ayet edilen hadisləri toplayan bir eser.
Bäki bu tercümesini Eyüp m üderrisi iken
yapmış, ancak eser henüz ele geçmemiştir). (-»K .)
BÄKİ, Sünbülzäde. Divan şairi ( ?-Ş um nu 1812). Meşhur Sünbülzäde V e h b i* ’nin akrabası olan şair, tahsilini tam am ladıktan sonra Amedi Odası’na m em ur ol
du. Daha sonra Tezkire-i säni (tezkereci
yardımcılığı) liğe getirildi. Belgrad’a m emuriyetle giderken Şum nu’da vebadan
öldü. Arif Hikm et ve Fatin tezkirelerinde bazı beyitleri kaydedilen şairin, nesirleriyle de tanınmış olduğu belirtiliyor.
BÄKİ Uşsäkizädc.
Divan şairi (İstanbul
?-Konya 1679). Medrese tahsili gördü.
Kadı oldu. Мекке kadılığı görevinden
dönerken Konya’da vefat etti. Mevlänä
äsitanesi bahçesine gömüldü. Zam anın
bütün ilimlerinde geniş bilgi sahibi idi.
Bilhassa Riyaziye sahasında üstün olan
Bäki, Arapça, Farsça ve Türkçe’nin inceliklerine de vakıftı. Beyzävi’ye haşiyəsi
ve bazı mecmualarda şiirleri vardır.
(—> K.)
BÄKİLER, Yavuz Bülent. Şair (Sivas 1936
- ). Azerbaycan’ın
K arabağ şehrinin
Ağdam köyünden Türkiye’ye göç eden
bir aileye mensuptur. İlk ve ortaokulu
Sivas’ta bitirdi. Lise’yi Sivas, Gaziantep
ve M alatya’da okudu. A nkara H ukuk F akültesi’nden mezun oldu. Bir süre Yeni
İstanbul gazetesinde çalıştı. Daha sonra
M etal-İş Federasyonu’nda Eğitim ve Araştırm a Müdürü olarak vazife aldı. 1964
-67 yılları arasında TRT A nkara Radyosu Merkez Program Dairesi Başkanlığı’nda raportör ve Kısa Dalğa Y ayınlar
M üdürlüğü’nde program yapımcısı ola
rak görev yaptı. 1967 den sonra TRT’den
ayrılarak Sivas’ta avukatlık yaptı. Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı H ukuk Müşaviri olarak çalışm a
ya başladı. (1976).
Ş iire m ahalli dergi ve gazetelerde y a
yım ladığı manzumeler ile başlayan Bäkiler, fakültede okuduğu yıllarda ark aDergäh arşivi

daşları ile berab er K opuz dergisini çıkardı. Daha sonra bir süre O rkun d ergisinin N eşriyat M üdürlüğü’nü yaptı. Son
yıllarda yazdığı şiirlerini Hisar dergisinde yayım ladı (1964-—>). G eleneksel şiirim izin m uhteva ve biçim özelliklerini
kendi şiir potasında eriterek yeni
bir
şekilde sunan Yavuz B ülent, öncelikle
m em leket m eselelerini işleyen şiirleri ile
dik k ati çeker. E serlərinin A nadolu coğrafyası ve A nadolu insanına yönelen
m isralarında sam im i bir sevgi ile yapıcı b ir tav ır görülür. Y aşayan T ürkçe ile
ra h a t ve aydm lık bir üslupla yazdığı şiir
lerinde, m illi ve m anevi değerlere bağlı
kaldığı görülm ektedir. Bu yönleriyle A.
N ihat A sya’n ın milli, destani, m istik şiir i’nin takipçilerinden sayılabilir.
E serleri : Y a ln ızlık (1962), Şiirim izde
ana (1967), Duvak* (1971), Sivas’a şiir
(1973).
Bakkalhk.
K aragöz oyunu. Bu oyunun
diğer b ir ism i de Yangın’dır. Çelebi, m ahallede boş olarak duran evini ve dükkänını, k iraya verm esi için
H acivat’a
em anet eder. H acivat ta dükkanı K ayserili tüccar M ayısoğlu’na k iralar. Ayrıca,
dükkanda duracak bir adam arayan M ayısoğlu’na K aragöz’ü tavsiye eder. K a
ragöz, Mayısoğlu ile anlaşır ve onun y a
nm a girer. Daha sonra m ahalleye Zenneler (C em älifer’le Ş etäret K alfa) gelir.
H acivat evi de onlara kiralar. B undan
sonra ham allar mal getirirler, dükkanı
doldururlar. Karagöz de a rtık satışa baş
lar. Başlıca m üşterisi Zenne’lerdir. O nla
ra herşeyi veresiye verir. O nlar da eve
aldıkları II. Çelebi ile gönül eğlendirirler. Karagöz de bir fırsatını bulup eve
girer ve eğlenceye karışır. Sonunda sarhoş olur ve m angalı devirerek yanğın
çıkm asına, evin ve dükkänın tam am en
yanm asına sebep olur. (—> K.)
Baksı, bk. Bahşı.
BAKSI, Fuad Edip.
Şair
(D iyarbakır
1912-lzmir 1974). Tahsilini tam am ladıktan sonra İzm ir Lisesi’nde, İzm ir Y ük
sek İsläm E nstitüsü’nde öğretm enlik yaptı. Bestelenm iş güfteleri ünlüdür.
Eserleri : D elikanlım (1935), Efe (1944),
D estanım ız (1945), H alk edebiyatım ızın
iç yü zü (1946), Reçete (1955), Bir bahar
akşamı (1963), Cacık (1967), Emrah ile
Selvi (1970), İzm ir destani (1972).
BALABAN, İbrahim.
Yazar ve ressam
(Seçköy/B ursa 1921- ). Üç sinifli köy
okulunu bitirdi. Bir kan davası yüzün-
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den cezaevine düştü (1937). Orada tanıştığı Nazım H ikm et’in teşviki ile sanata
yöneldi. Forum ve İmece gibi dergilerde yazan B alaban’ın, Balaban (1962), İz
(1965), Şair baba ve dam dakiler (1968),
İzdüşüm ü (1969) gibi kitapları vardır.
BALABEĞ. Äşık (Taşdere/A rpaçay XIX.
a.). Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur.
Rusların G üm rü’yi aldığı yıllarda (1827)
genç yaşta olduğu biliniyor. Adını tap şır
ma (mahlas) olarak kullanır. A rpaçay’ın Hamas köyünde gördüğü bir güzel (Gökçek) için söylediği güzellemesi
yaygındır. Son k ıta s ı:
Gökçekdir goncası, gülü Hamas’ın,
V asfm söyler her dem dili Hamas’ın,
K ul olmuş ulusu, eli Hamas’ın,
Balabeğ’i ezdi, bakdı bir gökçek.
(.—> K.)
Balad. Fr. bailer (Dans etm ek), İtaly an ca canzone da ballo (Dansa uyğun şarkı)
dan. Benzer ve m ütenazir üç b en t’le da
ha kısa bir kıtadan oluşan bir çeşit tü r 
kü. Dört bölüm ün her biri bir n ak aratla (refrain) bitm ektedir. İtaly a’da doğan
balad XIV. ve XV. yüzyıllarda F ran sa’da Guillaum e de M achaut (1305-1377),
Eustache Deschamps (1340-1407) ve özellikle şair François Villon (1431-1485)
ile değer kazanm ıştır. 17. yüzyılda artık
u nutulan «balad» m son tem silcileri a ra 
sında XIX. yüzyıl şairlerinden Fransız
Theodore de Banville ve İngiliz Sw in
burne yer alm aktalar.
Balad, Batı tesirinde T ürk edebiyatı dönem inde nazım şekli olarak bazı şairlerim iz tarafından kullanılm ıştır.
BALASAN. Äşık
(Gence
XVIII. a.).
K ars ve civarında yaygın bir halk rivayetine göre Gence’li bir Ermeni keşişin
kızıdır. Aynı köyün T ürk m ahallesinden
A ğa-H an adlı bir gençle sevişir. K öyün
ileri gelenleri, kızı A ğa-H an’a babasın
dan işterler. Mühlet isteyen babası ve
ağabeyi Aslan, o gece b ü tü n yüklərini
toplayıp, A hıska’ya göçerler ve aynı za
m anda Balasan’ı bir E rm eni’ye nişanlarlar. Balasan bunun üzerine ağabeyi Aslan
için ünlü kargışı söyler :
Yaraların göz-göz olup, akmasın
Ftzähmdan, kim se yüzen bakmasın,
N ejesin kesilsin, sesin çıkmasın,
İçerden, ciğeren oyulma düşsün.
Rivayete göre, Aslan bu kargıştan 40 gün
sonra ölm üştür. Balasan’ın Gence’ye bir
kervanla gönderdiği «Gelsin» dönerayak-

lı (redifli) deyişini alan Ağa-H an adam 
larını gönderip Keşiş ve Balasan’ı eski
köylerine getirtir ve iki genç evlenirler.
BALAŞ, Azeroğlu. Azeri şairi (1921- ).
Çocukluk ve gençlik yılları Güney Azerbaycan’da geçti. Sonra B akü’ya yerleşti.
Edebiyat tahsil etti. Güney Azerbaycan
T ürkleri ile ilgili bir çok manzume yaz
dı. O nların hayatını, siyasi ve içtimai
m eselelerini büyük bir coşkunlukla şiirlerine aktardı.
BALCIOĞLU, A. Rahim. Şair, yazar (Akseki 1928- ). Düzenli öğrenim görmedi.
Serdengeçti, Tarla, Hisar, Türk edebiyatı, Töre dergileriyle Bizim Anadolu, Son
Havadis, Hür Anadolu gazetelerinde şiir
ve yazıları yayım landı. Hergün gazetesinde fıkra yazarlığı yaptı (1976). Eserleri:
Kerpiç saray (şiirler 1962), Düş taşları
(şiirler 1966), E km ek göçü (röportajlar
1971), Demirperdeyi aralıyorum (röpor
tajlar 1970), Kaçak (çocuk hikäyesi 1974),
Terleyen duvarlar (roman, 1975).
Bale. Belli bir konuyu müzik eşliğinde
danslar ile canlandırm ak. Önceleri bu
danslar m anzum sözlerle yapılırdı. Daha
sonra operalar içine yerleştirilerek geliştirildi. XVIII. a. sonlarına doğru opera
dan ayrılarak m üstakil bir sahne gösterisi haline girdi.
BALER, Mahmut. Fıkracı (Antalya 1897). İzmir D ärülirfan Mektebi, Üsküdar
M erkez Rüştiyesi, Üsküdar İdadisi, Sanäyi-i Nefise M ektebi’nde okudu. Ticaretle meşgul oldu. Toplantılarda kendine
has tav rı ile anlattığı neşeli ve hicivli
fıkralarını Baldan damlalar isimli k ita
bında topladı (1943).
BALI, Lemia.
Romancı (İstanbul 1911). İstanbul Kız Öğretmen Okulu’nu bi
tirdi (1929). İlkokul, ortaokul ve liselerde Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı. İlk eserleri çocuk rom anlarıdır.
Eserleri : Onlar ermiş muradına (çocuk
rom anı, 1935), Öksüz (çocuk romanı,
1946), işığa koşan çocuklar (çocuk ro
manı, 1952), Cem Sultan
(oyun 1969),
Fırtınalı günler (roman 1973).
Balık. K är-ı kadim Karagöz oyunların
dan. Çelebi ile Hacivat balık avı konusunda söhbet ederlerken, bunu izleyen
Karagöz de Çelebi ile aynı konuyu konuşur. Daha sonra Çelebi, lalası M ercan’la
balık avına çıkar. Fakat M ercan’ın heyecanı yüzünden hiç balık tutam azlar. Bu
nu seyreden Karagöz biraz da karısının
Dergdh arşivi
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zoruyla, balık avına çıkm aya k a ra r v e
rir. Bir hayli de balık tu tar. F akat sonra
bir canavar gelir, Karagöz ondan k u rtulm ak için b ü tün tu ttu k larm ı ona ve
rir. Sonunda Karagöz’ün kayığı devrilir
ve Karagöz canını güçlükle k u rtarır.
(-» K.)
Balık. Türkçe’de şehir, kale, saray ve su
içinde yaşayan solungaçlı v arlıklar ve
gök yüzünde bir burç anlam larına k u llanılan bu ismin, balçıktan geldiği iddia
edilmiştir. U ygur şehirlerinin bir çoğunun adında bu kelime
bulunm aktadır
(Bişbalık, Canbalık, İlibalık, v.b). XI. a.
dan sonra kelim e yerini k e n t ve uluş:a
bırakmış, XV. a. dan sonra ise Farsça
şehir de kullanılm aya başlanm ıştır.
★ Ed. Eski edebiyatım ızda Y unus P ey gamberi karnında taşım ış olması dolayı
sı ile (Bk. Yunus) ve burç m änasıyla
kullanılm ıştır.
Şiirlerde balık
yerine
Arapçası olan hüt kelim esi yer alır.
Gah batn-ı H üt içinde Y ü n u s ile
söyleşem
Geh çıkam Arş üstüne bin can olam S elm än olam
Y unus Em re
Hüt eyledi zir-i hake ahenk
Girdäb-ı hafäya girdi Harçenk
Şeyh Galib
Balım evi
(Tar. t.). Bektaşi tarik atı ta birlerindendir. Hacı Bektaş tekkesindeki evlerden biri bu ismi taşır. Burası da
ayrıca bir tekkedir, yanında ayrı baba
m akam ları vardır.
Ancak bunlar ayrı
nasip verm ezler, sadece tekkeden dışarıya
çıkınca nasip verirlerdi.
Tekke içinde
Dede-baba denen postnişin’e tabi olurlardı. B alım ewi’nin son babası Japon Ha
san Baba idi.
BALIM Sultan. Bektaşi ulularından ( ?1516 ?). Hacı B ektaş’ın evlatlığı K adıncık A na’m n neslinden M ürsel Baba’nın
oğlu. H ızır Sultan da denir. Bektaşilik
tarihinin ikinci devri Balım Sultan ile
başlar. Äyin ve erkän bakım ından bazı
yenilikler yaptı. Bektaşi teşkilätınm ve
tekkelerin düzenli çalışmasını sağladı.
M ücerret dervişler teşkilätını
kurdu.
B unlar hiç evlenm iyerek tekkelerde y a 
şarlar ve bu tecrit hayatınm rem zi ola
rak kulaklarına demir halkalar
(m engüş) takarlardı. Pir-i sani olan Balım
S ultan’ın şiirle uğraştığı da rivayetler
arasındadır. M ecmualardaki bazı şiirler
ona isnat edilir. (—»K.)

BÄLI. Äşık (XVII. a. ?). H ayatı h ak kında bilgi bulunm ayan şairin bir koşması
S.N. E rgun tarafından M illet K tp.ndeki
bir m ecm uadan alınarak T ü rk şairleri’nde yayım lanm ıştır.
BÄLf. Divan şairi (XV. a.). M enteşe
(M uğla) li olan şairin hay atı hakkında
tezkirelerde bilgi verilm em ektedir. Elde
bulu n an B ahr-i nasayih isim li m ensurm anzum eseriyle biliniyor. 79 varaktan
ib aret olan eser, (IÜ. Ktp. Ту, Nu. 2303)
F a tih ’in sancak beylerinden
M ahm ud
Bey’e sunulm uştur. (—> K.)
BÄLI. D ivan şairi (Edirne XVI. a.). H ayatı hakkında tezkirelerde bilgi yoktur.
Elde bulunan Divan (İÜ. K tp. Ту. Nu.
3496) ından onun Edirne D ärü’l-hadis
müteveRisi olduğu ve P ir Ahmed
M uhtar Dede’ye intisap ettiği anlaşılıyor. D ivam ndaki kasideler um um iyetle
II. Selim ile III. M urad’a sunulm uştur.
Başta B äki olm ak üzere devrin önde gelen şairlerine
nazireler yazm ıştır. (—>
K.)
BÄLI. D ivan şairi (XVI. a.). H ayatı h ak km da geniş bilgi bulunm ayan şairin R um eli’de tım ar sahiplerinden olduğu tez
kirelerde kaydedilm iştir. Ş iirlerinden örnekler A h d i ve Hasan Çl. tezkirelerinde
verilm iştir.
Bali nice haläs ola geyläru-ı aşktan
Çün kim erişti tenden öt e cana pençesi.
(—> K.)
BÄLI. (Bosnalı). Divan şairi ( 7-1684).
Asıl adı Abdullah. İstanbul kadılığı, Anadolu kazaskerliği yaptı. Azledildikten
sonra vefat etti. İstanbul m edreselerinde
uzun süre ders verdi. Sicill-i Osmani
şiirleri olduğunu kaydediyor.
BÄLI, (İşkodralı). Divan şairi (XIX. a.).
H ayatı hakkında bilgi yoktur. Ali Emiri,
İşkodra viläyeti şäirleri adlı eserinde
bazı örnekler verir.
BÄLI, (Sofyalı). M utasavvıf şair (Ustrum ca ?-Sofya 1553). Halvetiye ta rikatı şeyhlerinden olan Bäli Ef. tahsilini
İstanbul ve Sofya’da yaptı. Daha ziyade
Sofya’da oturm uş olduğu için Sofyalı
di ye tanınır. H alvetiye şeyhlerinden K a
sım Çl.ye intisap etti.
Devrin padişahı K anuni Süleym an’m ilgisini kazandı. Padişahla beraber bazı
savaşlara iştirak etti. V əfatından sonra
Sofya civarında bir yere
defnolundu.
Daha sonra buraya bir türbe, cami ve
zaviye inşa edildi.

305

Balkan gazetesi

Şeyh Bäli, alim olduğu kadar kuvvetli
bir divan şairidir. M uhyiddin A rabi’nin
Fusüsu’l-h ik e m ’ine yazdığı şerh ile, İbn
K em al’in Kaza vü kader risalesine yaz
dığı reddiye onun ilm i kudretini ifade
ederken, M anzüm e-i varidat'ı da şiirdeki
gücünü gösterir.
E se rle ri: Fusüsu’l-h ik em şerhi, Etvär-ı
sitte, Risäle-i kaza vü kader, M ecmuatü ’n-nesäyih, M anzüm e-i varidat, §erh-i
hadis-i kudsi-i kü n tü kenzen, M akämät,
M erätibü’n-nejs, Risäle-i etväru’s - sälıkın, Risäle-i etvär-ı seba, Tercüm e-i kıssa i İbrahim . Ayrıca m ecm ualarda şiirleri ile m ektupları bulunm aktadır. Eserleri
basılm am ıştır. (—» K.)
BÄLİ (Sarhoş).
M utasavvıf, şair
(Tire
?-İstanbul 1533). Babası Kadı Birgilizäde
M uslihiddin M ustafa Ef., II. Bayezid’in
şehzadelerinden Ahm ed’e hocalık etmişti.
Bäli de genç yaşta Saçlı Em ir ve diğer
bazı şahsiyetlerden ders gördü. H ayreddin Ef.’den müläzim oldu. Daha sonra
Kepenekçi
Medresesi’nde
ders verdi.
Gençliğinde aşırı içki ve eğlence m üpteläsı
olduğu için Sarhoş läkabıyla tanındı.
Sonradan pişm anlık geçiren Bäli tasavvufa m eyletti. H atta m em uriyeti bırakarak H alveti tarikatı şeyhlerinden Ram a
zan Ef.’ye intisap etti. İstanbul Äli Paşa
zaviyesine şeyh oldu (1556).
Cevri m ahläsıyla şiirler yazmış olan Bälfn in divanı yoktur. Äşık Çelebi, bazı
beyitlerini örnek alarak tezkiresine alm ıştır. Bazı m ecm ualardaki beyitlerinden başka, S.N. Ergun, XVI. a. a ait bir
şiir m ecm uasında bulduğu bir gazelini
yayım lam ıştır. Elde bulunan şiirlerinden
şairliği hakkında bir fikir edinm ek güçtü r. Tasavvuf neşvesiyle ilähiler ve gazeller yazdığı tahm in ediliyor. ( —> K.)
BALtNT, Gabor. M acar Türkiyatçısı (Harom zsek 1844-Kolozsvar 1913). Viyana ve
Peşte üniversitelerinde hukuk ve doğu
dilleri okudu. Kazan Tatarcası, Kalmukça
ve H alha Moğolcası üzerinde çalıştı. Moğolca incelem eleri için M oğolistan’da bir
gezi y aptı (1871-75). B ir süre T ürkiye’de bulundu (1897). M acar Kolozsvar
Ü niversitesi Mukayeseli U ral-A ltay dili
profesörlüğüne getirildi (1897). Türkçe
ve Türkiye ile ilgili eserleri (Türkçeleştirilm iş isim leriyle): Türkçe gramer,
m orfoloji ve sentaks okum a kitabı ve
sözlük (1875), Kazan Tatar araştırmaları (3 C .1875-77), X V II. a. ait bir Türk
kaynağm a göre Macaristan’da T ü rk hä-
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kim iyeti (1870). Ayrıca, U ral-A ltay dil
leri, Moğolca ve Macar dili ve edebiyatı
üzerine eserleri yayım lanm ıştır.
Balkan. B itaraf
Türk gazetesi, günlük
(Filibe 9 Temmuz 1323/1907-9 Ağustos
1327/1911). Sahibi ve Başyazarı: Edhem
Ruhi (B alkan).* 50.
sayıdan itibaren
Mesul M üdürü: Zağralı Emin Paşa H afidi Äsaf. Edhem Ruhi, ilk yazısında «halkım ız ilmi m akaleden ziyade havadis okum ak istiyor. Bu küçük gazeteyi, bu
ihtiyacı karşılam ak için çıkardık» diyor.
Bu çerçevede, o sıralarda da Bulgaristan
sınırları içinde bulunan Filibe’de çıkan
gazetede Rum eli havadislerine büyük yer
verilm iştir. H alktan gelen m ektuplar da
im zaları saklı tu tu larak yayım lanm ıştır.
Önceleri, Cuma ve Pazar günleri yayım 
lanm ayan gazete, 24. sayıdan itibaren cu
ma günleri de neşredilm iştir.
Balkan, Osmanlı ülkesi dışmda kalmış
illerde çıkan Türkçe gazetelerin belli
başlılarından ve önem lilerindendir. Bel
li başlı yazarları: Edhem Ruhi, Ahmed
Hilmi, Çakıcızäde Hakkı, Mehmed Nuri,
Süleym an Rüşdü.
BALKAN, Edhem Ruhi. Gazeteci, siyaset
adam ı (İstanbul 1873-1949). İlk ve Orta
tahsilini İstanbul’da yaptıktan sonra Tıbbiye’ye girdi. Sekizinci sım fta iken siya
si faaliyetlere katıldığı için tutuklandı
ve Trablusgarb’a sürüldü (1893).
Jön
T ürklerin yurtdışı faaliyetlerine katılan
E. Ruhi, Cenevre ve L ondra’da Osmanlı
(1900-1901) gazetesini çıkardı. A bdülham id’e suikast tertibinde görevlendirildi.
Daha sonra Filibe’de basımevi açtı ve ya
yım faaliyetlerinde bulundu. R um eli ve
B alkan* (1907-1911) gazetelerini çıkardı. Bulgar Meclisi’nde m illetvekili olarak bulundu (1914). H üküm et değişince
T ürkiye’ye kaçtı (1920). İstanbul’da H u
kuk F akültesi’ni bitirdi. 1946 da çok partili siyasi hayata geçiş sırasında Türkiye
İşçi ve Çiftçi P artisi’ni kurdu
(1946).
Belli başlı eserleri:
Şehit evlatlarına
(1913), Kırkharam iler, İbrahim H akkı
Konyalı ve eserleri
(1941), Hatıralar
(1947).
Balkanlar. Siyasi, edebi gazete, günlük
(Selanik 1329/1913- ?). İm tiyaz Sahibi:
Ali Kemaleddin, Mesul M üdürü: Tahir.
M üslüm anlığın dünyadaki durum u, Bal
kan savaşları gazetede yer alan belli
başlı konulardır. Zaman zaman
edebi
iläveler de veren Balkanlar’m H.T. Us.
K tp.nde 285 sayısı m evcuttur.
Milli Ktp.
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BALKANLI, Ali Kemal. Ş air
(İstanbul
1900- ).
İstanbul H ukuk F akültesi’ni,
Maliye Meslek Okulu’nu bitirdi. Ö ğretm enlik, m em urluk ve gazetecilik yaptı.
Eserleri: A kbaldır çeşmesi (T arihi m anzum hikäye), Gözden ve gönülden geçenler (1953), Sebü-yı ilhäm (1958).
Balkar Türkçesi. Kuzey K afkasya’da K abardi B alkar Sovyet Sosyalist C um huriy eti’nin Balkariya denilen güneybatı kısm ında konuşulan Türkçe. Toplu olarak
Cerek, dağınık olarak da Çegem ve Bahsan vadilerinde konuşulur. A ncak asıl
Balkarca, Bızıngı veya Bezengi köyü dolaylarında yaşayan B ızıngı ağzı’nda gö
rü lü r. B ütün K afkasya’da B alkarca konuşanların sayısı 50.000 kadardır.
Bazı araştırm acılara göre (Z.V. Togan,
gibi) Balkarca, Kazan Tatarcası ile b eraber eski B ulgar-Suvar T ürkçesi’nden
gelm ektedir. Diğer bazı araştırm acılara
göre ise kuzeybatı veya Kıpçak bölüm ündendir. Komşusu olan K araçayca ve H azar
kıyılarındaki
K um uk ve Nogay
T ürkçeleri ile beraber Kıpçak kolunun
K afkasya’daki güney bölüm ünü m eydana
getirir.
Sesliler. A çık e’den başka kapalı e de
vardır. Ancak çok kullanılm az. O ve ö
seslileri kelim enin ilk hecesinde bulunuyorlarsa assimilasyon ile ikinci heceye geçerler: ölgen > ölgön (ölm üş), üyde
> ü y d ö (evde) gibi, Ou, öü, au, iu, eü, iü,
diftongları güze çarpar. B unlardan bazıları ağ, oğ gibi sesdeşli şekillerden olm a
dır tağ > tau (dağ) gibi. Bu diftonglardan sonra ı, i’li değil u, ü ’lü heceler gelebilir, tau: taunu (dağın: launı değil).
Buna karşılık ay, ey, iy, oy, öy, üy, iy,
hecelerinden sonra gelen sesliler y ’den
evvelki sesli ile uyuşur, üyni yerine ü y nü (evin) gibi. Y sesdeşi kcndinden ev
velki heceye ait olup bitişiğinde bulunan
a, ı, u seslilerini, sesli uyum una bakm adan sırası ile i ve ü ’ye çevirir, ziyil >
ziyil (yığıl), buyur > büyur (buyur) gi
bi. Diftongdan sonra sesli ile başlayan
bir hece geldiği zaman diftongun son u n suru sesdeş sayılır, tauun (senin dağın),
kiyeü ü m (güveyim) gibi.
Sesdeşler. Özellikle ts, j, ve / sesdeşlerinin bulunm ası, z'nin dz sesine çalması
göze batan unsurlardandır. Sesdeş ikizlenm esi aya ve ayya (korum ak), kelim e
sonlarındaki k,k,p seslerinin h ve / seslerine çevrilmesi ahsak (aksak), utsup
ketti veya utsuf ketti (uçup gitti); keli
me sonlarında sesli ile başlayan son ek-

lerden veya başka kelim elerden
evvel
k > 9 ,k > 3, p > b değişikliği; tü rlü as
similasyon, düşme ve m etatez halleri gö
rülür. Başta y düşmesi ayrı bir olaydır,
yahşı > ahşı. R düşmesi alırğa > alığa
(alm ak), ve fiil çekim indeki -m an ekiniıı
-m a şeklinde söylenmesi kalaman > kalam a (kalırım ) m ühim sesdeş hadiselerindendir.
Yapı bilgisi (m orfoloji). İsim çekimi -ni,
-да, -m , -da, -dan ekleri ile yapılır. Bu
ekler ince ve kalın sesli uyum una göre
değişebilir. Ayrıca -la y /-le y (sulay: su
gibi, bulay: bu gibi) ve -tsa (m en ayth a n tsa : dediğim gibi) ekleri de vardır.
-k ı, -gi, -hi ekleri özellikle zaman için
kullanılır. Çoğul işareti olarak -la ( r ) /le (r )’den başka sesliye göre -lö (r )’de
görülür, üylö (r) : evler, gibi. Şahıs zam irleri; m en, sen, o, biz, siz, ala (r)’dır.
K eşim (kendim ), keşin (kendin) v.b.
şekilleri de vardır. İyelik ekleri isim
tam lam alarında bazan atılır, alma teregi
(elm a ağacı) yerine alma terek gibi.
Sayıların ilk onu şu şekildedir; bir, cki,
üts, tört, beş, altı, jeti, segiz, toguz, on.
Fiil çekim inde şimdiki zam anın (yor)lu
şekli bulunm az. Geniş zaman alama (n):
alırım , olumsuzu alm aym a(n): almam;
di’li geçmiş zam an aldım: aldım; m iş’li
geçmiş zaman
alganma(n):
almışım;
gelecek zaman alırma (n) veya alm a(n):
alacağım ’dır. Ş art -sa, dilek ise -gay eki
ile yapılır, algay edim veya algayem (ala
idim ) gibi ,( - > K .)
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BALLI Baba.
Bektaşı şairi (XVII. a.?).
Filibe civarında yaşadığı tahm in edilen
ve hakkında bazı m enkıbevı rivayetler
anlatılan bir bektaşı babası. Hayatı hakkında geniş bilgi bulunm ayan şairin bir
nefesi S. N. E rgun’un B ektaşı şairleri
isimli kitabında kaydedilm iştir.
BALTACIOĞLU, İsmayıl Hakkı. Yazar ve
eğitimci (İstanbul 1886- ). M ucurlu
Baltacıoğulları ailesindendir. Vefa İdadisi’ni bitirdi (1903). Bir m üddet D ivän-ı
H üm äyun Kätipliği yaptı.
Daha sonra
girdiği D ärülfünun Tabiiye Bölümü’nden
mezun oldu (1908). D ärülm uallim in’de
hüsnü hat ve usuli tedris öğretm enliklerinden sonra pedagoji ve el işleri öğrenimi görmek üzere F ransa’ya gönderildi
(1910). Yurda döndükten sonra D ärül
m uallim in’de pedagoji ve el işleri öğretm enliği yaptı. Daha sonraki yıllarda Dä
rülfünun ve D ärülm uallim ät’ta öğretmenlik görevini sürdürdü. Tedrisät-ı tä liye (ortaöğretim ), tedrisät-ı äliye (yük-

1. Hakkı Baltacıoğlu

BALTAClOĞLU, Mehmed Fuat. $air (Ansek Öğretim) genel m üdürlüğü, M aarif
Nezareti H ey’et-i Teftişiye başkanlığı takya 1852 7-1937 ?). Özel öğrenim
yaptı, Edebiyat Fakültesi K ätib-i Um ü- gördü. Hiçbir resm ı vazifeye girmedi.
misi (Dekan) oldu. 1920’de M aarif Müs- A ntakya’da kendi çiftliklerinde yaşadı.
A skerlik görevinden sonra akli m uvazeteşarı ve D ärülfünun Emini (Rektor)
nesi bozuldu. Ö m rünü yarı deli geçirdi.
idi.
Sanäyi-i Nefise M ektebi’nde bediiyat ve K itap haline getirilm em iş olan şiirlerinresim usuli tedrisi okuttu. Ilähiyat Fa- den bir örnek A.F. T ürkm en’in Hatay
şairleri isimli eserine alınm ıştır.
kültesi’nde dini ruhiyat, Isläm bediiyatı,
sosyoloji ve ahläk öğretm enliği yaptı.
Bäm. (F.). Dam, çatı, kubbe, kem er. Tel
Ü niversite reform unda kadro dışında
li sazların en kalın teli. Sabah işığı. Dokaldı. Daha sonra DTCF de öğretim gökuzuncu gök (Bäm -ı bedi). Gözkapağı.
revlisi olarak çalıştı, T.B.M.M K ırşehir
★ Tas. K elim enin tasavvuf düşüncesinde
m illetvekili, TDK terim kolu başkanlığı
aldığı mana, insanların idräkine kapalı
yaptı.
olan tecelli m ahallidir. Salikin, vecd ve
Eğitimle ilgili çalışm alarının yam sıra
istiğrak halinde m urakabeye daldığı essosyoloji araştırm alarına yönelen, Yeni
nada kendisine vaki olan ilahi tecellileadam * (1933) dergisini çıkaran B altacırin keyfiyetini idrak etmesi m üm kün deoğlu, D urkheim ve Bergson’un tesiri al
ğildir.
tında kalmış, daha sonra bu iki düşünce
adam ının fikirlerinden b ir senteze git- BANARLI, Mustafa Nihad Sami. Edebiyat
m ek istem iştir. Din, dil ve sanatı cemi- tarihçisi, yazar (istanbul 1907-13 Ağusy etin üç tem el kurum u sayar. B unlar ce- tos 1974). Aslen Trabzon’un Alem darzäm iyetlerin değişmeyen taraflarıdır. Dola de äilesine m ensuptur. Babası son Os
yısı ile geleneğe bağlanır. Ona göre ge- m anlı m utassarrıflarından ilyas Sami
lenek cem iyetin bel kem iğidir. M illiyeti Bey, annesi Häfıza Nädire Hanım. Bayalnız onunla tarif edebiliriz. Bu gelenek narlı soyadını anne ve babasının m ezarbağlılığının yanında batılılaşm a fikriya- ların ın bulunduğu Banarlı kasabasını teltın a da geniş yer veren yazar, m illi kay- m ihen aldı.
n aklardan kopm adan batılılaşm a tarafta- N. Sami ilk təhsilini F atih Sultan M eh
rı olarak görünür.
med Vakıf M ektebi’nde, Gelenbevi ve
Eserleri: H ikäye ve rom an:
Yalnızlar M ercan Idadilerinde orta ve lise təhsili
(hikäye 1942), Batak (rom an 1942). O- ni Vefa Lisesi’nde ve İstikläl Lisesi’nde
yun: tn a n m a k (1939), Sait Çelebi (1939), yaptı, yüksek təhsilini Edebiyat F akülteH ayvanlar (1939), A k ıl taciri (1940), K a- si’nde tam am ladı (1930). Edebiyat öğretfa tamircisi (1940), A ndaval palas (1940), m enliğine 1930 da Edirne Lisesi’nde baş
K ü tü k (1946), Dolap beygiri (1949), K a- ladı, aynı zam anda Kız ve Erkek m ualragöz A nkara’da (1949),
K ü çü k şehit lim m ekteblerinde de ders verdi. Daha
(1961). Felsefe: K albin gözü (1922), Ro- sonra Istanbul’da, Kabataş, G alatasaray,
usseau’nun terbiye felsefesi (1925), Fel
Özel Işık ve Şişli Terakki liselerinde Ede
sefe (1938). Sosyoloji: Maarifte siyaset biyat öğretm enliği yaptı. 1947 de ista n 
(1918), Tarih ve terbiye (1933), T ü rk’e bul Eğitim Enstitüsü’ne, 1950 de iläveten
doğru (1942), Batı’ya doğru (1943), Ziya istanbul Yüksek Öğretm en Okulu’na taGökalp (1966). Estetik:
Demokrasi ve yin edildi. 1959 dan 1962 ye kadar Y ük
sanat (1931), Sanat
(1934), Tiyatro
sek İslam E nstitüsü’nde İslam ı Türk ede(1941), Karagöz tekniği ve estetik (1942), biyatı tarih i hocalığında bulundu. Y ük
Türklerde yazı sanatı (1958). Eğitim - sek Ö ğretm en Okulu m üdürlüğü yaptı.
öğretim:
Talim ve terbiyede
inkıläp
(1957-1958). 1969 da isteği ile em ekliye
(1910), El işlerinin öğretim m etodu
ayrıldı. B undan sonra da Milli Eğitim
(1914), Terbiye konferansları
(1915), Bakanlığı 1000 Temel Eser Komisyonu
Terbiye ve im an (1915), Terbiye ilmi ve Çağdaş T ü rk Y azarları Komisyonu
azası ve başkanı olarak m illi eğitim hiz(1916), ü m u m i pedagoji (1930), Özel öğ
retim m etodları (1932), Terbiye (1932), m etine devam etti.
R esim ve terbiye (1932), İçtim ai m ektep
Banarlı, 1956 da İstanbul Fetih Cemiyeti
(1932), M ürebbilere (1933),
Öğretmen
tarafından İstanbul E nstitüsü M üdürlüğü’ne getirildi. 1958 de Yahya K em al’in
(1944), R üyam daki okullar (1944), Pedaölüm ü üzerine aynı cem iyet bünyesinde
gojide
ihtilal
(1964), Cinsel eğitim
(1967). Din: K ur’an tercüm esi
(1957), kendi teşebbüsü ile k u rulan Yahya K emal E nstitüsü m üdürü oldu. Yahya K eB ü y ü k tefsir (Allah nedir, 1961).

BAN
mal Müzesini kurdu. 1971 de k u rulan K ubbealtı Akademisi edebiyat kolu başkanlığına seçildi ve aynı isim deki m ecm uam n
m üdürlüğünü yaptı.
Banarlı, ortaokul sıraların d an başlayarak, hece ve arüzla şiirler yazdı, tiyatro,
hikäye denem eleri yaptı. B unların m ühim bir kısm ı m ektep tem silleri
olup
Topkapı ve istanbul G ençler M ahfili’nde
sahnelendi. K ızıl çağlayan ve Bir yu va nın şarkısı adlı m anzum m illi piyesleri
Milli Eğitim Bakanlığı’n ın açtığı m üsabakayı kazandı ve bak an lık tarafın d an
basıldı (1933). K ızıl çağlayan daha sonra
film e de alındı.
Banarlı, ilm i, edebi, içtim ai m evzulardaki
m akalelerini E dirne’de neşretm eğe baş
ladı. E dirne’de H alkevi’n in çıkardığı A l
tı ok m ecm uasında lise ve m uallim m ektebi m ecm ualarında çıkan ilk yazılardan
sonra İstan b u l’da O rhun, Ö tüken, A tsız
m ecm ualarına yazılar gönderm eğe baş
ladı. Daha sonra ista n b u l’da Yedigün
m ecm uasında m akaleler ve şiirler y a
yım ladı ve yine bu m ecm uada devrin
gençlerini yetiştirm ek gayesiyle cevaplar
köşesinde yol gösterici
yazılar yazdı.
H ürriyet gazetesinde «Edebi sohbetler»
başlığı altında m akaleler neşretti (19481963). B anarlı’nm Ülkü, Yahya Kem al
E nstitüsü mecmuası (1959), H ayat tarih
mecmuası, Meydan, K ubbealtı A kadem i
mecmuası *
gibi dergiler ve A kşam ,
Y en i sabah (Emin B ay rak tar takm a adı
ile) gazetelerinde bir çok m akaleleri y a
yım landı. Y ahya K em al’in eserlerini ölüm ünden sonra yayıma hazırladı.
E s e rle ri: K ızıl çağlayan, B ir yuvanın
şarkısı (1933), Däsitän-ı tevärih-i m ülü k -i Ä l-i Osman (XIV. a. şairlerinden
A hm edi’nin bilinen ilk Osm anlı tarih i olan eserinin edisyon k ritik ve incelem esi, 1939), R esim li T ürk edebiyatı tarihi*
(1948, genişletilm iş ikinci bs. I. C. 1975),
Y ahya Kem al yaşarken (1959), Yahya
K em al’in hatıraları (1960),
Türkçe’nin
sırları* (1971). Ayrıca ders ki tapları,
Edebi bilgiler (1940), M etinlerle edebi
bilgiler (1950), M etinlerle Türk edebiyatı (1951), M etinlerle T ü rk ve Batı
edebiyatı (1955); Sular kararırken, Y a 
bançı, Dumanlı dağlar, Son vazife, Bir
m äbed yıkıldı, Istırap yarışı gibi piyes
leri ve H ürriyet gazetesinde tefrika edilen B ir güzelliğin romanı adlı bir rom anı
vardır.
BANG, Каир Wilhelm. Alman dilci ve
Türkoloğ (Wesel 1869-Berlin 1934). BelDergäh arşivi

çika L ouvain Ü niversitesi’nde okudu.
Ş arkıyatçı Charles de H arler’in yanında
yetişti. Önceleri İran dilleri üzerinde çahştı. Daha sonra H int-A vrupa ve U ralA ltay sahalarm a yöneldi. B erlin Ü niversitesi T ürkoloji Profesörlüğü’ne getirildi
(1920). Ö lüm üne kadar bu görevde kaldı.
B ang’m çalışm aları T ürk dilinin gram eri
üzerinde yoğunlaşm ıştır. G öktürkçe ve
K um anca’ya dair incelem eleri vardır.
T ürk dil bilgisinin T ürk-A rap -F ars filolojisinden ay rılıp m üstakil hale gelmesine çalışmış, A. von Le Coq ve F.W.K.
M üller’le berab er U yguroloji’yi kurm uştur.
E serleri : T ü rk dillerinin m ukayeseli gra
m eri üzerine etüdler (1916), G öktürkçe’den Osmanlıca’ya (1917-21), Türk dilinin
tarihi hakkında monografiler (1918),
T ürkçe kelim e araştırmalarına yardımçı
m alzem e (1918), Türk dillerinde olumsuz
fiil (1923), T ürkçe Turfan m etinleri (A.
von G abain ve R. Rahm eti ile birlikte
1929-34), O ğuz Kağan destanı (R. R ah
m eti ile birlikte 1932).

BANGUOĞLU, Hasan Tahsin.
Dilci, y a
zar (D ram a 1904- ). XVIII. a. da K ony a ’dan R um eli’ye göçen Banguoğulları
ailesinden. Drama, Balıkesir ve İstanbul’da okudu. istanbul E rkek Lisesi’nden
(1926), D ärülfünun Edebiyat Fakültesi’nden (1930) m ezun oldu. Talebeliği sıra
sında çeşitli gazete ve dergilerde çalıştı.
Edebiyat Fakültesi’nden mezun olduktan
sonra Gazi Terbiye E nstitüsü edebiyat
m uallim liğine tayin edildi (1930). Y a
yım ladığı iki küçük araştırm a dikkati
çekti (Nedim nasıl ölmüştü ve Safäı tezkiresi, V akit ilävesi, M art ve Nisan 1931).
A rkadaşları ile birlikte H ız adlı bir fikir
ve sanat dergisi yayım ladı (15 Mayıs 15 Temmuz 1931). F aruk Nafiz, Ahmed
Hamdi, Necip Fazil, Ömer Bedreddin gi
bi şairler de H ız kadrosunda yer aldı.
A lm anya’da eski Osmanlıca üzerine dok
tora yaptı (1932-36), Dönüşte DTCF’ne
Türk Dili doçenti
olarak tayin edildi
(1936). G üneş-dil teorisinin okutulduğu
bu yıllarda, T ürk gram eri ve eski T ürk
lehçeleri okutm asm a şartlı olarak izin
verildi. Aynı zamanda Devlet K onservatu a rı’nda fonetik dersleri okuttu. O kullardan kaldırılm ış bulunan gram er derslerinin yeniden konulm asına k arar v erilince, okul kitaplarına esas olacak «te
mel kitap» hazırlam a işi ile görevlendirildi. Ve Ana hatlarıyla T ürk gram eri’ni
hazırladı (1940), bir yıllık denem eden
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sonra da eser 1941 de toplanan bir G ram er Komisyonu’nda tartışılarak kabul
edildi.
A tatürk döneminde başlatılan dilde tasfiyecilik ve uydurm acılık zorlam a şeklinde sürdürülürken Ulus ve Ü lkü’de
yayım ladığı yazılarla bu tav ra karşı çıktı. «Dil için yanlış kelim e yabançı kelime hükm ündedir» fik rini ileri sürdü. Bu
yüzden bazı hücum lara uğradı. (B. A talay, Bir doçentin Türkçe okutuşu, 1940).
1943 te Bingöl m illetvekili seçildi. Maa
rif Encüm eni’nde çalıştı ve H alkevleri
Yüksek Danışma K urulu B aşkanlığı’na
getirildi. CHP. Genel İdare K urulu üyeliğine getirilerek, parti yayınlarım , Ülkü
dergisini ve H alkevleri’ni idare etti.
1947 de CHP. içinde açık rejim taraftarı
35 ler hareketinin öncüleri arasında yer
aldı. Milli Eğitim B akanlığı’na getirildi
(1948-1950). Bakanlığı dönem inde ilkokul 4 ve 5. sm ıflara din dersi konuldu,
ilk im am -hatip okulları açıldı. İlähiyat
Fakültesi açılması için tasarı hazırlandı.
Dil K urum u’na ilm ı b ir hüviyet verm eğe çalıştı.
1950 de seçimi kaybetti. A yvalık’ta çiftçilikle m eşgul oldu. 1955 te Londra Üniversitesi’ne davet edildi. School of Ori
ental and A frican S tudies’de m ukayeseli
T ürk dilleri okuttu (1955-59). Daha son
ra, AÜ. İlähiyat F akültesinde Türkçe
dini m etinler ve 1Ü. Edebiyat F akültesi’nde O rta Türkçe kürsülerinde ders verdi
(1959-61). 1961 de E dirne’den senator se
çildi ve CHP Senato G rup Başkanı oldu.
CHP içinde uyarıcı faaliyetlerde bulun
du. 1965 te Inönü tarafından ortaya atı
lan «ortanın solu» siyasetine karşı çıktı.
P artiden ihraç edildi (1966). Bu arada
te k ra r T ü rk Dil K urum u başkanlığı
(1960-63) ve H alkevleri genel başkanlığı y ap tı (1963-66). 1970 de Ye
ni Türkiye P artisi Genel Başkanlığı’na
seçildi. D aha sonra Y TP’yi Güven Partisi
ile b irleştirdi (1971). Siyasi hayattan ya
rı bıraktığı ilm i çalışm alarına döndü.
Türkçe’nirı grameri adlı eserini tam am 
ladı. Çeşitli dil ve k ü ltü r konularında ya
zılar yayım ladı ve konferanslar verdi. İs
tanbul D evlet K onservatuarı’nda fonetik dersleri okuttu. T ü rk dili ve edebiyatı ansiklopedisi’nin İlm i Danışma K uru lu ’nda yer aldı (1976).
E s e rle ri: Şüara tezkireleri (1930, Lisans
tezi, basılm adı), Altosm anische Sprachstudien zu Süheyl ü Nevbahar (doktora
tezi, Leipzig 1938), A na hatlarıyla Türk
grameri (1940), Dil bahisleri (T ürk dili

üzerine yazıları I. 1941, II. 1942), Devlet
dili Türkçe üzerine (1945), Türk grame
ri, I sesbilgisi (1959), A ndırı 1, A ndırı 2
(P arti faaliyetleri ile ilgili m uhtıralar,
1962), Kara çember (1964), Çocuk katliamı (1965), Türkçe’nin gram eri* (1974).
BANOĞLU, Niyazi Ahmed. Gazeteci, yazar
(B atum 1913- ). İlkokul ve Liseyi K astam onu ve Trabzon’da okudu. Daha sonra
İstanbul’a geldi. Üç yıl Türki yat E nstitüsü’nde T ürk-K afkas (G ürcü) m ünasebetleri üzerinde çalıştı. Hareket (1930) gazetesinde yayım lanan yazıları ile basın h ə 
yatın a atıldı. İnkıläp, Halk dostu gazetelerinin yazı işleri m üdürlüğünü yaptı.
Uzun süre Yeni gün ve V akit gazetelerinde m uhabirlik, m usahhihlik, yazı işle
ri m üdürlüğü gibi görevlerde bulundu.
Gençlik K ütüphanesi’ni
kurdu.
Türk
büyükleri, T ü rk kahram anları gibi dizi
yayınlar yayım ladı. İncili Çavuş isimli
bir halk gazetesi çıkardı. Daha sonra Her
gün ve Zaman gazetelerinde çalıştı. Tarih dünyası (1951) dergisini yayımladı.
(24 sayı). Daha sonra Yeni tarih dünya
sı, Coğrafya dünyası, A v ve turizm dergilerini çıkardı.
E s e rle ri: K uruluşundan
Cum huriyete
kadar Osmanlı tarihi
(Tarih Dünyası
dergisi ile birlikte verilm iştir), A tatürk,
tnönü, Fatih, Yavuz, Cengiz Han, A lp
Arslan, Süleym an Paşa,
Osman Gazi,
Y ıldırım Bayezid, Tiryaki Hasan Paşa,
Mareşal Fevzi Paşa, Doğumundan ölüm üne kadar A tatürk, A ta tü rk’ün siyasi ve
hususi hayatı, Fıkralarla A tatürk, A ta 
tü r k ’ün İstanbul’daki hayatı (C um huriyetin 50. yılı m ünasebeti ile. II. C.),
Taksim C um huriyet abidesi şeref defteri
(C um huriyetin 50. yılı m ünasebeti ile),
Bir zamanlar İstanbul (Balıkhäne N azın
Ali Riza Bey’den naklen), Teşkilät ve
teşrifatım ız (Ali Seydi B ey’den naklen),
Tepedelenli A li Paşa, Elguca-Kafkas aşla (Gürcü dilinden tercüm e), Tarih ve
ejsaneleri ile İstanbul, Şahin reis, Kafes
arkası aşkları, K ırk şehitler kalesi. Ay
rıca рек çok çocuk hikäye ve rom am basılm ıştır.
BÄNÜ (Cevhcriye). Äşık (A tkaracalar/Ç erkeş 1864-1914). Köyündeki m ektepte okudu. Evlenmedi. Babası Gazi Bey’in vefatm dan sonra evini idare etti, m ensup
olduğu aile, köyün zenginlerindendi. Devrinde yetişen äşıkların bir çoğu ile görüştü, onları evinde m isafir ederek äşık
geleneğinden istifade etti. En sık görüştüğü äşıklardan biri Geredeli Ä şık Fi-

gani * dir. A ynı zamanda tarik at ehli olan Bänü Hanım , K ädiri şeyhlerinden
Mehmed N uri Ef.ye intisap etti. B ir d i
van teşkil edecek kadar şiirini vefatın dan iki sene evvel yaktığı için elde рек
az şiiri kalm ıştır. Sade dil ile yazılan bu
şiirlerin çoğunu şeyhine bağlılığını göstermek üzere kalem e alm ıştır. (—> K.)
Baraba. B atı S ibirya’da bir T ürk kavm i
ve bu kavm in yaşadığı coğrafi bölge. B arabalar A ltay dağlarının kuzeybatısında
Irtiş ile Obi ırm aklarının arasında yerleşmişlerdir. B araba
T ürkleri yaşadıkları
yer adlarına göre isim lendirilen
diğer
kavimlere m ukabil, kendi kabile ve u ru k
adlarını korum uşlardır. B araba adı riv ayetlere göre S ibirya’daki T ürk hanlığımn son hüküm darı K öçüm Han ta ra fın dan verilm iştir. Köçüm H an’ın R uslara
karşı m ağlup olm asından sonra (1598),
Sibirya’nm daha batısında kalan to p rak lar R usların eline geçince, B arabalar
Kalmuk häkim iyeti altına girm işlerdir.
Devamlı olarak gönderilen sürgünler ve
göçmenler yüzünden B arabalar bugün sıkışık ve dağınık bir vaziyettedirler. N üfusları gittikçe azalm aktadır.
XVI. a. da m üslüm an olan B arabaların
dil özellikleri kök bakım ından A ltay
Türklerine yakındır. B ataklık bölgelere
sıkıştırılmış olm alarından dolayı şive özelliklerini daha iyi m uhafaza etm işlerdir. Edebiyat verim lerinden elde olanlar
halk hikäyelerinden ibarettir. Bu h ik ä yelerde görülen önemli özellik kısm en
destan kısm en de tarihi unsurlar taşım ış
olmalarıdır. M anzum ve m ensur kısım lardan m eydana gelen hikäyelerin dili
açık ve canlıdır.
Barak, Baracuk. Tüylü ve avcı bir köpek
soyuna verilen isim. Bu kelim e etrafında
Türk efsane ve m enkıbelerinde bir çok
motifler gelişm iştir. K aşgarlı M ahm ud’un
anlattığı bir efsaneye göre, akbaba kocaymca iki yu m u rta yum urtlarm ış. B u n lar
dan birinden akbaba, diğerinden barak
çıkarmış, B aşkırtlar arasında bu efsane
biraz değişiktir. Kuzgun kocaymca
üç
yum urta yum urtlar, bu y u m urtaların bi
rinden de b arak çıkarmış.
Kıl-barak, İt-barak tabirleri efsanelerde
umumiyetle köpek yüzlü, insan vücutlu
bir züm renin adıdır. Ebulgazi B ahadır
Han, Oğuz H an’ın It-barak H an’a karşı
sefer düzenleyerek onu yendiğini kaydeder. Moğol tarihçisi Reşidüddin’de bu ta ife K ıl-barak olarak geçer, onun naklettiğine göre bunların erkekleri kara yüz

lü ve melez vücutlu, kadm ları ise insan
yüzlü ve güzeldir. Bu tü r yaratıklardan
B arak adını anm aksızın Cengiz H an’ın
m em leketini dolaşan İtalyan Seyyahı
C arpini de bahsetm ektedir. Marco Polo,
Kazvini ve İbn Batuta kadm ları insan
kılıklı ve güzel, erkekleri köpek suratlı
y aratık lara dair rivayetler naklederler.
B attal Gazi destanm da, B attal Gazi bu n 
ların padişahı U nk’u öldürür,
derisini
giyer ve ordularını idare eder. (—» K.)
BARAK, Baba. M utasavvıf
( ?-1308).
V eläyetnäm elere göre Hacı B ektaş’ın veya Sarı S altuk Baba’nm m üritlerinden.
Tokat civarm da doğduğu, zengin bir aileye m ensup bulunduğu söylənir. Anadolu,
Suriye dolaylarını gezmiş, M ısır’a sokulm am ıştır. Gazan Han (öl. 1304) zam a
nında Moğollar arasında çok ilgi gördü.
Elçilikle G eylän’a gönderildi. F akat bu
sırada vuku bulan bir ayaklanm a n eticesinde kazığa oturtularak öldürüldü.
Moğollar onun için S ultaniye’de bir
tü rbe
yaptırdılar.
Tarihi kaynaklar
B arak B aba’ya uyanlara Baraklilar veya
B arakiyun
denildiğini
kaydederler.
V elayetnam e’ler Barak B aba’nm
garip
tavırlarından bahsederler. Bunlara göre
sakalını tam am en tıraş eden, bıyık bırakan, bazan da saç, sakal, bıyık ve kaşlarını ustura ile kazıtarak çihardarp olan
bir şahıstır. Davul, dünbelek, nefir çal
dırır, oynar, boynuna boyalı aşık kem ikleri takarm ış. Kendi gibi garip davranış
lar içinde bulunan m üritleri ile gezen Ba
rak Baba, bu hareketleri diğer sofilere
m askara olmak için yaptığını anlatırm ış.
On sayfalık şathiye * tarzında bir risalesi vardır. Bu risale daha sonra K u tb u ’lalevi tarafından Farsça şerhedilmiş, F irdevsi-i Rumi ise bu metni Türkçeye te r
cüme ederek kendisine m aletm iştir. Yu
nus Em re Divanı’nda
B arak B aba’nm
ismi geçmektedir:
Y u n u s’a Tapduk’dan oldı hem Barak’dan
Sa ltu k’a
Bu nasib çün cüş kildi ben nice pinhän
olam
Bu beyitten Tapduk Em re’nin de B arak
B ab ay a yakınlığı olduğu anlaşılm aktadır.

Bäran
(F.). Yağmur. Çeşitli terkipler içinde görülür (Barandide: yağm ur gör
müş, yağm ura tutulm uş, baranriz: yağ
m ur saçan, m evsim -i bäran: yağm ur
mevsimi, v.b.). Um um iyetle edebiyatta
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gözyaşı inanasına
Y ağm ur).

kullanılm ıştır

(Bk.

BARAN, Selçuk. H ikäyeci (A nkara 1933). A nkara Kız Lisesi’ni, A nkara H ukuk
Fakültesi’ni bitirdi. On yıl süre ile bu
fakültenin enstitülerinde çalıştı. İlk hikäyesi Yeditepe dergisinde yayım lanan
(1968) Selçuk Baran, hikäyelerini Hazı
ran adlı kitap ta topladı (1972 TDK hikäye arm ağanı, 1973).
BARANER, Suat Derviş. Romancı (İstan
bul 1905-1972). Özel öğrenim gördü. Ber
lin K onservatuarı ve Edebiyat Fakültesi’nde okudu, ancak yüksek tahsilini tam am layam adı. Y urda dönüşünden sonra
(1932) gazetecilik, yazarlık yaptı. Son
posta, Vatan, C um huriyet, Gece postası
gibi gazetelerde yayım lanan röportajları
ile tanındı. Eşi Reşat F u at B araner’le
birlikte Y e n i edebiyat gazetesini çıkardı
(1940-41). Bu gazetede fıkra ve tenkit
yazıları yazdı. 1953-1963 yılları arasında
y u rt dışında kaldı. U zun süre F ransa’da
bulundu. Y urda dönüşünden sonra Devrim ci K adm lar B irliği’n in kuruluşunda
görev aldı.
A vrupa’ya m uhabir olarak giden ilk ka
dın gazetecimiz, Ikd a m gazetesinde ilk
kadm sayfası düzenleyen (1926) yazarı
mız olan Suat D erviş’in ilk şiiri Hezeyan, onüç ondört yaşlarında Y.Z. O rtaç’ın idare ettiği A lem dar gazetesi edebiyat
ekinde yayım landı. D aha sonra Alm any a’da Alm an gazetelerinde fıkra, m akale
ve hikäyeleri çıktı. T ürkiye’de, Ses, Yeni
adam, S ervet-i fü n ü n
dergilerinde ve
kendi çıkardığı Y en i edebiyat’ta yazdı.
R om anlarının bazıları Batı dillerine çevrilerek yayım landı. Basılan eserlerinin
dışında gazetelerde tefrika olarak kalan
рек çok eseri vardır.
Suat Derviş, sosyalist gerçekçi edebiyatın bizdeki ilk tem silcilerinden sayılagelm iştir. Ele aldığı konuları toplum cu gerçekçi b ir tavırla işlemeye çalışmasına
rağm en eserlerinde m elodram atik unsurlar ağır basar.
Belli başlı eserleri: Kara kitap (1920),
Ne bir ses, ne bir n efes (1923), Hiçbiri
(1923), A h m et Ferdi (1923), Behire’nin
talipleri (1923), Fatma’nın günahı (1924),
Ben mi? (1924), Bühran gecesi (1924),
Gönül gibi (1928), Em ine (1931), Hiç
(1939), Çilgm gibi (1945), Fosforlu Cevriye (1968), A nkara m ahbusu* (1968).
Bärika-i irşad. «Menäfi-i vatan ve m illete hadim siyasi, edebi, fenni mecmua»,

haftahk (Bursa 30 Eylül 1324/1908-? ).
İm tiyaz Sahibi ve Mesul M üdürü: A bdülkerim Fehim, Müessese M üdürü: Süley
m an Adil. Bärika-i irşäd’da, Süleym an
Nazif, A bdullah Cevdet, Babaefendizäde
M ehmed Baha, Bedros Papasyan gibi im 
zalara rastlanm aktadır.
BARİZ, Abbas İslamı. Azeri şairi (1920). Resmi tahsil görmedi. Babası m üderris Şeyhülisläm Mirza C afer’in yanında
yetişti. Fars edebiyatı üzerinde çalıştı.
Şiirlerinde Bariz m ahlasm ı kullanan şai
rin İl dayakına seläm isim li eseri 1968 de
yayım landı. Yüz kıtadan m eydana gelen
tek şiirin oluşturduğu kitap Azeri şairi
Şehriyar *’ın Haydar babaya seläm isimli
eserine nazire olarak kalem e alınm ıştır.
Şiir beşer m ısralı kıtalardan m eydana
gelm ektedir. İl dayakı Eresparan bölgesinde bir dağın adı olup, bölgenin göçebe
halkı bu dağın yam açlarındaki yeşil yay
lalardan geniş ölçüde yararlanırlar. Ese
rin sonunda İl dayakınm selamı Haydar
babaya başlığı ile bir ek bölüm bulunm aktadır.
Barok. (Portekizce, barroco veya barrueco, «şekilsiz inci» d e n ). Düzensiz, garip anlam ına. Barok kelim esi XVIII. a.’dan itibaren XVII. a. İtalyan sanatı hakkında kullanılm aya başlandı. Sanat ala
nında Barok akımı, kläsik anlayıştaki
Rönesans kavram ına karşı çıkarak, kullanılan malzem enin b ir çeşit zorlamasıyla, özellikle m im aride ve resimde dikkati çekm ektedir. Barok giderek teknik
b ir ustalık, karm aşık ve çarpıcı b ir gösteri niteliğine bürünm ektedir.
Akımın
anlayış ve yorum unda sanat, klasikleşm enin getirdiği m antıki ölçüleri aşarak,
daha belirli bir duyğu, b ir hareket, bir
dinamizm kazanm aktadır. Resimde Ca
ravaggio (1565-1609) ve Rubens (15771640), m im aride Bernini (1598-1680) ve
N eum ann (1687-1753) ile zirveye erişen
barok XVI-XVIII. a. lar arasında, Sha
kespeare, Milton ve Cervantes’e varıncaya kadar, edebiyatı da etkiler. Barok
anlayış edebiyata daha geniş bir hayal
gücü getirm iş, aslında bunalım lı b ir ça
ğın temsilcisi olmuştur.
BARTHOLD, Vasiliy Vladimiroviç. T ürkiyatçı (Petersburg 1861-1932). Petersburg
Ü niversitesi Şarkiyat Fakültesi’ni bitirdi
(1891). «Moğol istilası devrinde Türkistan» konusunda doktora yaptı. Almanya’ya giderek, o devrin tanınm ış şarkiyatçılarından Noldeke ve August M iller’-

in derslerine devam etti. İslam ta rih ve
coğrafya kaynaklarım yerinde incelemek
için T ürkistan’a gitti, kazılara katıldı. Bu
kazılarda bir çok eski T ü rkistan yerleşme m erkezlerinin yerin i buldu. 1896 da
Petersburg Ü niversitesi’nde Ş ark dilleri
ve tarihi fakültesi profesör adayı oldu.
İslam ve T ürk tarihine d air dersler verdi.
1901 de aynı üniversitenin O rta Asya İs
lam ve T ürk Tarihi profesörü oldu. Rusya İlim ler A kadem isi’ne aza seçildi
(1913). 1926 da T ü rk iy at E nstitüsü’nün
daveti üzerine İstan b u l’a gelerek Orta
Asya T ürk tarihi hakkında 12 ders verdi.
B unlar Orta Asya T ü rk tarihi hakkında
dersler adıyla Türkçe olarak yayım landı
(1927, 1975). Daha sonra Alm anca ve
Fransızcaya çevrildi. B ir çok eseri batı
dillerine tercüm e edildi. Rusça ve Al
manca olarak yazdığı eserlerinden belli
b a şlıla rı: Moğol istilası devrinde T ürkis
tan (2 C. 1898-1900), Y edisu tarihi taslağı (1898), Eski çağlardan X V II. asra ka
dar Aral denizi ile A m u d erya hakkında
m älum at (1902), İran’a tarihi ve coğrafi
bir bakış (1903), T ü rkistan’m sulama ta
rihi (1910), T ürkistan’m kü ltü r tarihi
(1911), İslam (1918), İslam m edeniyeti
(1918), Fuad K öprülü’nü n Türkçe tercümesi, 1940), Uluğ B ey ve zamanı (1918,
Türkçe tercüm esi 1936), M üslüm anlık
dünyası (1922), T ürkistan tarihi (1922),
A vrupa’da ve Rusya’da doğu incelemeleri
tarihi (1925), A li Şir N eväi ve siyasi haya tı (1927). (—> K.)
Basılı kata log. (Ktp. t.) basılarak çoğaltılmış kütüphane kataloğu. K ütüphane dışında ve uzağındaki okuyucuların kütüphanedeki kitaplar hakkında bilgi sahibi
olması, gereğinde ondan faydalanabilm esi için, kataloglarınm basılm ası yoluna
gidilm iştir. XIX. a. belli başlı A vrupa ülkeleri m illi kütüphanelerinin kataloglarım basarak çoğaltm ışlardır.
Bu asrın
başlarında Alm anlar
büyük b ir basılı
toplu katalog vücuda getirm eye çalış
m ışlar, ancak II. Dünya Savaşı yüzünden bu denem e yarım kalm ıştır. XIX. a.
sonunda İstanbul kütüphanelerinin fihristleri basılmıştır. H alen T ürkiye’de katalogunu basılı hale getirebilen k ü tü p 
hane mevcut değildir. Ancak, yazm a ve
eski hafli basma eserler için çeşitli kataloglar basılmıştır.
Basım. Yazı, resim, şekil ve çizgilerin işlendiği baskı kalıbım m ürekkeplem ek
suretiyle, kağıt, karton, parşömen, kumaş, m adeni levha vb. satıhların üzerine

basarak izlerini, suretlerini çıkartm ak,
çoğaltmak.
Basım am eliyesi esas olarak
dizgi ve
baskı olm ak üzere iki safhada gerçekleşm ektedir.
Dizgi, basılm ak üzere verilm iş yazı, çizgi
veya resim m üsveddelerinin, baskı kalıbı
haline getirilm esi işidir. Yazı, çizgi veya
resim ler, m ü teh arrik harflerle dizilerek
ya da, klişe halinde çıkarılarak baskıya
hazırlanırlar. Dizgi, işin çeşidi bakım ından, düz, gazete veya fantezi dizgisi olabilir. M ürettip (dizici) tarafm dan elle,
veya dizgi m akinası operatörleri tarafından m akine ile, önceden, hurufatı, karak teri, puntosu v.b. belirtilen m üsveddeler dizgi ameliyesi ile kalıp halinde
çıkarılır. Elle yapılan dizgilerde, harfler
tek tek yerleştirilir. Zam anım ızda elle
dizgi рек az kullanılm aktadır. M akina
ile yapılan dizgi ise : 1 — S atır halinde
döken m akineler, 2 — Тек tek h a rf ha
linde döküp dizen m akinalar ve 3 — Fotoğrafik dizgi m akinaları kullanılm ak
suretiyle yapılır. Тек tek harfler halin
de dizen m akinalar m onotip ve rototipler, satır halinde dizgi yapan m akinalar;
linotip, entertip, tipoğraf, Ludlow m a ki
nası, teleptipler; fotoğrafik dizgi m akina
ları ise, Orotip, tipar, fotolayn ve totm ik
gibi isim lerle adlandırılm aktadır. Dizgi
suretiyle h arf veya satırlar sayfa haline
sokularak bağlanırlar. Bağlanan sayfalar
bir nevi baskı kalıbıdır.
Dizgiyi takip eden safha baskı safhasıdır. Baskı iki şekilde yapılabilm ektedir.
Birincisi, bağlanan sayfaları öylece m akineye vererek, ikincisi ise sayfaların
kendilerini değil de bunlardan çıkarılan
yekpäre bir m adeni baskı kalıbım m akineye takm ak suretiyle gerçekleşir. Za
m anımızda çok kullanılan ikinci usulde
sözü geçen baskı kalıbı yazı ve resim lerin çoğaltılabilmesi için gerekli izi bırakacak olan düz ya da şilindir şeklindeki
levhalara verilen addır. Baskı kalıbım
alm ak da ayrıca «Stereotipi» veya «Galvanoplasti» denilen şekillerden birisiyle
yapılabilm ektedir. Kalıbı alınan sayfaları, kağıt, levha vb. satıhların üzerine
basacak olan m akinalara Baskı m akina
ları denm ektedir. Eskiden el veya ayakla işletilen baskı m akinalarına «el preseleri» denirdi ki bugün bu usul yalnızca
prova baskı alınırken kullanılm aktadır.
Günüm üzde baskı ameliyesi baskı m akineleri dediğimiz gelişmiş, süratli araçlar
la ve baskı teknikleri dediğimiz m uhtelif
usullerde yapılm aktadır. Gelişmiş baskı
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Tipo baskı makinası

teknikleri olarak tipo*, tifduruk* ve of
set* baskı tekniklerini görüyoruz. Tipo
baskı tekniği, çıkıntılı noktalardan baskı
yapan, bu yüzden «yüksek baskı» da denilen bir tekniktir. T ürkiye’de de yıllard ır kullanılan tipo baskı tekniği; ki tap,
gazete vb. nin basım ından dizgi basımı,
kitap ciltlerine yazı basarken, varak yaldız basımı, tire klişe hazırlarken eczalı
çizgi kazı basımı, noktalı klişe h azırlarken eczalı tane kazı basımı, resim basar
ken, m uşam ba kazı basım ı gibi adlar alm aktadır. Tipo tekniği ile baskı yapan
m akinalar ise baskı kapaklı m akinalar,
düz basım kakplı ve silindirli m akinalar,
ve rotatifler olmak üzere üç ana çeşittir.
T ifd u ru k baskı, tiponun aksine çıkıntısız
yerlerden (çukurlardan) m ürekkep alarak baskı yapar, bu yüzden «çukur/girintili baskı» da denm ektedir. B akir m erdane üzerine alm an kalıplarda baskı yapacak olan çukurluklar özel bir kim yevi
madde ile b akıra yedirildikten sonra kalıp bir m ürekkep haznesinin içinde döndürülm ekte ve baskı yapılabilm ektedir.
T ifduruk baskı tekniğinin bakir basması,
güzel sanat eserleri, pul vb. basım ında
kullanılan kalkografi basımı, resim bası
m ında kullanılan çizgi kazı, iğne kazı, vb.
ile harita, plan vb. basarken kullanılan
taş kazı basım ı gibi birçok çeşitleri bulunm aktadır.
Daha gelişmiş bir baskı
tekniği olarak kullanılan ofset baskı tekniğinde ise baskı, ne tipodaki gibi çıkm tılı noktalardan, ne de tifd u ru k tak i gibi
çukur noktalardan gerçekleşm ektedir.
Ofset bunların dışında bir «düz baskı» çe
şididir. Ç ukur veya çıkıntı olmayıp, käğıda m ürekkebi verecek olan noktalarla,
käğıdı beyaz bırakacak noktalar aynı seviyededir. Özel bir çalışma am eliyesi ile
baskı yapacak kısım lar m ürekkep alırken, baskı yapm ayacak kısım lar da m ü
rekkebi itm ektedir. H er çeşit käğıda en
n et ve parlak biçimde baskı yapabildiği
için ofset tekniği en iyi baskı tekniği ka-

bul edilir. Ofset, iptidai şekliyle bir nevi
taş basm asıdır. Eskiden kitap, risale b a
sımında, yakın zam anlara kadar da h a ri
ta, resim vb. nin basımında kullanılagelmiş taşbasması* bugün kullanılm am aktadır. Ofset baskı tekniğinin taşbasması,
alim inyum basması, am brogal basımı,
akuaton basımı, panton basımı, fotojelatin basımı, printogravür basımı, ışık
basımı, negatif basımı gibi pekçok çeşidi
bulunm aktadır.
Bu üç büyük baskı tekniklerinden ayrı
olarak ototipi basım, ikiz ototipi basım,
otokrom basım diye adlandırılan ve hem en çoğu renkli resim lerin basım ında
kullanılan baskı teknikleri bulunm aktadır.
Basımevi, bk. Matbaa.
Basın (Osm. M atbuat, Fr. Presse). B elirli
zam anlarda yayım lanan, m uhtevasını haber ve fikir teşkil eden, baskı m akinalarıyla çoğaltılan yazılı ürünlerin tamamı.
H aber ve fikirleri toplama, değerlendirme, işleme ve bunları başkalarına ileterek kam uoyu meydana getirm e sanatını
m üm kün hale getiren yazılı kitle haberleşme aracı.
★ Ans. H aberleri toplama ve bunları halka duyurm a çabaları insanların toplu y a
şam aları ile paralel olarak gelişmiştir.
Mısır tarihinde MÖ. 1750 lerde resm i bir
gazetenin yayımlandığı, yine MÖ. Rom a’da günlük olayları halka duyuran
«acta diurna»ları ilk gazeteler olarak addetm ek gerektiği, Çin’de gazetenin XII.
asırdan beri var olduğu, bazı basın tarih çilerince ifade edilm ektedir. Tarih öncesi
gazetecilik (prehistoire du journalism e)
faaliyetleri olarak karşımıza çıkan «acta»lar, «acta diurna»lar, hatta «sözlü gazete»
diyebileceğimiz «forum» ve «agora»lar,
haberleşm e tarihinde önemli yer tu ta r
lar.
Haber ve fikirlerin elle yazılıp satılm ası
na ilk olarak Venedik’te rastlanır (XIV. a.
sonları). Daha önce ise m erkezlerle taşra
arasında seyreden, ticari ve siyasi hayatın canlılık kazanm asıyla daha çok önem
kazanan «özel m ektuplar» dikkati çekm ektedir. XIV. asrın sonları ile XV. asrın başlarında Venedik’te görülen haber
yazılı el kağıtları gazetecilik tarihi araştırm alarında önemli belgelerdir.
Içtim ai ve k ü ltü rel hayatın gelişmiş bulunduğu V enedik’te elle yazılarak m ey
dana getirilen ve devrin ufak bir Venedik parası olan
«Gazetta» karşılığm da

«Gazettanti» denilen m üvezzilerde satı
lan haber el kağıtları
(fogli a m ano),
haberleşm eyi özel olm aktan çıkaran ve
bugünkü «gazete»ciliğe adını veren bir
faaliyet olm uştur.
O sm anlı ordusunun
A vrupa’da nasıl heyecanla izlendiğini de
birkaç baskı yapan bu h ab er kağıtları
nüshalarından öğrenm ekteyiz.
1430 ile
1450 arası, basın tarihinde çok önemli bir
tarih tir. G utenberg tarafın d an m atbaanın kullanılışı bu tarih lere rastlar. Müteh arrik hurufatla baskı tekniği, gazeteciliği bir meslek ve sanat haline g etirm iştir.
B ununla birlikte, XVII. asra gelinceye
kadar basın faaliyetleri tam bir em ekleme devresi geçirm iştir. Önceleri düzenli ve fakat gündelik olm ayan gazeteler
nəşredilm iş ve bugünkü anlam ıyla gazeteciliğin karakteristiği olan «günlük» ol
m a vasfı, gazetelere ancak X V II-XVIII.
asırda A lm anya’da
Leipziger Zeitung
(1660), İngiltere’de Daily Courant (1702),
F ransa’da Journal de Paris (1777) sayesinde kazandırılm ıştır.
XVIII. asırdan sonra bir taraftan teknik
gelişmeler, diğer taraftan fik ri ve siyasi
planda vukubulan köklü
değişiklikler,
gazeteleri bir sınai ku ru lu ş haline g etirdiği gibi, m uhtevalarını da oldukça zenginleştirm iştir.
XIX. a. da telgraf, telefon gibi telekom ünikasyon araçlarının icadı basının gelişmesinde önemli rol oynam ıştır. Bu araç
lar sayesinde haberlerin çok uzak m esafelere taşınm ası m üm kün olm uştur. Di
ğer taraftan fotoğrafın (resim yazı) ica
dı da basının belli başlı tam am layıcı te k 
niklerinden olan resm in basında gereken
yeri almasına imkan verm iştir. Ulaştırm a araçlarının m otorize hale gelmesi, gazetelerin yayılm a - dağılm asında
geniş rol oynamıştır. Bu itibarla bütün
dünyada basının asıl gelişme noktasına
varabilm esi XIX. a. sonu ile XX. a. m
başlarında müm kün olm uştur.
★ T ü rkiye’de basın. Basın tarihim izle ilgili monografiler yok denecek kadar az
dır. Genel mahiyette çalışm alar da buna
bağlı olarak yetersiz kalm ıştır. Bu yüz
den, basın tarihim izin ilk yılları h akkında olduğu gibi sonraki devirleri hakkında da yeterli bilgiye sahip olam am aktayız. Birçok gazetemizin tam kolleksiyonları yurdum uz kütüphanelerinde mevcut
bulunm am aktadır. Ancak 1864 e kadar
olan basın hareketleri - yayım lanan süreli yayınların azlığından dolayı - daha
iyi takip edilebilm ektedir. Sonraki deDergäh arşivi
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virler için bu da m üm kün değildir. Sadece basın hukuku ve rejim i ile ilgili
bilgilere daha fazla sahip bulunm aktayız. Basın tarihim izin k aranlıktan k u rtarılm ası için, basm k u ru lu şlan ve basınyayın öğretim i yapan m üesseselerin ge
niş zam anlı faaliyete girişm eleri zarureti
hissedilm ektedir.
T ürk basın tarihi, m atbaanm T ürkiye’ye girişinden yaklaşık bir asır sonra ya
yım lanm aya başlanan T a kvım -i vakayi
(1831) ile başlatılır. G erçekte Takvım -i
vakäyi’den önce Osmanlı ülkesinde bazı
yabançılar tarafından
yabançı dillerde
gazeteler yayım lanm ıştı.
Nitekim,
II.
M ahm ud’un teşvikiyle A lexander Blacque tarafından Fransızca olarak yayım 
lanan Le M oniteur Ottom an (1831 başla
rı) dışa karşı Osmanlı siyasetini savunuyordu. İlk Türkçe gazete ise T akvım -i
va kayi değildir. Kavalalı Mehmed
Ali
P aşa’nın yarısı Türkçe yarısı Arapça olarak yayım lattığı V akäyi-i M ısriyye
(1829) bu hüviyetle ilk Türkçe gazete ol
m ak özelliğini taşım aktadır. Basın tarih imizi başlanğıcından bu güne geçirdiği
m erhaleler, tek n ik gelişmeler ve üzerine
uygulanan m evzuat bakım m dan beş ana
başlık altında ele alm ak m üm kündür:
I. Başlangıç (veya kuruluş) devri (1831
-1864)
II. Gelişme devri (1864-1908)
III. Geçiş devri (1908-1923)
IV. Güdüm lü basm devri (1923-1946)
V. Çoğulcu devir (1946- ).
I. Başlangıç (kuruluş) devri (1831-1864).
11 Kasım 1831 tarihinde yayım lanm aya
başlanan T a kvim -i vakayi * resm i bir
gazetedir. Takvim -i vakäyi’de yer alan
M ukaddim e’de gazete, vak’anüvislerin
tarih notlarının neşri faslından bir
gelişme olarak değerlendirilir ve ondan
daha çabuk ve kısa dönemli olduğu için
gerçek bilgileri verme im kanına
daha
fazla sahip olduğu kaydedilir. H aftalık
olan bu gazetede resmi devlet haberlerinden başka iç ve dış dünya hadiselerine de yer veriliyordu. Ancak II. M ah
m ud’un ölüm ünden
sonra bu usulden
vazgeçildi. Böylece Takvim -i vakayi kuru bir resmi gazete olarak devam etti.
Takvim -i vakäyi’nin yayım lanm ası için
bir Takvim häne Matbaası kurulduğu,
Takvim häne N azın (Esad Ef.),
haber
toplayıcı ve tashihçi tayin edildiği, ilk
sayısının 5.000 adet basıldığı biliniyor.
Bu ilk sayı ve sonraki sayılar, belli başlı
devlet adam ları ve m em urlarına, şehir
ve kasaba ileri gelenlerine, yabançı dev-
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let tem silciliklerine dağıtılm ış ve yıllık
abonesi 120 kuruş olarak tespit edilm iştir.
Takvim -i vakäyi’nin Türkçe’den başka
dillerle de yayım landığına dair
çeşitli
bilgiler vardır. S. N. Gerçek, Arapça bir
Takvim -i vakäyı nüshasını tesadüfen
bulduğunu yazar. Rumca ve Ermenice
nüshalar için daha tafsilatlı bilgi bulunabilm ektedir. H. R. Ertuğ,
T a kvim -i
vakäyi ile Le M oniteur O ttom an’m aynı
anda yayım landığını ileri sürer. H aftalık
bir yayın olmasına rağm en T akvim -i vakäyi yılda ancak 30 sayı civarında çıkabilm iştir. Ayrıca, önemli hadiseler oldu
ğunda Vardka-i mahsüsa adıyla iläveler
de yayım lam ıştır.
Tanzim at’tan sonra b ir ara yayım ı daha
düzenli olarak devam eden Takvim -i va
käyi, 1855 te Meclis-i Ä li-i Tanzim at Nizam näm e’sini ve bu m üessesenin hazır
ladığı nizam näm eleri yayım lam aya başlam asıyla resm i gazete hüviyetine daha
yaklaşm ıştır. 1860 ta n sonra ise tam am en devletle ilgili belgeler ve nizam näm elerin yayım landığı bir resm i gazete
haline gelm iştir. 1878 de bir ara kapanmış, 1891 de yeniden yayım lanm ış ve
283. sayısı ile yine kapanm ış, 1908 de
yeniden yayım lanm aya başlanm ıştır (4
Kasım 1922 ye kadar 4609 sayı). 7 Ekim
1920 de A nkara H üküm eti tarafından ya
yım lanm aya başlanan Ceride-i resmiye,
T akvim -i vakäyi’nin devamı olarak kabul edilir. C eride-i resm iye 2.1.1922 de
Resm i ceride, 2.1.1928 de de Resm i gazete
adını alarak devam eder.
T akvim -i vakäyi’nin yayım ından yaklaşık 10 yıl sonra çıkm aya başlayan Ceri
de-i havädis * (1. sayı 31 Temmuz 1840)
T ürkiye’de Türkçe ikinci gazete ve ilk
özel gazetedir. İstanbul’da M orning he
rald adlı İngiliz gazetesinin tem silciliğin i yapm akta olan W illiam C hurchill’in
yayım ladığı bu gazete, devlet yardı
m ı görm üştür. İlk yıllarda 150 ka
dar okuyucu tem in edebilen gazete, Ki
rim savaşı ile canlandı. Savaş m uhabiri
olarak cepheye giden C hurchill’in gönderdiği hab erler halkın ilgisini çekti. Gazetenin çıkmadığı günlerde Rüzndm e
veya R üznäm e-i ceride-i havädis adıyla
iläveler yayım lam ak suretiyle bu ilgiyi
sü rdürm üştür. C hurchill’in ölüm ünden
(1864) sonra oğlu gazeteyi kapatm ış, gün
lük olarak R üznäm e-i ceride-i havädis’i
çıkarm aya başlam ıştır.
T ürkler tarafından ilk özel gazetenin
yayım lanm ası ise Takvim -i vakäyı’den

30, Ceride-i havädis’ten 20 yıl sonra çıkan Tercüm än-ı ahväl * ile gerçekleşir (21
Ekim 1860). Agah Efendi tarafından ya
yım lanan bu gazete sadece bir haber gazetesi olm am ak tavrını daha Şinasi tarafm dan yazıldığı sanılan M ukaddim e’sinde
ifade etm iştir. Gazetede im tiyaz sahibi,
mesul m üdür, başyazar kaydı konulm am ıştır. Altı ay kadar Şinasi’nin bu gazete
de yazılar yayım ladığı biliniyor. Tercüm än-ı ahväl, Şinasi’nin Şair evlenmesi *
piyesini tefrik a ederek basın tarihim izde
ilk tefrikayı yayım lam ıştır.
Tercüm än-ı ahväl ile C eride-i havädis
arasında çeşitli
tartışm alar da görülm ektedir. B unun neticesinde Tercüm än-ı
ahväl’in 1861 Mayıs’m da iki hafta kapatıldığını görüyoruz. T ercüm än-ı ahväl,
önce haftada bir, sonra üç, daha sonra
cuma hariç her gün yayım lanm ıştır. Elde bulunan son sayısı 11.3.1866 günlü
nüshadır.
Tercüm än-ı ahväl, ilk profesyonel gazetecilerim izin çalıştığı bir gazete olarak,
basın dilini sadeleştirm ede oynadığı
rol ve kalitesi ile bir m erhale sayılır.
Tercüm än-ı ahväl’i Şinasi’nin yayım la
dığı Tasvir-i efkär * takip eder. 27 Haziran 1862 de yayım lanm aya başlanan bu
gazete, bir fik ir gazetesi olarak kabul edilir. Şinasi A vrupa’ya giderken gazete
yi Namık K em al’e bırak ır
(4 Haziran
1864), O da 469. sayıdan itibaren Recaizäde Ekrem ’e bırakarak A vrupa’ya gider. 1866 da kapanan T asvir-i efkär 830
sayı çıkm ıştır.
T asvir-i efkär’ın yayım lanışm dan bir ay
sonra (1862 Temmuz) ilk Türkçe dergi
olarak kabul edilen M ecm üa-i fü n ü n *
yayım lanm aya başlandı. M ecmüa-i fün ü n ’dan önce ise dergi sayılabilecek bir
yayım daha vardır:
Vakäyi-i tıbbiye
(1850). H. R. Ertuğ, bu süreli yayımı,
taşbasm ası olarak basılması ve m uhtevası yönünden dergi saym am aktadır. Münif Paşa tarafından Cem iyet-i llm iye-i
Osmaniye’nin yayım organı olarak çıkarılan M ecm üa-i fünün 1864 te kolerasalgını yüzünden yayım ını durdurm uş,
1866 da yeniden yayım lanm aya başlan
mışsa da bu yayım dönemi de uzun sürmemiş, üçüncü yayım dönemi (1883)
bundan da kısa süreli olm uştur. Bu dergide, ilm i-fenni birçok telif ve tercüm e
yazı yer alm ıştır. İlk dergiler arasında
M ustafa Refik’in Mir’at (1862, 3 sayı)ı,
hakkm da fazla beige ve bilgi bulunm a
yan M ecmüa-i iber-i intibah ve devamı

İbretnüm ä ile Ceride-i askerıye (1865)
sayılabilir.
II. Gelişme devri (1864-1908). 1864 yılına kadar yapılan süreli yayım lar T ürk
basının başlangıç ve öncü devrine dahil
edilirler. 1864 ten sonraki dönem, başını
mızın gelişme devri olarak kabul edilebilir. Bu dönemde süreli yayım sayısı ve
çeşidi artm ış kalite ve teknik olarak ge
lişme kaydedilm iştir. M evzuat bakım ından ilk düzenlemeler de bu devre rastlar.
Daha önce devlet m em uriyeti ile gazetecilik bir arada y ü rütülürken bu dönem 
de, yalmz gazetecilik mesleği ile geçinen
basın m ensupları yetişm iştir.
Bu devir ekseriya istibdat gazeteciliği olarak adlandırılm asına rağm en, bu sayı
lan vasıflar ve gazetelerin uzun öm ürlü
oluşu, bu dönemin siyasi rejim değerlendirilmesi bir tarafa bırakılarak gelişm e
devri olarak adlandırılm asını g erek tirm ektedir. Yine bu devirde İstanbul dışmda da Türkçe gazeteler yayım lanm aya
başlanmış, böylece ülke çapında b ir b a
sın faaliyetinin tem elleri bu
dönem de
atılm ıştır (Типа 1865; Bosna, E nvär-ı
şarkiye * (Erzurum ) 1866; D iyarbekir,
K onya 1869).
1864 yılında basın hu k u k u ile il
gili ilk nizamnäme hazırlanarak (M atbuat
nizam näm esi),
basın
faaliyetlerine kanuni bir çerçeve getirilm iştir. 1852 tarih li Fransız Basın k an u n u ’n dan alınan 1864 M atbuat nizam näm esi,
m evkütelerin yayımı için başvurm a ve
ruhsat alm a usullerini, im tiyaz devrini,
sahiplik, m esul m üdürlüğü,
basın ve
basın vasıtasıyla işlenen suçları, yalan ve
uydurulm uş haberleri, ispat hakkını, anonim a (imzasız yazı)yı, neşri yasak yaym ları, cevap ve tekzip hakkını, geçici
ve sürekli kapatm ayı, yargılam a usulünü ve ithal yasaklarını konu alan
m addeler getirm iştir. Bu nizam näm e
1909 a kadar y ü rürlükte kalm ıştır.
M atbuat nizamnämesi’nden
önce
ise
T ercüm än-ı ahväl ile R üznäm e-i ceri
de-i havädis arasında çıkan tartışm a dolayısıyla basınla ilgili M atbuat M üdürlü
ğü adıyla bir resmi daire kurulm uştu.
M atbuat nizam näm esi’nin
kabulünden
bir yıl sonra da (1865) ilk sansür uygulanm asm a şahit olunur. 1867 yılında da
hüküm etin basını kontrolü m aksadıyla
geçici bir K ararnäm e-i äli çıkarılmış,
fakat uzun süre yürürlükte kalm ıştır.
Gelişm e döneminde yayım lanan belli
başlı gazeteler ve özellikleri yayım başlangıç yıllarm a göre şöyle sıralanabilir.
Dergäh arşivi

1865: T a kvim -i ticäret (iktisat ve ticare t konulu ilk süreli yayım , H asan Fehmi
Paşa tarafın d an yayım landı).
1866: M ecm üa-i m aärif (adında «mecmua» ibaresi bulunm akla beraber ga
zete şeklinde olan bu m evküte Filip
Ef. tarafın d an yayım lanm ış ve kısa öm ürlü olm uştur).
1867: M uhbir * (Filip Ef. tarafından ya
yım lanan bu gazete Ali S uavi’nin yazı
larından ö tü rü dikkati çeker. İki defa
kapatıldı. Ali Suavi L ondra’da bu adda bir
gazete yayım lam aya devam etti, 1867),
Ä y in e -i vatan * (ilk resim li gazete. E ğribozlu M ehmed A rif Bey tarafından y a
yım landı, daha sonra R üznäm e-i äyine-i
vatan ve İstanbul
adlarıyla yayım ını
sü rd ü rd ü ), M uhib (Şakir Ef. tarafından
yayım landı, 2 yıl çıktı), M uhibb-i vatan
(A ndon Ef. tarafından yayım lanan bu
gazete, yayım landığı 7 yıl boyunca çeşit
li isim ler aldı: M em älik-i mahrüsa, Tür.kistan, H üläsatü’l-efkär, Efkär, M irkat,
Lisän-ı sıdk).
1868: T erakki * (Yayım layanlar: Ali Raşit ve Filip Ef. H üküm eti ten k it eden
yazılarından ö tü rü 1870 ve 1874 de iki
defa kapatıldı. Terakki, haftada altı gün
yayım lanan ilk gazetedir. Ebüzziya Tevfik, Ä yetullah Bey, Recaizäde Ekrem
gibi devrin tanınm ış im zalarının da yer
aldığı T erakki hanım lar için verdiği haftalık Hanımlara mahsus ilävesi ve yine
haftalık m izahi L etäif-i äsär adlı iläveleriyle de ünlüdür).
1869: M üm eyyiz (Sahibi: Sıtkı Ef. Çocuklara mahsus ilävesi ile tanınm ıştır),
D iyojen * (İlk mizah dergisi. Teodor
K asap tarafın d an çıkarıldı. Daha ön
ce Fransızca ve Rumca olarak yayım lam yordu), Hadika (Beşir Ef. ta ra fından yayım landı, ilim ve teknik konularına ağırlık verdi), V akäyi-i zaptiye (ya
rı resm i bir süreli yayım ), Basiret* (Ali
Efendi tarafından yayım lanan bu gaze
te, T ürk basın tarihinde önemli bir yer
işgal eder), H akäyikü’l-vakäyi
(Rüştü
Ef. tarafından yayım lanan bu gazete son
radan Filip Ef.’ye geçti.
Dış haberlere ağırlık verm iştir).
1870: A sır (Mehmed Tevfik Bey tarafın dan yayım lanan kısa
öm ürlü gazete),
Devir (Bedir) * (İmtiyaz sahibi Mehmed
Cevdet Bey olan bu gazete sonradan Be
dir adını alm ıştır. Yayımlayan ve hem en
hem en bütün yazılarını yazan Ahmed
M idhat Ef. idi).
1871: İbret * (Basın tarihim izin önemli
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gazetelerindendir. İskender Efendi tara- taşım ayan diğer süreli yayım lar ise, Şafak,
fından yayım landı. 1872 de Ahmed Mid Ä fitäb-ı maarif ve M isbäh-ı feläh’dır.
h a t Ef.ye geçti. Bir süre sonra da Na- 1875 : Geveze (Tevfik Bey tarafından çıkam ık Kemal tarafındaıı yayım landı. İbret, rılan kısa süreli mizah dergisi), Meddäh
(31 sayı yayım lanabilen mizah dergisi),
N. Kemal ve Ebüzziya Tevfik tarafın dan mücadeleci bir gazete haline getirildi. İttihat * (yazarları arasında Namık KeY azarları çeşitli şekillerde — m em uriyet m al’in de bulunduğu Ahmed Midhat Ef.
v .b .— İstanbul’dan uzaklaştırıldı. 132 tarafından yayım lanan kısa öm ürlü gaze
sayı yayım lanabilen İbret, N. K em al’in te), Sadäkat (Mehmed Ef. tarafından y a 
Magosa’ya sürülm esi ile kapandı), Hadi- yım lanan İslam ı vasıflar taşıyan ve ge
ka (Äşir Ef. tarafından çıkarılan bu ganiş ilgi gören gazete. Sadäkat her gün
zetenin yazı işlerini Ebüzziya Tevfik yü- yayım lanan ilk
gazetedir.
Çocuklara
r ü ttü ) , Dağarcik * (Ahm ed M idhat E f. ta- m ahsus ilävesi de ilgi görmüş, bunun ürafından yayım lanan, okuyuculara fayda zerine Efdäl adıyla ayrı bir dergi haline
lı bilgiler veren uzun öm ürlü bir dergi).
getirilm iştir), İstikbäl (Teodor Kasap Ef.
R avzatü’l maarif ve Ceride-i Tıbbiye-i tarafından yayım lanan günlük gazete),
A skeriye bu yıl yayım lanan diğer dergi- V akit * (Basın tarihim izin önemli gaze
lerdir.
telerindendir. Filip Ef. tarafından ya
1872 : Hayäl * ve Çıngıraklı tatar (Di- yım landı. M eşrutiyet ve C um huriyet’ten
yojen’i çıkaran Teodor Kasap Ef. tara- sonra da çeşitli şahıslar tarafından y a
fından yayım lanan kısa süreli mizah yım landı), Sabah* (Şemseddin Sam i’nin
dergileri).
başyazarlığını yaptığı Rum asıllı Papada1873 : Siräc (Ebüzziya Tevfik Bey’in si pulos tarafından yayım lanan gazete. Daha
yasi yazılarıyla dikkati çeken gazetesi. sonra 1884 te M ihran Ef. tarafından devKısa süre yayım landıktan sonra kapatıl- ralınan Sabah, ilk ucuz gazete olarak b i
dı), Latife (Sahibi: Z aharya Ef. Mizah linir. Uzun süreli bir yayım olm uştur),
gazetesi, 25. sayıda kapatılınca
Kam er Çaylak * (Mehmed Tevfik Bey tarafın adıyla çıktı), Hüldsatü’l efkär (Sahibi: dan yayım lanan haftalık mizah dergisi).
A ntuan Ef. H aberlere geniş yer ayırm ası B unların dışında Müsavat, Ümran, Seläve akşam ilävesi çıkarm ası ile tan ın ır), nıet, Mir’at-ı iber, Muharrir, M ecmüa-i
K ırkanbar * (Ahmed M idhat Ef. n in çe m aarif gibi kısa öm ürlü dergi ve gazeteşitli fıkra ve hikäyelerden başka rom an ler de yayım lanm ıştır.
tefrik aların a da yer verdiği uzun öm ürlü
1876 yılı Osmanlı Devleti’nin tarihinde ödergisi). Bu yıl içinde, Dolap, M ecmüa-i nemli bir dönüm noktası olarak kabul
nevädir-i asar,
M üteferrika,
R evnak edilir. Bu yıl içinde, Osmanlı Devleti’n(edebiyat dergisi), Äs&r-ı peräkende (e- de, Batılı
im paratorluk - krallık ördebiyat dergisi), M ir’a t-ı vatan, Çekmece, neklerinde, geçen asrın sonlarında o rta
Arm ağan (çocuk dergisi), Sandık, Kasa, ya çıkan m eşruti uygulam aya geçiliyorÇanta, H ayat (edebiyat dergisi), Öteberi, du. Kısa bir süre için de olsa K änün-i
M ecmüa adlı dergiler yayım lanm ışsa da esäsı (Anayasa) ilän edilmiş, parlam enb u n lar uzun süreli ve tesirli olamamış- to toplanm ış, nazarı olarak padişahın ve
lardır.
parlam entonun, icra heyetinin görev ve
1874 : M ecm üa-i m aarif (Sahibi: Münif yetkileri tayin ve tespit edilm iştir. Os
Paşa, M üdürü: H üseyin H üsnü Paşa. Sa- manlı D evleti’nde bu tü r m eşruti haren a t ve ilim yazılarm a y er veren bu sü ketin m addi temeli yoktur. Ancak, Batı
reli yayım dergi hüviyetinde olmasına eğilimli ve eğitimli aydınlar, yavaş y a
rağm en haftada birkaç defa yayım landı vaş milliyetçi fikirleri uyanan gayr-i m üs
ğı için gazete sayılır), T iyatro* (Agop lim azınlıklar ve bu iki grupla da m üBarony an tarafından yayım lanan ilk ti nasebet içinde bulunan Batılılar, m enfayatro gazetesi), Kahkaha (Basiretçi Ali atlerini daha üst seviyede elde etm ek
Ef. tarafın d an çıkarılan m izah dergisi. için böyle b ir yetki ve iktidar parçalan
ilk siyasi mizah örneklerine bu dergide m asını elverişli bulduklarından m eşruti
rastlan ır), M edeniyet (M ehmed A rif Bey idareyi istiyorlardı.
tarafın d an yayım lanan bu derginin baş- M eşrutiyetin ilänm dan sonra, bu idareyi
yazıları Fäik Reşad Bey tarafından have getirdiklerini m üdaıaa etmek, bu bazırlanm ıştır. Kuşe käğıda özel baskı yap kım lardan yukarıda saydığımız üçlüye
m ası ve devrin önde gelen şahıslarının düşüyordu. 1876 sonrası basınındaki geresim li hal tercüm elerini verm esi ile de nel eğilim bu yönde seyrederken, basın
ta n ın ır). Bu yıl içinde çıkan fakat önem organlarına karşı girişilen uygulam aların
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değerlendirilebilmesi
için soyut h ü rriyet kavram ı yeterli açıklık taşım az.
A vrupa’da hürriyet nice zam andır, burjuvazinin iktisadi teşebbüs h ü rriy eti
ve işletm elere devlet otoritesinin karışm ası gibi açık bir m äna kazanm ışken, Osmanlı D evleti’nde aydınların
hürriyet anlayışı tabiatıyla böyle sinifi
bir tabana oturmaz. Bir tak lit ve bunalım ürünüdür.
Binaenaleyh, A bdülham id’e ve dolaylı olarak Osm anlı idaresine yönelmiş m uhalefetin tavrı, bu çizginin dışında değildir. Tabiı ki, Osmanlı
idaresi ve Padişah, bu m uhalefeti tesirsiz hale getirmeğe çalıştı. Bu tav ır za
m an zaman basına karşı fazla hassas bir
hüviyet de kazandı. Bazı gazeteler ya
yım dan m en edildi, sansüre başvuruldu.
Ancak Osmanlı idaresinin en çok takip
ettiği konulardan biri de basın organlan n ın birbirleriyle giriştikleri şahsı m ücadeledir. Kapatm a ve sansürün ilgilendiği bellibaşlı konular,
bu organların
zaman zaman seviye kaybeden şahsi sürtüşm eleri ile ilgili olm uştur.
Osmanlı idaresine ve S ultan A bdülham id’e karşı basının en kuvvetli biçimde
gerçekleşmesi bu durum da A vrupa ülkelerinde olabilirdi ve nitekim , bu dönem boyunca, yurt dışında, özellikle de
A vrupa’nın belli başlı m erkezlerinde
T ürkçe veya yabançı dillerle b ir hayli
m uhalif gazete çıktı.
K änün-ı esäsi’de m atbuatın «Kanun
dairesinde serbest» olduğu esası kabul edilm iştir. 1877 de M idhat Paşa’n ın Sadrazam lığı sırasında bir M atbuat kanunu
hazırlandı. İki bäb olan kanunun 1. bäbında m atbaalara, 2. bäbında ise basına
ait hüküm ler yer alm aktaydı. K anun II.
A bdülham id tarafından yürürlüğe konulm am ıştır. Bu yıl, basın suçlarını da y argılayacak Meclis-i A hkäm -ı Adliye k u 
ruldu. 1895 te, daha sert hüküm ler taşıy an bir m atbaalar nizamnämesi yapıldı.
1877 den sonra yayım lanan gazete ve
dergilerin sayısı hayli yekün tu ttu ğ u n dan hepsini veya büyük
çoğunluğunu
zikretm ek m üm kün olam ıyacaktır.
Bu
bölüm le ilgili ayrıntılı bazı bilgileri verem em em izin diğer bir sebebi de, Basın ta 
rihim izin bu bölümünü açığa çıkaracak
m ü n ferit çalışmalar, eserler bulunm am ası, bu devirde yayım lanan gazeteler üzerin d e ciddi çalışmalar yapılm am asıdır.
İki M eşrutiyet arasında yayım lanan bel
li başlı, sözü edilmeğe değer gazetelerden
en önde gelenleri şunlardır: Osmanlı *
(Ç aylak Tevfik tarafından 1877 de yaD ergäh arsivi

yım lanan bu gazetenin başyazarlığını
Ahm ed M idhat Ef. yapm ıştır. Buna rağ
m en uzun süreli olam am ıştır), b ir yıl
sonra (1878) yayım lanm aya başlanan kısa süreli b ir gazete de Tercüm än-ı Ş a rk’tır. Şem seddin Sami’nin başyazarı oldu
ğu bu gazete M ihran Ef. tarafın d an yayım lanm ıştı. Aynı yıl yayım lanan Tercüm än-ı hakikat * ise T ürk başınının en
dikkate değer gazetelerindendir. Ahmed
M idhat E fendi’nin çıkardığı bu gaze
te, devrinde halk tarafından ilgi görmüş,
M uallim Naei’nin de T ercüm än-ı hakikat
kadrosunda yer alarak giriştiği
edebi
tartışm a geniş yankılar
uyandırm ıştır.
T ercüm än-ı h ak ik at’te
çıkan edebiyat,
tarih yazıları ve fıkralar M üntahabät-ı
tercüm än-ı hakikat adlı ciltlerde toplanarak yayım lanm ıştır. 1878 de yayım la
nan mizah gazetesi Karagöz ve çocuk
gazetesi Bahçe de - bir yıllık kısa öm rüne rağm en - zikre değer. 1879 da yayım 
lanan Väsıta-i Servet (M ehmed Ali ta ra fından çıkarılan 15 günlük iktisadi-zirai
konulara yer veren gazete) ve 1880 de
yayım lanan V akäyi-i tıbbiye adlı meslek dergisi zikre değer. T ürk edebiyatının en önemli dergileri arasında sayılan
M ecm üa-ı E büzziya * 1881 de yayım lan
m aya başlanm ış ve uzun öm ürlü olm uş
tur.
Jö n tü rk hareketinin belli başlı sim ala
rı arasında yer alacak olan M urat Bey
tarafından yayım lanan haftalık M izän *
(1885), bir süre sonra A vrupa’ya kaçan
sahibi tarafından
P aris’te
çıkarılmış,
M eşrutiyet’in ikinci defa ilänı üzerine
te k ra r İstanbul’da yayım lanm aya başlan
mışsa da (1908) uzun süreli olamamış,
1909 da kapanm ıştır.
Namık Kemal ve A bdülhak H am id’in de
yazdıkları Gayret, M enemenlizäde Ta
h ir tarafından 1886 da yayım landı. A bdülhalim Memduh, Tepedelenlizäde K ämil, Cenab Şahabeddin gibi edebiyatçıların yazdığı M uhit 1888 de çıktı.
Eğitim ve öğretim amaçlı, ilkokul çocuklarına tem el bilgiler verm ek için yayım 
lanan M ektep
(Kitapçı K arabet 1891),
bir süre bu şekilde yayım landıktan son
ra 1894 te edebiyat dergisi oldu. Edebiy at-ı cedide’cilerin toplandığı bu dergi
de çeşitli edebi anketlere yer verildi. Bu
dönem in edebiyat tarihim iz bakım ından
en önemli yayın organı olan Servet-i fü nün önce ilim ve teknik gelişm elerle il
gili yazılara ağırlık veren bir dergi ola
rak yayım lanm ıştı (Ahmed İhsan, 1892).
Servet-i fü n ü n ’la M älüm ät arasındaki

Tercüman-ı hakikat (1878)

Türkiye dışında yayımlanan
Jön Türk gazetelerinden
bazıları

edebi tartışm a (1895), T ürk edebiyatında E debiyat-ı cedide’ciler olarak adlan
dırılacak olan belli başlı yazarların bu
dergi çevresinde toplanm asına sebep ol
du.
S ervet-i fü n ü n ’la tartışm aya girişen Mälüm ät ise önce A rtin Ef. tarafından ya
yım lanan haftalık bir dergi iken 1894 te
kapatıldı. 1895 te Baba T ahir tarafından
yayım landı. M älümät * çevresinde küm elenen edebiyatçılar eski edebiyatı savundular. 1893 sonunda yayım lanm aya baş
lanan M ektep mecmuası üçüncü yılında,
Cenab Şahabeddin, H alid Ziya gibi
E debiyat-ı cedide’ciler yanında, eski edebiyatı sürd ü ren İsm ail Safa ve Faik Esad
gibi isim lere de yer veren bir edebiyat
dergisi oldu. Y ayım ını uzun süre devam
ettirdi.
T ürk başınının uzun öm ürlü ve tesirli
günlüklerinden olan İkd ä m * 1894 te ya
yım lanm aya başlanm ış ve L atin h arflerinin kabulü yıllarına k a d ar devam etm iştır (1928). Ikdam ’ı yayım layan Ahmet
Cevdet b u ndan ö tü rü «İkdamcı» olarak
anılagelm iştir. 1895 te yayım lanan Ha
ramlara m ahsüs gazete de tü rü bakım ından zikre değer.
M ehmed Riza tarafından yayım lanan Resim li gazete (1899) 1916 ya kadar yayı
m ını sürdürdü. 1900 de yayım lanan Musavver tera kki, tercüm eye yer veren resimli b ir gazetedir. 1908 de yayım lanm a
ya başlanan M usavver m uhit, belirli bir
teknik gelişmeyi haber verir. İlk defa bu
gazetede renkli resim yayım lanır.
Y u r t dışında T ürk basını. Daha önce,
S ultan A bdülham id’e, Osmanlı hüküm et
ve Devleti’ne karşı basının daha çok yurt
dışında gerçekleştirildiğini belirtm iştik.
Y urt dışında gerçekleşen basın ise belir
li şartların ü rü n ü olarak belirm ektedir.
G örünür şartlar arasında, yeni Osmanlı
aydınlarının Devlet’e karşı m uhalif cem iyetler teşk il etm eleri dikkati çeker.
Bu tü r ilk cemiyet, Şinasi, Nam ık Kemal, Nuri, Refik ve Ä yetullah Bey tarafından 1865 de kuru lan Yeni Osmanlılar
Cem iyeti’dir. Cem iyetin reisi M ir’at gazetesi sahibi Refik Bey idi. Daha sonra
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k u rulan İttih a t ve T erakki
Cemiyeti,
Yeni O sm anlılar’ın y u rt dışındaki basın
faaliyetlerinin çok üstünde bir faaliyet
oluşturdu. B u cemiyet kurulduktan
sonra m uhtelif zam anlarda 13 yabançı
ülkede
(tngiltere, Fransa, A vusturya,
İsviçre, Belçika, Bulgaristan, Romanya
İtalya, Y unanistan, Kıbrıs, Mısır, Am e
rika, Brezilya)
yayım yapıldığı biliniyor. Bu tü r gazeteler m addi bakım dan ekseriya Misirli Prens M ustafa Fazil P aşa’dan (Maliye N azın olan bu zat görevinden
uzaklaştırılınca Fransa’ya gitm iştir), cem iyetlerden ve yabançı kanallardan destek görm ekteydiler. A. Bedevi K uran,
İnkılap tarihim iz ve İttihat Terakki adlı
kitabında sırf para elde etm ek için y a
yım lanan Jö n tü rk gazetelerinden yakınan m ektuplar yayım lam ıştır. Tabiatıyla, y u rt dışında gerçekleşen m uhalif b a 
sının m uhalefet tavrı ve dozu tam am en
farklı kıstaslarla belirleniyordu. Bu bası
nın yaşayabilm esi bir bakım a m uhalefetinin aşırılığına bağlı idi. Y urt dışına çeşitli sebeplerle çıkmış bulunan aydın k itlenin isteği bu yönde olduğu gibi, m ad
di desteğin devam ı da buna bağlı idi. Bu
gazetelerin, yayım lıyanlarının, azınlık
m illiyetçileri ve yabançı m ihraklarla iliş—
kileri de bu tav ır ve dozun şekillenm esinde önemli etkenler arasında sayılm a
lıdır.
Y urt dışında gerçekleşen m uhalif basın
çoğunlukla Türkçe olm akla birlikte,
Fransızca, Arapça, Almanca, İngilizce ve
h atta İbranice’lerine de rastlam yor. Bu
durum da, tav ır ve dozun, bu basının
«rengi»nin tayininde tesirli olm aktadır.
Y urt dışında gerçekleşen m uhalif bası
nın en eski tarihlisi olarak Ali Suavi Ef.
nin M uhbir’i bilinir. 1867 Ocak’ında Istan b u l’da yayım lanm aya başlanan bu ga
zete, A vrupa’ya kaçan Ali Suavi tarafın dan aynı yılın Ağustos ayında Londra’da
yayım lanm aya başlanm ıştır. Fransızca ve
İngilizce ekler de veren M uhbir, M usta
fa Fazil Paşa’nın koyduğu sermaye ile 31
Ağustos 1867-3 Kasım 1868 arasında 50
sayı yayım lanm ıştır. M uhbir’den sonra,
Yeni O sm anlılar’m organı olarak yayım Dergäh arşivi

lanan ve bu tü r yajun organlarının en
önemlilerinden sayılan H ürriyet *, Ziya
Paşa ve Namık Kemal tarafından önce
Londra’da (1868-1869, 89 sayı), Ali Suavi’nin Äli Paşa hakkm daki bir yazısı üzerine İngiliz Adliyesi tarafından kovuşturmaya uğrayınca Ziya Paşa tarafından
Cenevre’de (1870, 11 sayı) çıkarıldı. Namık Kemal 63. sayıdan itibaren gazeteden ayrıldı, 1869 da yurda döndü. Ziya
Paşa ise 1871 de dönm üştür. Ali Suavi,
1869 da yine Mustafa Fazil Paşa’m n verdiği para ile Ulüm’u çıkardı (P aris’te,
Paris’in A lm anlar tarafından kuşatılm ası
üzerine Lyon’da). 1870 de Cenevre’de
Hüseyin Vasfi Paşa ve Mehmed Bey tarafından yayım lanan İnkılap, Hayäl (P a
ris 1878, Londra 1879), İstikbäl (Cenevre, 1880), G encine-i hayäl (Paris, 1881),
Yeni Osm anlılar dönemi başınının örnekleri arasında sayılabilir. 1895 te Ahmed
Riza Bey tarafından P aris’te yayım lan
maya başlanan M eşveret’e İstanbul’dan
İsmail Safa ve M uhiddin Paşa gibi şahıslar da yazı gönderiyorlardı.
1897 de
Fransızca nüsha da yayım layan Meşveret, hüküm etin takibi neticesi P aris’ten ayrılm ak zorunda kalan yayımlayıcısı tarafından İsviçre ve Belçika’da da çıkarıldı. Jö n tü rk hareketinin önde gelen sim alarından (Mizancı)
Murat Bey’in M izän’ı 1877 de K ahire’de
yayımlanmaya başlandı. M izan’da, H ıristiyan Arap m illiyetçılerinden Halil Ganem, Fransa’da Türkiye aleyhtarı yazı
ları ile tanınan Albert Koda gibi şahıslar da yazıyordu. Daha sonra Cenevre’
de yayım lanan Mizan. bir ara Fransızca
olarak da çıkarıldı. İttih at ve Terakki
Cemiyeti’nin kuruluşundan sonra 1897
de Cenevre’de İshak Sükutı ve Abdullah
Cevdet tarafından Türkçe ve Fransızca
olarak çıkarılm aya başlanan Osmanlı
gazetesi 1897-1900 arasında Cenevre’de,
1900 de L ondra’da, 1903 te (120. sayıdan
itibaren) K ahire’de yayım landı. Bu a ra 
da İshak S ükutı Roma S efareti’ne, Ab
dullah Cevdet Viyana Sefareti’ne doktor
tayin edildiler ve gazeteciliği bıraktılar.
Bu yüzden bir süre kapanan gazete 1902
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den sonra yeniden yayım lanm aya başla
dı. P aris’te toplanan A hrar grubuna k arşı ortaya çıkan Ekseriyet F ırkası’nm y a
yın organı oldu. Bu dönemde Yazı İşleri
M iidürü H üseyin Siret, İdare M üdürü İs
mail H akkı Paşa idi.
Bu arada y u rt dışında gelişen m uhalefet
arasında bazı görüş ayrılıkları beliriyor,
yayın organları da ona göre şekillenm eye başlıyordu. 1902 de Prens Sabahadd in ’in P aris’te topladığı kongrenin kararlarım beğenm eyen İttih a t ve Terakki
Cemiyeti azalarından bir grubun yayım 
ladığı Şürä-yı ü m m et’e kadar çıkan ga
zeteler
arasında
Ezan, (1896, Cenevre, Tunalı H ilm i), K änün-ı esäsi (K ahire 1897), Elkätip (K ahire 1897), İn tikam (Cenevre 1899), Hiläfet (1899, Lond
ra ), Sadä.-уг m illet (K ahire 1900, Leon
Ef.). Seläm et (Brüksel 1901,
Avlonya
m ebusu İsmail Kemal), Le Liberate O t
toman (Fransızca, Brüksel 1901, Dr. L ütfi Bey) zikredilebilir. Şürä-yı üm m et ise
1908 den sonra İttihat ve Terakki Cem i
yeti’nin organı olarak kısa bir süre y a
yım landı. 31 M art olayı üzerine kapatıldı. 1910 da yeniden haftalık olarak yayım 
landı. 1902 de İtalya’da Derviş Hima ta rafından yabançıların finansm anı ile y a
yım lanan A rnavutluk da bu özelliğiyle
dikkati çeker.
1904 te A bdullah Cevdet tarafından Ce
nevre’de yayım lanm aya başlanan İçtihat,
uzun öm ürlü bir yayım oldu (28 yılda
358 sayı). Sonradan M ısır’da ve İstanbul’da yayım landı. Prens Sabahaddin ve
Ahmed Fazil Bey tarafından çıkarılan
Terakki (1906 K ahire), A dem -i m erkeziyetçilerin organı oldu. Yine bu fikri savunan Şürä-yı Osmanı (1907), Yeni fi
kir, H iläfet gibi gazete ve dergiler v ar
dır.
M eşrutiyet’in ikinci defa ilanı üzerine,
y u rt dışında gerçekleşen m uhalif basını
idare edenler, yurda döndü. Bir kisim
gazete ve dergiler yayım larını İstanbul’da devam ettirdiler. Ancak hem en hiç
biri uzun öm ürlü olamadı. Çünkü y u rt
dışında yayım lanışın zoraki şartları yerine, y u rt içinde «gazetecilik» önem ta-

şıyordu. Bu gazete ve dergiler ve yayım layıcıları ise bu özelliklere, okuyucu kitlesini sürükleyecek güce sahip değillerdi. V arlıklannın hem en yegäne sebebi,
Sultan Abdülhamid, Osmanlı Devleti ve
H üküm eti’ne m uhalefet idi. Bu muhalif
oluşun kazandırdığı m addi im kanları da
dikkatten uzak tutm am ak gerekir.
III. Geçiş devri (1908 - 1923). M eşrutiyetin ikinci defa ilanı (1908), basında gö
rün ü r b ir canlılık
m eydana gelmesine
sebep oldu. M eşrutiyetin ilanı günü top
lanan gazeteciler,
gazetelerinin sansür
edilm esine izin verm em e k ararı aldılar.
Böylece, M eşrutiyet’in ilan günü 24 Temmuz, daha sonra «Gazeteciler Bayramı»
olarak kabul edildi. K änün-ı esäsi’deki
«matbuat, kanun dairesinde serbesttir»
hükm ü «hiçbir şekilde kablettab’ı teftiş
ve m uayeneye täbi tutulam az» şeklinde
değiştirildi. M eşrutiyet sonrasında
her
tü rlü süreli yayım ın birden boşanışı sıhhatli b ir m anzara arzetm iyordu. Aydın
lar «İstibdat idaresi» olarak vasıflandırdıkları Abdülham id dönemini länetlem ek
için çeşitli gösterilere başvuruyorlardı ki,
bunların en belli başlılarından b iri de
basın yoluyla yapılanıydı. Bir çoğu birkaç sayıda kalan bu gazeteler basın tarihimiz ve gazetecilik bakım m dan önem taşımazlar. Ancak, 1908 den sonra çıkm aya başlayan bazı gazeteler zam anla istikrar bulm uş ve basın tarihim izde adı edilmeğe değer bir m evki kazanm ışlardır.
Esasen, b ir süre sonra M eşrutiyet’in ila
nı günlerinin sarhoşluğu geçmiş, yeni hükümet, İttih a t ve T erakki idaresi basın
üzerinde kontrolü
sıkılaştırm ıştır.
31
M art olayı bahane edilerek bu baskı da
ha da artırıldı. Sansür yeniden uygulanrnaya başlandı. Bir süre sonra Meclis’e
bir «M atbuat kanunu» tasansı getirildi
(28 Nisan 1909) ve m eşrutiyetin yıl dönüm ünde tasarı kanunlaştı. M atbuat ka
nunu, 1881 Fransız kanunu esas alınarak
hazırlanm ıştı. Bu kanunla gazete çıkarm akta beyannäm e esası kabul edilm ekteydi. Bu kanun, daha sonra her defasında
daha ağırlaştırılm ak suretiyle değişikliklere uğratıldı. II. M eşrutiyet dönemi basını
bu haliyle 1923 ten sonra gerçekleştirilecek «Güdümlü basın» devrini haber veren «bir geçiş devri» görünüm ündedir.
M eşrutiyet döneminin son yıllarındaki
Milli Mücadele dönemi basını da bir çok
bakım dan geçiş dönemi özellikleri taşır.
M eşrutiyet ilän edildiğinde İstanbul’da
belli başlı dört gazete çıkm aktaydı. Bun
lar yayım lanış tarih lerine göre Ikdäm

(1894), Sabah (1876), Tercüm än-ı hakikat (1878), Saädet (1885) idi.
M eşrutiyetin ilk bir yılında 353 gazete ve
dergi yayım landı. Bu sayı 1910 da 130 a,
1911 de 124 e düştü. Takip eden yıllarda
ise büsbütün azaldı. Meselä 1915 de 6,
1916 da 8 gazete ve dergi yayım landığı
biliniyor.
M eşrutiyetin ikinci defa ilanından h e
men 10 gün kadar sonra Hüseyin Cahit
(Yalçın), Tevfik Fikret ve Hüseyin Kazım
tarafından yayım lanm aya başlanan Ta
nın * (2 Ağustos 1908) bu dönemin basın
organları içinde önemli bir yer işgal eder. H üseyin Cahit İttihatçı idi ve Mebusan Meclisi’ne seçilmişti. Bu yüzden
Tanin İttihatçıların sözcüsü durum undadır. 31 M art olayında gazete tahrip edil
di. Tevfik Fikret gazeteden ayrıldı. Çe
şitli zam anlarda kapatılan Tanin, Cenin,
Renin, Senin, Hak gibi adlarla yayım ım
sürdürdü ve 1925 te İstikläl M ahkem esi’nce kapatılıncaya kadar yayım 
landı. 10 Ağustos 1908 de yayım lan
m aya başlanan Karagöz, uzun öm ürlü ve
halkın ilgisini çeken bir mizah gazetesi
oldu. A bdullah Zühtü tarafından yayım 
lanan Y eni gazete (önce Gazete adıyla)
Mehmed Sadık, Ahmed Emin (Yalman)
ve Hakkı Behiç gibi şahısların da yazdı
ğı bir gazete idi. 1913 e kadar yayım ını
sürdürdü. Mevlänzäde Rifat tarafından
yayım lanan Serbesti, yine aynı şahıs tarafından yayım lanan H u kü k-ı u m üm iye’nin kapatılm asından sonra Fedäkärän -ı m illet cemiyeti’nin organı oldu. İttihatçılar bu muhalif gazeteye karşı ta vır aldılar. Başyazarı Hasan Fehm i’yi öldürdüler (1909). Mevlänzäde bunun üzerine y u rt dışına çıktı ve Serbesti’yi Paris’te yayım ladı (1909). İttihatçılara m u
halefet ettiği için öldürülen bir gazeteci
de Ahmed Samim’dir ve Sadä-yı m illet
gazetesinin başyazarı idi.
9 Kasım 1908 de yayım lanm aya başla
nan Y olkan *, Ittihatçılarca istenm eyen
basın organları arasında sayılabilir. Derviş V ahdeti’nin yayımladığı bu gazetede
Said-i Nursi de yazmış ve gazete, 31
M art Vak’ası’nı tahrik ettiği gerekçesiyle kapatılm ıştır. 1903 te çıkmaya başla
yan Sırät-ı m üstakim ’in devamı Sebilü’r-reşäd * bu dönemde çıkan en önem 
li fikir dergilerinden biridir. Mehmed
Äkif, Babanzäde Ahmed Naim, Said H a
lim Paşa, Ahmed Hamdi (Aksekili), Is
m ail H akkı (İzm irli), Şemseddin (G ünaltay) gibi önemli fikir ve sanat adam ları
nın yazdığı Sebilü’r-reşäd İslämcılık akı-
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minin organı idi. Yayımını aralıklarla
Cum huriyet’ten sonra da sürdürdü. Dini
m uhtevaları ağır basan gazete ve der
giler arasında Ceride-i Sü fiye *, S ıy t-i
Hiläjet, tlm iye, M ikyas-ı Şeriat, H ikm et,
Beyänü’l-hak * ve İslam mecmuası sayılabilir.
İttihat ve Terakki
C em iyeti’nin Selänik’te yayım lattığı Bağçe *, m eşrutiyet
heyecanı ve Cemiyet fik riyatının en ge
niş biçimde yansıdığı b ir organ d u ru 
m unda idi. İstanbul’da İttih a t ve T erak
ki taraftarı gazeteler arasında ise Yeni
tasvir-i efkär, M illiyet, H ak Yolu, H ürriyet, İttihat, İttijäk vb. dikkati çeker.
M eşrutiyetten sonraki basın çalkantısı
yavaş yavaş durulm aya yüz tu ttu k ta n son
ra fikir bakım m dan çeşitlenm eyi haber
veren gazete ve dergiler görülm eye baş
ladı. Daha sürekli olabilecek gazetecilik
tavrına sahip yayın organları ve ilm i fikri nitelikleri häkim güçlü dergiler ya
yım lanm aya başlandı. 1909 da çıkm aya başlayan Alem där * (Yayım layan:
Refi Cevad)
İttih atçılar’a cephe aldı.
Lutfi Fikri tarafından yayım lanan ve hükiimetçe kapatıldıkça
Tazm inät, Teşkilät, Maşrik, Te'sis, T em inät (1912) gi
bi adlarla çıkan Tanzim ät m uhalif gazetelerdendir. 1917 de Asım ve H akkı Ta
n k (Us) tarafından yayım lanan V akit *
uzun süreli ve başarılı bir gazete oldu.
Ertesi yıl yayım lanm aya başlanan A k şam * gazetesi de uzun süreli bir yayın
olarak belirm iştir. Ö nceleri akşam ga
zetesi olarak çıkan bu gazete sonradan
sabah gazetesi olarak da yayım landı.
Ä ti * (sonradan lleri) Celäl Nuri (İleri)
tarafından
1918 de yayım landı ve
1924 e kadar yayımını sürdürdü. 1918
de Yunus Nadi tarafından yayım lanan
Yeni gün, özellikle Milli Mücadele sırasındaki yayım ıyla önem taşır. 1917 de
A fyonkarahisar’da yayım lanm aya başla
nan Öğüt de Milli M ücadele yıllarının
çilekeş gazetelerinden oldu. Önce Kony a’ya (1919), sonra da A nkara’ya (1920)
taşınarak yayımını buralardan sürdürdü.
Bu dönemde yayım lanm aya başlanan
T ü rk Y urdu
(1912), M illi tetebbular
mecmuası (1915), Osmanlı tarih ve edebiyatı mecmuası (1915), Içtim äiyat m ecm uası (1917), Yeni m ecm ua (1917) ilmi
fikri ve edebi ağırlıklarıyla dikkati çektiler. Mizah gazeteleri arasında ise K alem, Davul, Püsküllü bela, Curcuna, Coşkun kalender, Hokkabaz, D alkavuk, Zev.zek, Носа Nasreddin, Geveze, Meddah,
Hacivat, H ayäl-i cedid, Şakä, Eşek v.b.
Dergäh arşivi
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Meşrutiyet ve Cumhuriyet
döneminin ünlü basın mensuplarından Hüseyin Cahit,
Mehmet Rauf, Fazil Ah
met, Falih Rıfkı ve Hakkı
Tarık’m da bulundııgu bir
grup
sayılabilir.
M illi Mücadele basını. Birinci Dünya
Savaşı’nın sona erişinden sonra Mondros
m ütarekesi im zalandı (Ekim 1918). Bu
m ütarekeye dayanarak m üttefik devletler
yurdun çeşitli yerlerine asker çıkardılar. İstanbul’u işgal ettiler. Bunun üzerine basının tepkisi değişik
olmuştur.
M ütareke yıllarında m anda taraftarhğı
bir ara hayli yayğınlaşmış, A nadolu’da
çeşitli kıpırdanm aların başlaması ve m ücadelenin gelişmesi üzerine, bu mücadeleye taraftar olanlarla olm ayanlar ay rıl
maya başlam ıştır. Genel bir tasnife göre,
P eyäm -ı sabah, Alemdär, İstanbul, A y dede, Ümid İstanbul hüküm etinden taraf
görünm üşler, İleri, A kşam , Vakit, Yeni
gün, önemli bir sanat ve edebiyat dergisi olan Dergäh (1921) M illi M ücadele’den yana çıkmışlar, Tasvir-i ejkä.r, İk däm ve Tercüman ise Anadolu hareketine sem pati gösterm işlerdir.
Düşman tasallutu altında olan veya düş
m ana karşı mücadele için hareketler oluşturan il ve ilçelerde ise Milli Mücadele
taraftarı yayım lar ortaya çıkıyor, bunlar
çeşitli güçlüklerle direnişlerini sürdürüyorlar, Milli M ücadele’nin basın cephesini oluşturuyorlardı. Milli Mücadele döneminde A nkara H üküm eti’nin resmi
organı durum undaki H äkim iyet-i m illiye, Sivas’ta 14 Eylül 1919 da çıkarılan
İräde-i m illiye’nin devamı olarak 10 Ocak 1920 de yayım lanm aya başlanm ıştır.
Haftada iki gün yayım lanan H äkim iyet-i
m illiye daha sonra günlük hale getirilmiş, Milli Mücadele boyunca resmi basın
organı olarak görev yapm ıştır.
Önce istanbul’da yayım lanan Yeni gün
gazetesi 16 M art 1920 de Istanbul’un In gilizler tarafından işgali üzerine sahibi
Yunus Nadi tarafından A nkara’da çıkarılm aya başlanmış, 1921 de bir ara K ay-
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Üğüt (1918)

seri'ye nakletmiş, M illi Mücadele’nin so
na erm esi ile tek rar İstanbul’a taşınıp bir
süre de orada yayım lanm ıştır. Yeni gün,
H äkim iyet-i m illiye’nin
doğrultusıında
yayım yapmış, bir nevi yarı resm i bir or
gan hüviyetinde bulunm uştur. Yeni gün
gibi, basım yerini A nadolu’ya nakleden
bir yayın organı da Sebilü’r-reşäd’dir.
Eşref Edip Bey tarafından yayım lanan
bu mecmua, Mehmed Äkif ve diğer bazı
arkadaşlarının Milli M ücadele’yi desteklemek için giriştikleri faaliyetlerin bir
neticesi olarak belirir.
Anadolu’da Milli M üeadele’den önce ya
yım lanan gazete ve dergiler de um um iyetle M illi Mücadele’yi desteklem işlerdir. Bunlardan
A lbayrak
(Erzurum,
1913), Babalık (Konya, 1911), Öğüt (Afyonkaralıisar 1918 b ir süre
Konya ve
A nkara’da da çıktı) zikredilebilir. Bun
lardan özellikle Babalık ve Ö ğüt’ün Milli
Mücadele’ye hizm etleri önemlidir.
Y urdun çeşitli yerlerinde çıkıp, Milli Mü
cadele’nin təşkilatlanm asında, halka anlatılm asında yer alan gazeteler arasın
da, İstikbäl (Aralık 1918, Trabzon’da Faik
Ahmed (Barutçu) tarafından yayım lan
dı), Y en i Adana (A ralık 1918, Ahmed
Remzi Yüregir tarafından yayımlandı,
Fransızlar yasaklayınca, Pozantı’da bir
vagon içinde yayım ını sürdürdü. Yeni
Adana, Milli M ücadele’den sonra da ya
yım lanm aya devam etm iştir), Açıksöz
(H aziran 1919, Kastamonu, Ahmed Ham di ve H üsnü Açıksöz tarafından yayım 
landı. Milli Mücadele’ye katılan fikir ve
sanat adam larının yazılarına yer veren
Açıksöz, bütün cephe resm i tebliğlerini
yayım lam ıştır), İzm ir’e doğru (Mustafa
Necati, Vasif ve Esat Çinar tarafından
Kasım 1919 da B alıkesir’de yayım lanm a
ya başlanan bu gazete, Balıkesir’in Yunanlılar tarafından işgali üzerine kapandı) üzerinde durulabilir. Yine aynı gayeye yönelik yurdun çeşitli bölgelerinde
yayım lanm ış bazı gazete ve dergiler ise
şunlardır: İntibah, H akikat, Arkadaş,
Doğru söz (Bursa), Ses (B ahkesir), A y 
dın ili (Nazilli), Mücädele.-i m illiye, Gäye-i m illiye (Sivas), Emel (Amasya),
Emek, Şarkın sesi (A nkara), Aksisedä,
Ahali (Sam sun), Anadolu
(A ntalya),
Derdli, T ürk oğlu (Bolu), Yeşil yuva
(A rtvin), Trabzon (Trabzon), Işık, Yeni
Giresun (G iresun), A dälet (Bandırm a),
Güneş, Ordu Bucak (O rdu), Varlık (Sarıkam ış).
Bu arada iki mizah gazetesi, A nadolu’da
Peyäm -ı sabah ve M izahi kalem bu özel-

likleriyle önemlidir. A nadolu’da P e y a m -ı
sabah 1921 de Aka Gündüz tarafın d an ,
İstanbul’da yayım lanan Payam -ı sa b a h ’la alay etm ek gayesiyle yayım landı, fazla ilgi görmedi. Mizahi kalem ise o ld u k ça ilgi görm üştür.
Bu dönemde, Anadolu’da yayım lanan iki
fikri-ilm i m ahiyette dergi üzerinde de
durulabilir. Bunlardan K üçük m ecm ua *,
M alta sürgününden yurda dönen
Ziya
Gökalp tarafından D iyarbakır’da (1922),
İlim -fen -felsefe tetebbuätı ise A n k a
ra ’da H akkı Baha
ve Edip
Bey
tarafından yayım landı (1922). Y azarları
arasında Ziya Gökalp ve Yusuf A kçura
da vardı.
Milli Mücadele sırasında A nadolu’da y a 
yım lanan gazeteler arasında Meclis’te b i
rinci grup olarak adlandırılan M. K em al
ve grubuna karşı çeşitli şekilde m uh alefette bulunan veya İstanbul hüküm etini
tu tan lar da vardır. Bunlar arasında
Trabzon’da yayım lanan İrşad (1919) dikkati çeker. Sahibi Ömer Feyzi K uvä-yı
m illiyeciler
tarafından takip edilm eye
başlanınca İstanbul yoluyla Yunan işga
li altındaki Balıkesir’e geçli, İrşad’ı orada
çıkardı (1920). Daha sonra Yüzellilikler
listesine dahil edildiği için P aris’e gitm ek zorunda kaldı ve orada da Zencirbend cum hüriyet gazetesini yayım ladı.
Eskişehir’de yayım lanan Yeni dünya ise
(1920) Sovyet eğilimli bir yayım organı
olarak bilinir. Bu eğilimde bulunan ga
zeteler arasında Hayat (1921) de zikredi
lebilir. M uhalif gazetelerden Tan’ın sahi
bi Ali Ş ü k rü ’nün, M. K em al’in m uhafızlarından Topal Osman tarafından öldürülmesi basın tarihim izin önemli olaylarındandır. Muhalif eğilimli gazeteler ara
sında H ätif (Eskişehir), Ferdä (Adana),
Z a/er (K astam onu), Şarkın sesi (Erzu
rum ) da belirtilebilir.
T rakya’da Milli Mücadele taraftarı ga
zeteler arasında ise, Trakya (1918, Meh
med Şeref Bey) ve Ahali (1919, Mehmed
Behçet B ey )’nin sözü edilebilir. Her iki
gazete de E dirne’de yayımlanmış, Ahäli, Yunan işgalinden bir süre sonra Sofy a ’da yayım lanm aya başlanmıştır.
IV. G üdüm lü basın devri
(1923-1946).
C um huriyetin ilanından sonra T ürk ba
sını, 1946 ve hatta yer yer 1950 ye kadar
süren, tek p arti idaresince belirlenen, ti
pik bir güdüm lülük ortam ına girmiştir.
Bu dönem boyunca basın organları çeşit
li şekillerde sindirilmiş, belli bir görüş
doğrultusunda yönlendirilm iştir. Bu dö
nemde basında yerleşen bazı gelenekler
Dergäh arşivi

ve zihniyet bugüne kadar tesirleri görülen bazı yanlış eğilimleri doğıırm uştur.
Cum huriyet döneminde basını kontrol ve
sindirme faaliyetleri H iläfet meselesi ile
ilgili olarak bazı ünlü gazetecilerin İstikläl mahkemelerine
sevki ile başlar.
Hüseyin Cahid (Y alçın)/T anın, Ahmed
Cevdet/İkdäm , Velid Ebüzziya/T e v h id -i
efkär idareeileri ile bu gazetelerin yazı
işleri müdürleri, Baro B aşkanı Lutfi Fik
ri gibi şahıslar bu özel kuruluşlu m ahkemede yargılandılar.
Lutfi Fikri dışındakiler beraat ettirildi.
Mahkeme başkanı Topçu İhsan’ın Mus
tafa Kemal’e basınla m ünasebetlerini düzenlenmesinin doğru olacağı fikrini telkini üzerine, 4 Şubat 1924 te İzm ir’de
bir toplantı yapıldı. M. K em al tarafından
Velid Ebüzziya’nın çağırılm asının istenmediği bu toplantıya devrin b ü tün belli
başlı başyazarları katıldı. Toplantıda konuşan M. Kemal basının, m ücadelesini
desteklemek zorunda olduğunu bildirdi.
Bu toplantı, Cum huriyet dönem inde bası
nın yönlendirilmesi yolunda önemli bir
başlangıç olmuştur.
Bir yıl sonra (1925) Doğu illerindeki hareketler bahane edilerek T a krir-i sükün
kanunu çıkarıldı. Bu kanunun bizzat İs
tanbul başınının susturulm ası için çıkarılm ası gerektiği, C um huriyet H alk Fırkası ileri gelenlerinden ve Dahiliye Vekili Recep Peker tarafından, «bu yılanların, zehirli yuvaların» yani basının ezilmesi, temizlenmesi, yok edilm esi icap
ettiği şeklinde belirtildi. Bu kanunla ba
sının kontrolu,
yasaklanm ası, kapatılm ası konularında hüküm ete geniş yetkiler tanınm aktadır.
K anun yayım landıktan bir gün sonra (6
M art 1925), Bakanlar k u n ılu k a ra n ile
İstanbul’da yayım lanan belli başlı gün
lük gazetelerden bazıları, İslämcı ve sol
eğilimli dergiler (T evhid-i efkär, Son
telgraf, İstikl&l, Sebilü’r-reşäd, A yd ın lık
ve Orak çekiç) ile A dana’da yayım lanan
Toksöz gazetesi kapatıldı. Üç gün sonra
da İzmir, Adana, Trabzon gazetelerinin
de bulunduğu beş gazete kapatıldı. Ista n b u l’da yayımlanan tesirli günlüklerden Tanin ve Vatan ile aylık Resim li ay
da daha sonra kapatılanlar arasındadır.
Bu harekätın devamı olarak H. Cahit
Yalçın ve gazetesinin yazı işleri m üdür
leri ve mesul m üdürleri tutuklandı. H.
Cahit, T akrir-i sükün k an u n u ’nun kabulü üzerine, siyasi yazı yazm am aya k a
ra r verdiğini yazdığından, İsmet Paşa
hüküm eti’ni protesto ettiği, bunun ağır

bir suç olduğu teziyle m uhakem e edildi
ve öm ür boyu Çorum ’a sürgün edilmesine k a ra r verildi. Diğer gazete sorum luları Elazığ İstikläl M ahkem esi’ne sevkedildiler ve beraat ettirildiler.
Takrir-i sü kü n kanunu ile basın sindirildikten sonra, devrim ler
gerçekleştirildi. Bu süre içinde bütün basın organları devrim lerin gerçekleşmesinde каши
oyu oluşturm ak için kullanıldılar. Ba
sının susturulm ası ve güdüm ü ile Latin
esaslı alfabenin kabulü m em lckette te
sirleri uzun sürecek bir fikir buhranı
m eydana getirm iştir.
Birinci durum da
gazete ve dergiler, milli kök ve kü ltü rü müzle ilgili yayım dan m en edilmişler,
ikincisi ile de bu konularda kitaplarda
yer alan fikirlerden okur yazarların uzak kalm ası sağlanm ıştır. Yine L atin esaslı alfabenin kabulü, basının okuyucu
kaybetm esine sebep olmuş, bir çok ya
yın organı zor durum a düşmüş veya kapanm ıştır. B unun üzerine çıkarılan bir
kanunla, gazete ve dcrgilere yardım öngörülm üş, ancak bu destek de basının
daha keşin yönlendirilm esi için kullanılm ıştır.
1931 de bir M atbuat kanunu çıkarılm ıştır.
Önceden ortam hazırlam ak için Meclis’
te basını itham edici konuşm alar yapıl
mış, basın hürriyetinin kötüye kullanıldığı belirtilm iştir. Bu tarihe kadar II.
M eşrutiyet dönemi m evzuatı yürürlükte
sayılıyordu. 1931 de kabul edilen M atbuat
kanunu’nda yer alan m addeler arasında
B akanlar K urulu kararıyla gazete ve
dergi kapatılm ası öngörülmekte ve kapatılan gazetelerin sorum lularının başka
gazete çıkaram ıyacakları belirtilm ektedir. Aynı zamanda bu kapatm a kararları
için adli m ercilere başvurm a im kanı da
tanınm am ıştır. Ayrıca gazete sahipliği için lise, yayın miidürlüğü için yüksek
okul diploması şart koşuluyordu. K am ın
da daha sonra bazı değişiklikler yapılm ıştır.
M atbuat kan u n u ’ndan sonra basının gü
düm ü yönünde daha başka
faaliyetler
dikkati çeker. Bunların başlıcası, 1935 te
toplanan Basın Kongresi *’dir. Bu K ongre ’de basın üzerindeki devlet kontrolü
pekiştirildi. Bu amaçla bir Basın Birliği *
kurulm ası öngörüldü. İktidarın basını tam
m änasıyla kontrol etmesine ve hiç bir
aykırı ses çıkmamasına rağm en M atbuat
kanunu değiştirildi. Yeni değişiklik 1938
de hiç bir aleyhte konuşma yapılm adan
kabul edildi. Bu kanunda süreli yayım
neşri için o devirde önemli bir meblağ
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olan 1.000-5.000 TL. lık garanti m ektubu
verilm esi öngörülmüş, gazete çıkarm ak
için ruhsatnäm e şart koşulmuş, okul ve
üniversite olaylarının yayım lanm ası izne
bağlanm ıştır.
1938 den sonra II. D ünya Savaşı’n m mey
dana getirdiği ortam içinde hüküm etler
basının kontrolünü en önemli işler ara
sında m ütalaa etm işler, baskı ve sınırlamayı bu bakım dan en önemli araç olarak
kullanm ışlardır. Тек p arti dönem inin karakteristiği basında m uhalif sesin bulunm am asıdır. Zaman zam an bazı tenkitlere
m üsam aha edilmişse de p arti yetkilileri
bütün bunları bir işaretle durd u ru p akabinde tam am en m üspet yayım ların gerçekleşmesini sağlam ışlardır.
O devrin
ünlü gazetecilerinden F. Rıfkı, T ürkiye’de basın mesleğinin haysiyeti olmadığını,
çünkü sorum lu şahısların, başyazarların
kendilerine verilen telefon em irlerinin
dışına çıkam adıklarm ı, bir yazısında yakınm a kabilinden yazar. Bu dönem bo
yunca, sol basın organlarına da zam an za
m an m üsade edildiği halde İslamçı nitelik
gösteren hiç bir yayım a izin verilmemiş,
Jıatta bazı zam anlarda ram azanla ilgili
yazı ve haberlere y er verm ek bile gericilik propagandası suçlam asıyla yasaklanm ıştır.
G üdüm lü basın devrinde basın organları
arasında fikirlerine göre bir smıflama
yapm ak m üm kün değildir. Daha önceden
yayım lanan gazeteler de yeni yayım lan
m aya başlıyan gazeteler de tek tü k istis
nalar dışında resmı fikirleri işlemiş, savunmuş, pekiştirm eye çalışm ışlardır. Da
ha önceden yayım lanan gazeteler de
C um huriyet fikriyatını en uyğun biçim de m üdafaa ettikleri oranda, yayım la
rını sürdürdüler. Sahipleri, başyazarları
m illetvekili seçildiler. C um huriyet yıllarında yayım lanm aya başlanıp da günümüze k ad ar tesirli b ir yayın organı olarak gelen C um huriyet *, İstan b u l’da
C um huriyet ve M ustafa Kemal fik riy atını savunm ak üzere Y unus Nadi tarafın dan yayım lanm ıştır (1924). K urucular arasında Zekeriya Sertel ve Nebizäde
Hamdi de vardı. C um huriyet’te devrin
önde gelen yazarları yer aldılar. Ziya
Gökalp, Ahmed Rasim, Cenab Şahabeddin, Peyam i Safa
b unlar arasındadır.
C um huriyet tek parti dönem inin fik ir gazetesi oldu. Ancak zam an zam an fikri
gömlek değiştirm elere uğrayan bu gaze
te, bilhassa II. Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında A lm anya’yı ve Alm an Nazizminin A vrupa’da kurm ak istediği «yeni n i

zamı» desteklemesiyle tanınır. Çok p a rtili hayata geçişle bir süre D P’yi d esteklemiş, sonra DP siyasetine k arşı çık m ıştır. 1960 tan sonra ise 12 M art d ö n e
m inin bir kesiti hariç çeşitli sol görüşleri
takip etm iştir.
Ahmed Em in (Yalman) tarafından k u 
ru lan Vatan, çeşitli zikzaklar çizm ekten
kurtulam am ıştır. Gerçekte, bu zikzakların bir kısmı rejim in zorlamasıyla olm uştur. 1925 te Elazığ İstikläl M ahkem esi’nce
kapatılm ış ve Ahmed Emin, M ustafa K e
m al tarafından gazetecilikten m en ed il
miş, bu yüzden Vatan’ı ancak A ta tü rk ’ün
ölüm ünden sonra yeniden yayım layabilm iştir (1940).
Milli Mücadele sırasında A nkara H ü k ü m eti’nin resm i organı olan H ä kim iyet-i
m illiye bu özelliğini C um huriyet’ten son
ra da sürdürdü. Devrin önde gelen y a
zarları çeşitli zamanlarda bu gazetenin
yazarları ve idarecileri arasında yer al
dı. Dil devrim inin hararetli yıllarında
adı Ulus’a çevrilen bu gazete 1971 de kapanıncaya kadar CHP’nin yayım organı
olmaya devam etmiştir.
1925 te Y eni Türkiye, Yeni ses, Son saat
gibi gazeteler yayım lanm aya başlandı.
1926 da İstanbul’da Siirt Mebusu M ahm ut
(Soydan) tarafından yayım lanm aya baş
lanan M illiyet, bu şehirde parti güdüm ünü temsil eden belli başlı siireli yayım 
lar arasında yer almıştır.
1935 te Iş Bankası’nın desteği ile Ali
Naci (K aracan) tarafından yayım lanm a
ya başlanan Tan gazetesi başlangıçta
başarı kazanam ayınca,
A. Emin Y al
man, Zekeriya Sertel, Halil Lütfi Dör
düncü tarafından devr alındı (1936). 1938
de 3 ay kapatıldı. Zekeriya Sertel’in başyazar olduğu yeni dönemde Tan, sol eğilim li bir nitelik arzetti. Devrin hüküm etinin de tertibiyle 1945 te matbaası
tah rip edildi.
Bu dönemde yayım lanan belli başlı ga
zeteler arasında Haber (1931, Hakkı T ank
ve Rasim Us), A kın (1933, Ahmed Ağaoğlu
tarafından yayım lanan bu gazete M usta
fa K em al’in Ağaoğlu’na sert çıkışları yüzünden yayım ını
durdurdu),
Hergün
(1933, Va-Nü, Nizam ettin Nazif,
daha
sonra F aruk G ürtunca), Zaman
(1934,
Velid Ebüzziya, sonradan 1936 da Açık
söz, 1937 de Son telgraf adını aldı), Tasvir-i efkär (Ziyad Ebüzziya, 1940 da ya
yım landı, 1944 de kapatıldı) zikredilebilir.
Genel olarak bu devir, gazeteciliğimizin

geliştiği, yayın sayısının arttığı b ir dö
nem olarak takdim edilm iştir. G erçekten,
müsbet bazı teknik gelişm eler olm uştur.
Ancak 1923-1950 arasında yayım lanan ga
zete ve dergilerin 1775 adet olduğu biliniyor. Bu rakam, II. M eşrutiyet’ten
Cumhuriyet’e (1908-1923)
kadar çıkan
gazete ve dergi sayısının fazla üstünde
değildir. Keşin bilgi bulunm am akla beraber bu on beş yıllık dönemde çıkan sü
rəli yayın sayısı, C um huriyet dönem indeki 27 yıllık toplama yakm dır. Ayrıca,
1950 ye kadar yayım lanan gazete ve d er
gi sayısına çok partili hayata geçiş yıllarında yayımlanan süreli yayım lar da da
hildir ki, 1946-50 arasında önceki yıllarla
kıyaslanamıyacak nisbette gazete ve d er
gi yayımlanmıştır. Bu durum da, G üdüm 
lü basın devri, başınımızın büyük gelişme im kanlarına nisbetle gelişemediği
bir devir olmuştur.
V. Çoğülcu basın devri. II. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle çok partili hayata
geçiş yönünde tercih belirtilm esi Türk
basım'mn yeni bir döneme girişini de
mümkün kildi. Bu, gerçekte çok partili
hayatın mecburi kaidesi olarak
kabul
edilmelidir. Bu yıllarda k u rulan DP, M atbuat kanunu’nun tadili için faaliyete geçti. DP basın hürriyeti olm adan çok p ar
tili hayatm olmayacağı fikrini ileri sürüyordu. Bunun üzerine CHP H üküm eti,
siyasi havayı yum uşatm ak için, hüküm ete gazete kapatm a yetkisi veren M atbuat
kanunu’nun 50. maddesiııi kaldırdı. Bu
yıllarda DP nin sürekli olarak basın h ü rriyetinden yana gözükmesi ve uzun za
mandır basının güdüm lü idareden bıkması netieesinde, DP ye karşı eğilim arttı. CHP organı olan bir kaçı m üstesna
gazete ve dergilerin büyük çoğunluğu DP
yi desteklemeye başladılar. 1950 de ik tidara gelen DP aynı yıl, liberal nitelikte
bir Basın kanunu çıkardı. Böylece gü
dümlü basın devri, m evzuat bakım ından
da sona erm ektedir. Bu kanunla, basının
hüküm et tarafından kontrolüne son verilm iştir. Kanunda tahsil kaydı ve tem inat yatırm a mecburiyeti yer alm ıyordu.
Gazete kapatm a yetkisi hüküm ete değil
adli m ercilere tanınm ıştır.
Güdümlü basın devri zihniyetinin hem
siyasilerce hem de basınca terk edilem emesi sonucu basının kendi h ü rriy et sı
nırım çizememesi, siyasi iktidarınsa ba
sını sürekli destekçi görm ek arzusu, libe
ral nitelikli kanundan dönüşe giden tadilätları hazırladı. DP iktidarı, 1954 te
Neşir yoluyla ve radyo ile işlenecek bazı

cürüm ler h a kkm da kanun’la bazı kısıtlam alar getirdi. 1956 da hem bu kanunda
hem Basın k an u n u ’nda bazı değişiklikler
yapıldı. B unlar ve daha sonra gerçekleştırilen m evzuat değişiklikleri DP dönem inde G üdüm lü basın dönem ine dönüş
sayılabilecek gelişm eler değildir. Sadece
ik tid arın bazı baskı tedbirleri denemesi
m ahiyetinde sayılabilir.
1955 te 6-7 Eylül hadiseleri dolayısıyle ilan
edilen Sıkı yönetim, basm ı belli nisbette
kısıtladı, bir çok gazete geçici olarak kapatıldı. DP iktidarm ın son yıllarında ba
sınla p arti arasında sürtüşm e büyüdü.
CHP ta raftarı basın, hüküm eti yıpratm ak
için geniş faaliyetlere girişti. Hüküm etse
basını kısıtlam aya ve baskı altına almaya
yöneldi. 1960 daki 27 Mayıs hareketi, Ba
sın h ü rriy etin i keşin olarak gerçekleştireceği iddiasında idi. 1950 kanununa basın
h ü rriy etin i tem inat altına alıcı bazı hük üm ler eklenerek 5.12.1960 da bir Basın
kanunu kabul edildi. Yeni A nayasa’ya
basın h ü rriy etin i sağlam laştıracak önemli
hüküm ler konuldu.
1960 A nayasası’nda Basın hürriyeti ile
ilgili hüküm ler 17, 20-27 ve 121. m addelerde yer alm aktadır. Bu hüküm ler,
«basın ve haber alma hürriyeti açıkça tespit edilen istisnaları dışında, prensip itibarıyla kanunla dahi sım rlanam az; yayın
yasakları konıılamaz; gazete ve dergiler
prensip olarak toplatılamaz; gazete ve
dergi çıkarm ak her T ürk vatandaşı için
serb esttir ve izin alma, tem inat yatırm a
şartlarına tabi tutulam az; gazete ve der
gilerin çıkarılması, yayımı ile ilgili hususlar kanunla düzenlenir; fakat bu kanun haber, düşünce ve kanaatlerin serbestçe yayınlanm asım engelleyici, zorlaştırıcı, siyasi, iktisadi, mali, teknik kay ıtları ihtiva edemez; basımevi ve eklentileri ve basın araçları, suç vasıtası oldu
ğu gerekçesi ile dahi, zabt ve m üsadere
edilemez veya işletilm ekten alıkonulamaz; düzeltm e ve cevap hakkı
ancak
kişilerin şeref ve haysiyetlerine dokunulm ası veya kendileri ile ilgili gerçeğe
aykırı yayınlar yapılması hallerinde ta 
nınır ve kanunla düzenlenir» şeklinde sıralanabilir.
B ir süre sonra
çıkarılan
Tedbirler kanunu (7 M art 1962) nda ise
basın üzerinde kısıtlam alar getiriliyordu.
Ancak, Milli B irlikçilerin bu hareketleri
de daha önceki iktidar gibi güdüm lü dö
nem e dönüş anlamı taşım am aktadır.
Bu dönem basının özeiliği, basında sanayileşme, kapitalizm ə geçişin gerçekleştirilm esidir. Gazete ve h atta dergi çıkar-
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т а к b ir serm aye meselesi olm uştur. Teknolojik gelişmede T ürk basını diğer ge
li şmiş ülkeler başınına yetişm iştir denilebilir. Tiraj bakım ından bazı gazeteler
dünyanın belli başlı gazeteleri arasında
yer alabildikleri halde, toplam basılan
gazete sayısı bakım ından büyük bir rakama varılam am ıştır. Çünkü, genel tira 
jın % 80 i İstanbul’da yayım lanan beş
büyük gazete tarafından sağlanm aktadır.
F ikir gazeteciliği y eterli mesafe katedememiş olmakla birlikte, haber ve sansasyon basını, renkli baskı işleri gelişmiş,
yaygınlaşm ıştır. Televizyonun yaygm laşması karşısında bazı gazeteler, renkli ve
bol resim li haberlerle tutunm a yolunu
denemeye yönelm işlerdir. Böylece basın,
gelişme, olgunlaşma yolunda yeni bir kitle haberleşm e vasıtası yüzünden duraklam ak zorunda kalm ış bulunm aktadır.
Televizyon, gazetelerin reklam gelirlerini
de belli nispette kısıtlam ıştır. Basın sanayiindeki tem erküz yüzünden belli baş
lı gazeteler Türkiye’nin belli başlı m erkezlerinde mahalli baskılar yapm aya baş
lamış, neticede, filizlenm ekte olan m ahal
li basının yok olmasına varabilecek bir
gelişme içine girilm iştir. Belli başlı 4 bü
yük gazete aym zam anda A lm anya’da
T ürk işçileri için baskı yapm aya başlam ıştır. Mevcut geniş tirajlı basın, bazı
istisnalar dışında, yeni tüketici bir kitle
k ü ltü rü üretm ektedir. B ütün yayım lar bu
yeni uyuşum cu kitle külttirünü yaygınlaştırm a yönünde sevkedilm ekte, haberler bu yönde üretilm ektedir. F ikri nitelikler taşıyan bir kisim basın ise toplum 
da milli bütünlüğü sağlam laştıracak fik
ri yapı dışında, güdüm lü basın dönem inden artakalan ideolojiden de m iras olan
yabancılaşm a tavrı içinde sürm ektedir.
Buna m ukabil fikri basın için ortam gittikçe imkansız hale gelm ektedir. Bu yüzden köktenci fikir basmı, küçük tira jla r
la, dar im kanlarla başbaşa kalmış bulunm aktadır. Bu sebeplerle bugün basının
T ürk toplum unun ihtiyaçlarına cevap verecek güç ve kabiliyete sahip olmadığı
söylenebilir. Bu dönemde basının seyahat,
şans ve talih oyunları, çeşitli kam panyalar, yarışm alar vs. ile de uğraştıkları ve
basınla ilgili olmayan sahalarda işletm eler k urdukları görülm ektedir.
Çoğulcu dönemde yayım lanan belli başlı
gazeteler ve eğilimleri ise şöyle sıralanabilir :
a. Daha önceki dönem lerden yayım ım
sürdüren gazeteler:
Akşam . Çeşitli dönemler geçiren bu ga

zete, 1950 den sonra yaygın b ir ak şa m
gazetesi olarak belirir. 1957 de sa b a h la rı
çıkmaya ve aynı zamanda ilk olarak A n 
kara baskısı yapmağa başladı. Bu d u ru m
gazetenin tirajına tesir etti. A k şam ’ın
daha yaygınlaşması 1965 ten sonradır. Sol
eğilimli bazı yazarları da bünyesine a la n
gazete tirajın ı yükseltti. Bu 1970 e k a dar devam etti. Bundan sonra g ü cünü
gittikçe kaybederek yayım ını sü rd ü rd ü .
Vatan. A. Emin Yalman tarafından id a re
edilen bu gazete, çok partili hay ata g eçiş döneminde DP yi destekledi. P a rti
iktidara geçince de desteklemeğe devam
etti. Ancak sonraki yıllarda, DP den desteğini çekti, CHP yi desteklemeye başladı.
1960 dan sonra A. Em in Yalm an’ın g a
zeteciliği fonksiyonunu kaybetti ve V a
tan da yavaş yavaş tesirsiz hale gelm eye
başladı. 1960 da V atan’dan ayrılan Y al
man, Hür vatan’ı çıkardı (1960-62). V a
tan da yayım ını bir süre akşam gazetesi
olarak ve A nkara’ya taşınarak devam e ttirdi. 1976 da sol eğilimli bir gazete olarak yeniden yayımlanmaya başladı.
1938 de İlham i Safa ve Cemalcddin S aracoğlu tarafından yayımlanmaya başlanan
Y eni sabah, 1946 da Safa Kılıçoğlu’na
geçti. Refi Cevad Ulunay, K adircan K aflı, Sabri Esat Siyavuşgil, Şükrü Baban,
Nezihe Araz gibi isim lerin yazdığı bu ga
zete 1950-60 arasında haber-fikir gazete
si olarak hayli ilgi çekmiştir. 1960 dan
sonra yavaş yavaş gücünü yitirm iş ve k apanm ıştır (1962).
b. Yeni yayım lanan gazeteler :
Çok partili hayata geçiş hazırlıklarının
başladığı 1945 yılında yayım lanm aya baş
lanan Tasvir, Ziyad Ebüzziya ve Cihat
Baban tarafından yönetildi ve DP yi des
tekledi. 1960 lara doğru gücünü yitirdi.
1948 de yayım lanm aya başlanan Hürriyet gazetesi, çoğulcu basın döneminin en
karakteristik yayım larından biridir. Kurucusu Sedat Simavi, uzun yıllar çeşitli
süreli yayım lar çıkarmış, bazılarında bü
yük başarı elde etmiş, bir kısmında ise
başarısızlığa uğram ıştır. H ürriyet, onun
bu tecrübelerinin ürünü olmuştur. H ürri
yet, getirdiği yeni teknoloji, tecrübe ve
olayları tiraj açısından iyi kullanması ile
başarı sağladığı gibi, 1950 lerde kurm aya
başladığı dağıtım -bayi teşkilätı ile de bu
başarısını sağlam tem ellere dayandırmıştır. H ü rriyet’in tirajı 1950 lerde hızla a rt
mış, 1960 larda yarım milyona varmıştır.
A nkara'da DP nin organı olarak 1949 da
yayım lanm aya başlanan Zafer gazetesi,

27 Mayıs 1960 da kapatılıncaya kadar bu
çizgide yayımını sürdürdü.
Bu dönemin önemli yayım organlarından
biri de 1950 de DP nin yardım ı ile Ali
Naci Karacan tarafından yayım lanm aya
başlanan M illiyet olmuştur. Milliyet, h a
ber ve yazılara aynı önemi vermiş, aydın
kitleye hitap etmeyi amaç edinm iştir. Bir
süre Peyami Safa ve T an k B uğra’nın da
yazdığı Milliyet, ılımlı ve tarafsız görünmeye dikkat etmiş, fakat daha sonraları,
CHP ne yakın bir çizgiyi sürdürm eye çalışmıştır. Milliyet’in tirajı 1960 ve 70 le r
de artış kaydetmeye devam etmiş, baskı
tekniği bu süre boyunca devam lı gelişmiştir.
Dünya, 1952 de eski Ulus başyazarlarından Falih Rıfkı Atay ve Bedii Faik ta ra fından yayımlanmaya başlandı. İstan b u l’
da CHP nin sözetisü oldu. 1960 lara k a 
dar belli bir gelişim gösteren ve fonksiyon ifa eden Dünya, yavaş yavaş gücü
nü kaybetti. Falih Rıfkı’nın son günlerinde CHP ne karşı çıkması, Bedii F a ik ’in de aynı görüşlerin daha ötesinde bir
yere varması sonucu okuyucu tabanını
kaybetti. 1976 da Bedii Faik gazeteden
ayrıldı.
Çoğulcu basın döneminin diğer bir dikkate değer gazetesi de Tercüm an’dır. 1955
te yayım lanm aya başlanan bu gazete 1960
a kadar fazla dikkati çekm em iştir. 1960
larda çalışanlarca kurulan bir şirkete geçen gazete, İslam tarihine dair tefrik alarla geniş bir okuyucu kitlesi buldu. K emal Ilıcak yönetim inden sonra da iktisadi ve teknik gücü artarak gelişmesini
sürdürdü. M uhafazakär m illiyetçi fikir
çizgisinde A hm et Kabaklı, K adircan K aflı, T a n k Buğra, Ergun Göze gibi y azar
ların yer aldığı Tercüman, İnci adlı ilävesiyle, bu m uhtevasının aksine sayılabilecek bir kadın - magazin gazeteciliği
sürdürm üştür.
M uhafazakär eğilimli gazetelerin 1960
sonrasında belli başlı temsilcileri
Son
havadis ve Yeni İstanbul olm uştur. Yeni
İstanbul 1950 de Habib Edip Törehan tarafından yayımlanmaya başlandı. Her
konuda uzm anlara yazı
yazdırm asıyla
tanındı. 1960 dan sonra gazete el değiştirdi. 27 Mayısçılara karşı m uhalif bir
gazete olarak geniş bir kadro ile yayım a
geçti. Büyük bir okuyucu kitlesi buldu.
Ancak 1965 ten sonra yavaş yavaş bu gü
cünü kaybetti. 1953 te A nkara’da yayım 
lanm aya başlanan Son havadis, yayım layıcısı C. Sait Barlas’ın sol eğilim lerini
yansıttı. 1960 da İstanbul’a nakledildi.

BAS
Cemil Sait gazeteyi sattı. 27 M ayısçılara
karşı ilk m uhalefet bu gazetede yoğunlaştı. Daha sonra bu gazetenin kadrosu
Yeni İstanbul’a geçti. Son havadis sonra
ki yıllarda AP taraftarı bir gazete olarak
yayım ını sürdürdü. Yeni İstanbuFdan
sonra m uhafazakär - m illiyetçi eğilimli
gazeteler arasında Bäbıalide sabah ve
Bugün (1966) dikkati çeker. Bugün, M.
Şevket Eygi’nin idaresinde 12 M art 1971
e kadar oldukça geniş bir okuyucu k itle 
si bulm uştur. 12 M art’tan sonra Eygi’nin
y u rt dışma çıkması sonucunda gazete el
değiştirdi ve bu özelliğini kaybetti. 1965
ten sonra m uhafazakär-m illiyetçi eğilim 
li gazeteler arasında Bizim Anadolu, Yeni
Asya, M illi gazete, Orta doğu, Millet,
Bayrak, H ergün zikredilebilir. Sol eğilim liler arasında Yeni ortam (1972 - 76)
ve Politika (1975) dikkati çeker.
T ürkiye’de, renkli - resim li az yazılı k it
le başınının en belirgin təmsilçisi G iinaydtn 1968 de yayım lanm aya başlandı. Bu
özellikleriyle geniş bir okuyucu kitlesi
buldu. Giinaydın müessesesi çevresinde
çeşitli okuyucu kitlesine hitap eden y a
yın organları teşekkül ettirildi. İzm ir’de
uzun yıllardır yayım lanm akta olan Y eni
asır, aynı özellikleri daha çok Ege çapın
da tem sil eden bir gazete olarak dikkati
çekti.
1975 yılı sonu itibarıyla Basma Yazı ve
Resimleri Derleme M üdiirlüğü’nce h azır
lanan istatistiklere göre T ürkiye’de 2.362
gazete ve dergi yayım lanm aktadır. B un
ların 1.110 u gazete (485 i günlük) ve
1.252 si dergidir. Bu süreli yayım ların
1.243 ü genel, 653 ü içtim ai ilim ler, 216
sı tatbiki ilimler, 118 i güzel sanatlar
-spor- turizm , 59 u edebiyat, 30 u n azarı ilim ler, 19 u din, 15 i tarih-coğrafyakitabiyat, 5 i felsefese-ahläk, 4 ü dil konularındaydı. 1975 yılı içinde ise, 203 ga
zete ve 309 dergi yayın hayatm a atılm ış
bulunm aktaydı.
(Bu dönemde yayım lanan dergiler h ak kında, bk. Dergi maddesi).
Mahalli basın. Ancak basıldığı yer ve çev
resinde dağıtılan, bütün ülke çapında dağıtımı yapılm ayan, bu sebeple de yayım 
landığı bölge ile ilgili haberlere geniş yer
veren basın. Eskiden, ulaştırm a im kan
larının ve baskı tekniklerinin bugünkü
kadar gelişmediği dönemlerde bütün b a
sın bu vasfı taşım aktaydı. Özellikle gaze
teler, yakın çevrede dağıtılır ve satılırdı.
Ülkenin diğer bölgelerine ulaşm ası çok
zaman alırdı. B ununla birlikte, ülkenin
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Halen yayımlanmakta olan
belli başlı gazetelerin başlık klişeleri

kültür bakım ından en gelişmiş bir veya
birkaç ilinde daha geniş yayılm a im kan
lı bir gazetecilik gelişir, ülkenin diğer
bölgelerinde ise m ahallı haberlere ağırlık
veren yayın organları görülürdü. Bu bakım dan Türkiye’de İstanbul, merkezi
basının geliştiği b ir ilimiz olmuştur.
Bu yüzden İstanbul dışm daki basına taşra basını veya viläyetler basını denilegelm iştir. Daha sonra mahallı basın için
bölgesel basın veya yerel basın da denilm iştir. İl salnam elerine m ahallı basının
başlanğıcında önemli yer verilir. İlk vi
layet salnam eleri ise Trabzon (1865) ve
Типа (1869) dır.
Osmanlı ülkesinde İstanbul dışında ilk
Türkçe gazetenin R usçuk’ta yayım lanan
Типа olduğu biliniyor (1865-1877). Midhat P aşa’nın Tuna valiliği sırasında ya
yım lanan bu gazete Türkçe ve Bulgarca
olarak çıkarılıyordu. 9. sayıdan itibaren
Türkçe ve Bulgarca nüshalar ayrılm ıştır.
A nadolu’da yayım lanan ilk m ahalli Türk
çe gazete ise E nvär-ı Şarkiye (Erzurum,
1866)’dır. E nvär-ı Şarkiye de bir viläyet
gazetesi idi. M asrafları viläyet bütçesinden karşılam yordu. Bazı sayfaları Ermeni
harfleri ile Türkçe basılan E nvär-ı Şar
kiye yayım ını uzun süre devam ettirdi.
1929 da adı Erzurum olarak değiştirildi.
1969 da ise, İl Genel Meclisi E nvär-ı Şar
kiye adıyla bir gazete çıkarılm asına ka
rar verdi.
Mahallı basının ilk örnekleri arasında
1869 da yayım lanm aya başlanan Hüdavendigär (Bursa) ile K onya ve Diyarbekir zikredilebilir. C. O. Tütengil, 1874 te
Türkiye’nin 24 viläyetinde gazete çıktığım belirtm ektedir. Abdülham id devrinde viläyetlere gönderilen
m atbaalarda
basılan bu gazeteler hakkında çok az bir
bilgiye sahip bulunm aktayız. Bazılarından elimizde bir örnek nüsha bile yoktur.
Bazı iller basını üzerinde kitap ve makaleler yayım lanm ıştır. Ancak bu neşriyat da Adana, A nkara, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum , Esicişehir, Gaziantep, Kars,
Kastam onu, Kayseri, Konya, Tekirdağ,
Zonguldak gibi on civarında şehre inhi
sar etm ektedir. Çeşitli kaynaklardan derlenen bilgiler işığında viläyetler harf sı
rasına göre gazete ve dergi isim leri ve
yayım lanış yıllarını verm ekle yetineceğiz:
Adana: Ferdä (1918), Y en i Adana (1918),
Bugün (1936), D em okrat (1946), Köylü
(1952), D irlik (1962), Afyon: Haber
(1923), A fy o n haber (1966), Amasya: E-

m el (1920), Hdkikat (1921), A nkara: A n 
kara (viläyet gazetesi, 1882), H ä k im iy e t-i
m illiye (1920, 1934 ten itibaren Ulus ola
rak 1971 e kadar), Anadolu’da yen i gün
(1920), A nadolu’da P eyäm -ı sabah (1921),
Tan (1922), K uvvet (1947), Hürses (1951),
M edeniyet (1954), Ön cü (1960), Yeni ta nin (1961), Adalet (1962), A nkara telg 
raf (1962), Ekspres (1963), Son baskı
(1964), Haber (1969), Antalya: A nadolu
(1920) , Hak yolu (1921), Artvin: Y eşil y u 
va (1922), Aydın: A ydın (viläyet gaze
tesi 1895), A ydın ili (1920), Işık (Söke
1921), Balıkesir: Doğru söz (1919), İzm ir’e
doğru (1919), Bolu: Dertli (1919), Bolu
(1921) , Türkoğlu
(1921), Y en i Bolu
(1952) , Bolu ekspres (1957), Bursa: H üdavendigär (1869), Ertuğrul (1912), M il
let yolu (1920), Yeni and (1945), H a kim iyet (1950), Kafkas, Y eni hayat, G ü n 
düz, Yeni Bursa, Mücadele, Bursa, İn kıläp, İntibah, Hakikat, Kardeş, E ksp
res, Diyarbakır: Diyarbckir (1869-1963),
Peym an (1899), Dicle (1911), M ücahid
(1912), D iyarbekir’de Dicle (1913), K üçük
mecmua (1922), Yeni hilal (1923), Yeni
Dicle (1924), Karacadağ (1936), H alkın
sesi (1927), İç oğuz (1951), Yeni Şark
(1951), Şark postası (1952), Yeni Dicle
(1953) , Sesleniş (1953), Eskişehir: Eskişehir (1910), H akikat (1910), M illet
(1919) , Eskişehir (1920), A zm ü emel
(1920) , H ätif (1921), Elazığ: Sa tvet-i
m illiye (1922), Edirne: Edirne
(1868),
Meriç (1876), Arda (1884), Şube-i maa
rif (1885), Ceride (1890), Hadika-i fü nün (1890), Yeni Edirne (1906), Vatan
(1908) , Zelzele (1909), Say ü tetebbü
(1909) , Vatandaş (1910), Yeni Edirne
(1918), Trakya (1918), İtilaf (1919), A häli (1919), Arda (1923), Trakya bilgi
dem eti (1923), Paşa ili (1923), Serhat
(1924), Edirne postası (1925), M illi ga
zete (1930), Trakya
(1936), Ergene
(1936), Y eşilyu rt (1936), Ülkü (1936),
K öye doğru (1937), Edirne (1940), Dam
la (1942), Üçsu (1942), Vatandaş (1949),
Yeni Edirne (1950), Sınırboyu (1952),
İbret (1955), Edirne sesi (1961), Edirne
(1963), Edirne hudut (1970), Erzurum:
Envär-ı şarkiye * (1866), Had'ıkatü’l ahrär (1908), Sadä-yı Şark (1911), Färık
(1912), A lbayrak (1913), Varlık (Albayrak yerine), Özdilek (1923), M uallimler birliği (1924), Hürsöz (1955), Gazian
tep: A yıntap (İngiliz harfleriyle Türkçe,
1872), R ehnüm ä (1908), Genç (1913),
Ahali (1915), A ntep haberleri (1918),
Gazisancak * (1922), Halk dili (1924), Ha-

vädis (1925), Kilis (1942), Gaziantep
(1930), Yeni Gaziantep (1940), G üney
postası (1946), Demokrat güven (1950),
Hududeli (1956), Sabah (1962), Giresun:
Işık( 1918), Ye?ıi Giresun(1920), İçel: Doğ
ru öz (1922), İzmir: Kara Sinan (1874), İz 
mir (1876), Ähenk * (1894), İzm ir (1894),
Hizmet (1895), Köylü (1908),
Serbest
İzmir (1908), Anadolu (1912), İlham
(1912), Yıldız (1922), Ahali (1924), H iz
met (1925), Yeni asır (1927), İzm ir (1928),
Hakikat yolu (1928), H alkın sesi (1935),
Demokrat İzmir, Ege telgraf, Kastamonu:
Kastamonu* (1872), K oroğlu* (1908),
Serbäz (1911), Şüle (1911), Zafer (1911),
Nazikter
(1917),
A çıksö z*
(1919),
Türkiye (1921), Güzel Inebolu
(1925),
Birlik (1942), Kastamonu (1945), Yenises
(1946), Mücadele (1955), Tosya (1951),
Hakkın sesi (1953), Tosya postası, (1954),
Yeni Kastamonu (1957), H ak yolu (1963),
Kayseri: Erciyes (1910), K ayseri (191424 ve 1925-52), M isäk-ı m illi (1922),
Erciyes (dergi 1938-50), G ayret (195060),H äkim iyet (1950-60), Y eni K ayseri
(1952-60),
İstikläl
(1952-60),
Erci
yes telgraf (1955-60), Ses (1958-60),
K ırk la re li: Yeşilyurt (1925), Trakya’da yeni ışık (1925), Ö zdilek (Lüleburgaz
1930), Batı yolu (1935), K ırklareli (1938),
Kırklareli postası (1939), Yeni Trakya
(Lüleburgaz 1951), Kasırga (1953), L ü 
leburgaz postası (Lüleburgaz 1955), K ü 
çük yaprak (1960), Haber (1964), H ür
ses (1964), Kırklareli (1969), Konya:
K onya* (1869), Anadolu (1908), Şem s
(1909), Meram (1910), Babalık * (1910),
Osmanlı (1911), Tekäm ül (1914), İn ti
bah (1919), İbret (1919), H alk* (1922),
Hedef (1924), Duyğu (1930), Yeni A n a 
dolu (1932), Zaman (1934), Yeni ses
(1934), Çağ (1934), Selçuk (1945), Afcyokuş (1947), Karaman (1948), A kşehir
(1948), Zaman
(1949), Yeni K onya
(1949) , Maraş: Ä m äl-i m illiye (1920),
O rd u :
G ü n eş* (1919),
Ordu bucak
(1920) , Samsun: Ahali (1921), Haber
(1924), Samsun (1927), Sinop: Sinop
(1922), Sivas: Sivas (1879), K ızilırm ak
(1913), Iräde-i milliye (1919), Mücähede-i m illiye (1921),
G äye-i
m illiye
(1921) , Tekirdağ: K öylü dili (1925), T e
kirdağ Çorlu (Çorlu 1938), İnan (1951),
Trakya ekspres (Çorlu 1952), Tekirdağ
sesi (1952), Yeni inan (1952), D em ok
rat Tekirdağ (1953), Trakya (1953), K ö
yün sesi (1957), K urtuluş (1959), Şafak (1963), Trabzon: Feyiz (1908), İstikbäl (1919), İrşäd (1919), Trabzon (1922),

Van: Van (1900), Yeni Y u rt (1938), Zon
guldak: Zonguldak (1928-1934).
M ahalli basın, basın sanayinde m eydana
gelen tem erküz icabı bazı büyük gazetelerin A nadolu’nun çeşitli büyük m erkezlerinde de baskı yapmaya başlam aları,
m ahalli haberlere bu baskılarda geniş yer
ayırm aları neticesinde gücünü kaybetm eye başlam ıştır. Mahalli basının varlığını
sürdürm esi, daha çok Basın İlän K u ru m u’nca dağıtılan ilänla ilgili bir keyfiyet
haline gelmeve başlam ıştır.
★ Dış Türkler basını
a. Eski Osmanlı ülkelerinde Türk basını :
Kıbrıs. K ıbrıs’ta Türk basın hareketi 1888
yılında Saädet gazetesiyle başlar. 1570
te T ürk topraklarm a katılan ve 1878 de
geçici olarak İngiliz idaresine bırakılan
Kıbrıs T ürkleri bu tarihten Saädet’in çıkışına kadar T ürkiye’den gelen ve haftalarca sonra ellerine geçebilen gazeteleri okuyabiliyorlardı. Ada’n ın iç haberleşm esine dönük bir basın organı yoktu. Limasol M alm üdürlüğü’nden emekli olduktan sonra gazeteciliğe başlayan Emin
Bey’in, 1888 de haftalık olarak Lefkoşe’de çıkarttığı Saädet ancak bir kaç ay yayım lanabilm iştir. K ıbrıs’ta I. Dünya Savaşı’na kadar çıkan gazete ve dergiler ise
Zaman (25 A ralık 1891, Sahibi:
Hacı
Derviş, Başyazar: M uzafferüddin Galib:
K ıraathäne-i Osmani kulübünün
neşir
organı olarak yayıma başladı, 123 sayı
çıktı), Yeni Zam an (22 Ağustos 1892 1893. Sahibi: Kufizäde M ustafa Asaf. Zamon’daki ihtilaftan sonra K ıraathäne-i
Osmani’nin neşir organı olarak, Zam an’ın
eski yazar kadrosu tarafından ve «Millet-i İsläm iyye’nin maərifine hizmet» gayesi ile 28 sayı çıktı), K ıbrıs (6 M art
1893 - Temmuz 1898, Y eni Zam an’ın devam ı), K okonoz (1896 - Ağustos
1897, ikinci çıkışı 2 Mayıs 1910-28 H aziran 1910, Zaman’dan ayrılan Ahmet Tevfik tarafından çıkarılan ve bir ara A k baba ismiyle yayım lanan mizah gazetesi.
Jön T ürk eğilim li), Mir’at-ı zaman (3
M art 1900-11 Nisan 1910. Sahibi Ahmed
Tevfik. A ralıklarla fakat uzun süre y a
yımını sürdürdü), Sünühät (1912 Sahibi:
Mehmed Arif. 246 sayı çıktı), İsläm (19071909. Sahibi: Dr. Hafiz. İlim, m aarif ve
sanatı yaygınlaştırm aya yönelik çalışm a
lar yaptı. 95 sayı çıktı).
B unlardan başka Jön Türkleri destekleyen Feryäd (A ralık 1899), Sahibi Bodamyalızäde Şevket tarafından seçim
propagandası için kullam lan Vatan (1911—
1913), İttihat ve Terakki taraftarı S e y f

(1912-1913) ve buna m uhalif Kıbrıs (19131915) gazetelerinin yayım landığım görüyoruz.
Birinci Dünya savaşı başladıktan sonra
İngilizler Osmanlı D evleti’nin 1914 Kasım ’ında harbe girm esini bahane ederek
adayı daim i olarak idareleri altına aldı
lar ve bu arada Türkçe yayım lara son verdiler. Savaş sırasında dünya ile haberleşme im kanları son derece kısıtlanan Kıbrıs T ürkleri Anadolu hareketi başlarken
yeni gazeteler yayım ladılar. B unlar ara
sında 1919 yılında M uallim Remzi tarafından Lefkoşe’de haftalık olarak çıkarılan ve Anadolu hareketini desteklediği
için İngilizler tarafın dan kapatılan Söz
gazetesini zikredebiliriz. K ıbrıs’ta T ürk
çe basın, Lozan’da K ıbrıs’ın İngilizlere
tam am ıyla bırakılm asından sonra da devam etm iştir. Halen K ıbrıs’ta yayım la
nan H alkm sesi, B ozkurt ve Zaman gazeteleri dikkati çekm ektedir.
Batı Trakya Türk basm m ın doğuşu bu
bölgenin Lozan Barış antlaşm asıyla T ürkiye toprakları dışında bırakılm ası dönemine rastlar. 1912 den sonra Batı T rak
ya T ürkleri um um iyetle Selänik’te ya
yım lanan Y eni asır gazetesini okuyorlardı. Ancak 1924 te Lozan Antlaşm ası sebebiyle Selänik Türkleri m übadele ile Türkiye’ye gönderildiklerinden bu gazete arkasında büyük bir boşluk bırakarak kapandı. Batı Trakya’da İslami harflerle
yayım lanan Türkçe dergi ve gazetelerin
başlıcaları, haftalık resim li mizah dergisi Nefir (1922), haftalık Trakya (1923),
haftada iki gün yayım lanan Y en i ziya
(M art 1924-1925, Batı Trakya T ürk gazeteciliği’nin önde gelen isim lerinden biri
olan M ehm et Hilmi tarafından, kapanan
Yeni asır gazetesinin im kanları değerlendirilerek İskeçe’de çıkanlm ıştır. Bu gaze
te bir m üddet Yeni yol ismiyle yayım ına
devam etti), haftalık l ’tila (1925), iki
günde b ir yayım lanan Balkan
(19251926), haftada iki gün yayım lanan Yeni
adım (1925-1931, Mehmed H ilm i’nin çıkardığı bu gazete Yeni Yol’un devam ıdır), haftalık Şeytan (1927), Ülkü (19331939), C um huriyet (1932), M üdäfaa-yı İs
lam (1932), M illiyet (1932, günlük) Trak
ya (1931- ), A kın (1957), Sebat (1957),
B irlik (Gümülcine 10 Ağustos 1963- ),
A zın lık postası (1967- ).
İkinci dünya savaşı sırasında Y unan hüküm eti tarafından susturulan Batı Trakya
T ürk basını üzerindeki baskı özellikle
K ıbrıs uyuşmazlığı dolayısıyla zam an za
man şiddetlenm ektedir.

Balkan ülkelerinde Türk basını.
1908
Ekim ’inde Osmanlı Devleti’nden kesin lik le ayrılarak bağımsızlığını elde eden B ulgaristan’da Türk basın hareketi bu ü lk enin Ayestafanos andlaşm asıyla kısm i
m uhtariyetini kazandığı 1878 den hem en
sonraya rastlar. İlk Türkçe gazete olarak
yeni Bulgar idaresinin çıkardığı resm i
gazetenin Türkçe nüshasını kabul edebiliriz (1879). Bu tarihten sonra yayım la
nan Türkçe gazeteler sırasıyla şu nlardır:
Tarla (1880), Dikkat (1884), Varna postası (1887), Serbest Bulgaristan (1887), İttifak (1894), Sebat (1894), Bedreka-i selämet (1890), Em niyet (1895), Rağbet
(1896), S e d ä ® (1897), M uvazene (1897),
H am iyet (1897), Balkan (1898), M ecrä-yı
efkär (1898), Doğru yol * (1900), M üdafaa-yı h u kü k (1901), Rum eli (B alkan) *
(1904), Tem äşä-yi esrär (1904), U huvvet *
(1904), Типа * (1905), Feryäd (1905), E fkär-ı um üm iye * (1905), Ahäli (1905),
Sofya m uhbiri (1910), Şark (1911), T ırpan * (1911), Hurşi d (1912), T unca*
(1913-15, sonradan Türk sadası 1915-19,
daha sonra Tunca 1920-25), Ej/j/dm(1914),
Resim li Balkan (1917), Çiftçi b ilg isi*
(1919-1934), Ziya (1920), Arda (1920),
A häli (1920), Türksözü (1920), Mec.m ua-yı irşad (1920), Terbiye ocağı
(1921) , Yoldaş
(1921),
D eliorm an*
(1922) , A ltın kalem (1924), Başlangıç
(1924), Genç m ektepli (1924), R um eli
(1924) , Bulgaristan T ürk m uallim ler
birliği mecmuası (1925), Kocabalkan
(1925) , Y eni söz
(1925), Bulgaristan
(1925), Dostluk (1925), Mücädele (1926),
Spor gazetesi (1926), İntibah (1927), T u 
na boyu (1927), Yeni başlangıç (1927,
sonradan, Başlangıç 1929), Yenilik (1928),
R e h b e r* (1928), T u ra n * (1928), İkbäl
(1929), Rodop (1929), Rodop sesi (1929,
sonradan Y eni yol 1929-31), Halk sesi
(1929), Savaş (1929), Tebligät
(1929),
B irlik (1929), Açıksöz (1931), Özdilek
(1931) , Çocuk sevinci (1932), İstikbäl*
(1932) , İrfän (1932, sonradan İtisäm 1933),
K a radeniz* (1932), M edeniyet
(1933),
H akıkat şahidi (1933), İleri (1933), Bal
kan postası (1934), Y eni gün (1934), Doğ
ru y o l * (1935), Havädis (1937), Vatan
(1945), Işık (1945). Bunlardan başka
kom ünist rejim e geçişten sonra kom ünist
p arti denetim inde çıkan yayınlar arasın
da Y eni ışık (1945), Halk gençliği (1947),
Eylüllü gençlik (1949) ve Yeni hayat
(1954) sayılabilir.
1878 de bağımsızlığını elde eden Romany a’da, özellikle Dobruca Türkleri tara-

fınaan sürdürülən bir basın hareketi v a r
dır. Romanya’da ilk Romence - Türkçe
gazete olan Dobruca (1888-1894) Romen
Hükümeti tarafından
yayım lanm ıştır.
Dobruca’dan sonra yayım lanan süreli yayınların belli başlıları, ilk Türkçe gazete,
Hareket (1896, İbrahim Temo) ile Sadäkat (1897), Şark (1898), Sadä-yı M illet
(1898, İ .Temo), Dobruca (1901), R um anya (1928-1930), Emel (1930-1941) dir.

ne ulaşabiliyordu.
A raya giren asırlar ve bu asırlarda her
bölgede hiiküm süren yabançı tesirler
T ürk dünyasının birliğini her bakım dan
parçalam ışken, XX. asrın başlarında ba
sın hareketleri, bu engelleri giderecek
bir unsur olarak beliriyordu.
Ancak,
Türk dünyasında basının birleştirici rolü
kısa sürdü. 1917 Sovyet ihtilälinden bir
stire sonra, Türk ülkeleriyle basın aracılığıyla haberleşm e bağı kesilm iş bulunuArap ülkelerinde. 1876 dan sonra kısm en
yordu.
bağımsız hale gelen ve 1923 Lozan antlaşOsm anlı sahası dışında göziiken ilk T ü rk 
masıyla Türkiye’den tam am en kopan Mısır’da çıkan Türk gazetelerinden bazıları çe süreli yayım 1875-1877 yılları a ra 
şunlardır: Işık (1919-1920 teksir ile h af sında B akü’da yayım lanan ve kapağında
tada üç defa), Nasreddin Носа (1920, «Rusya’da çıkan ilk m üslüm an gazetesi»
haftalık mizah gazetesi), Tan (1920, te k  kaydını taşıyan haftalık Ekinci dergisisir ile haftada iki defa), Yarın (1 Ocak dir. A zerbaycan’da 1905 yılm a kadar y a
1926-12 Nisan 1926, haftada iki defa). yım hayatına atılan diğer basın organBunlardan başka Mısır’daki esir kam pla- ları ise, aylık K eşkül (Tiflis, 1903-1905),
rındaki Türkler tarafından bir çoğu te k  haftada iki gün yayım lanan Şark (Tif
(Bakü,
sir ile çıkartılan gazeteler: Dähiliye lis, 1903-1905), günlük Hayat
(1919) , Esäret (1919), Garnizon (1919), 1904-1906) dergi ve gazeteleridir. Özel
Kafes (1919), Kızıl Elma (1919), İzm ir likle Hayat ile Azerbaycan’da fikir bası
(1920) . 1945-1946 yıllarında Fransız ve nı geleneği kökleşmiştir.
İngilizlerin çekilmesi ile bağımsızlığma Bu dönemde K ırım ’da İsmail G aspıralı’kavuşan Suriye’de 1922-1927 yıllarında nın önce haftalık olarak çıkardığı, bir
haftalık olarak Halep’te çıkan Doğru Yol yıl sonra da günlüğe çevirdiği Tercügazetesi zikredilebilir.
m än-ı ahväl-i
zaman *
(Bahçesaray,
1883-1918)
yayım
lanm
aya
başlam
ıştı. İs
Irak’ta, K erkük Türkleri arasında hayli
mail
Gaspıralı,
Tercüman’dan
önce
Tongelişmiş bir kültür ve edebiyat hayatı
vardır. Osmanlı dönemindeki Türk başı guç adlı küçük bir gazete çıkarm ıştır.
nına örnek olarak B ağdat’ta Arapça, «Dilde, fikirde, işte birlik» ülküsünü aTürkçe olarak yayım lanan ve Osmanlı lem yapan Tercüman, İsmail G aspıralı’birliğini savunan T efekkü r gazetesi ile nın 1914 te ölümünden sonra oğlu M eh
Maarif gazetesini belirtebiliriz.
Ira k ’ın med tarafından 1917 yılm a kadar yayım 
1932 yılında bağımsızlığını elde etm esin- landı. Böylece K irim Türk başınının kuden sonra da Türkçe yayım yapan gazete rucusu sayılan ve sesi bütün T ürklük äve dergiler görüyoruz. 1950 lerden sonra lem ine ulaşan G aspıralı’nm Türk m illiyayım lanan K erkük, Ä fä k, K evkeb -i yelçiliğini işleyen gazetesi 35 yıl yayım ı
m aarif bunlara örnektir. 1958 den sonra nı aralıksız devam ettirdi. Bu bakım dan
dış T ürkler başınının en önemli gazetesi
yayım lanan Beşir ve özellikle Bağdat’ta
sayılır.
T ürkm en Kardeşlik K ulübü tarafından
1905 yılından itibaren Rus Çarlığı’m n
Türkçe - Arapça olarak yayım lanan K ar
T ürklerin yayım yapmasını önleyen kadeşlik (1963- ) dergisi dikkati çeker.
rarı kaldırm asından sonra o dönem T ürb. Türkiye dışındaki Türk ülkelerinde kistaıı aydınlarından M ünevver Käri,
basın.
Taşkent’te 1917 Bolşevik ihtiläline kadar
sırasıyla şu gazeteleri ç ık a rd ı: TeOsm anlı sınırları dışındaki T ürk dünya
sında basın ancak Osmanlı sahasında b a 
rakki (1905, 3 sayı), Hurşid (1905, 7
sın hareketlerinin başlam asından sonra
sayı), Sadä-yı Türkistan
(1914-1916),
ortay a çıkm ıştır. Osmanlı sahası dışındaNecat (1917). Kısa yayım sürelerinden
sonra Çarlık idaresi tarafından kapatılan
ki T ü rk dünyasında ortaya çıkan basın
dil, k ü ltü r ve ülkü birliğini gerçekleşbu gazeteler Türkistan halkı arasında
tirecek bir eğilim gösterm iştir. İstanbul’büyük rağbet gördü. Aym dönemde yine
da yayım lanan bazı gazete ve dergiler Taşkent’te Abdullah Evläni tarafından
b ü tü n Türk dünyasında okuyucu b u lu rçıkarılan Şöhret (1907, 10 sayı) ve A hken, dış Türkler başınının önemli örnekm etcan Bektem ir tarafından yayım lanan
leri de İstanbul’a ve ülkenin diğer illeri- A iy a (1908, 6 sayı) gazeteleri de M ünev-
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ver K äri’nin çıkardıklarınm
akıbetine
uğram aktan kurtulam adı.
1905-1917 döneminde A zerbaycan’da hepsi de B akü’da yayım lanan resim li dergiler arasında Füyüzät (1906-1908 ve Yeni
füyuzat ismiyle 1909-1911, aylık), Debistan (1906-1908, iki aylık), Şeläle, Majali
(Mecelle) (1914-1915, haftalık), Son haber (1915, haftalık),
Kardeş küm egi
(1917) önemlidir. H aftalık m izah dergilerinden bazıları: B ehlül (1907), Molla
Nasreddin (Tiflis, 1906-1924), T üti (Bakü,
1914-1917), Baba amir (1915-16). Aynı
dönemde B akü’da yayım lanan edebı-içtim aı-siyasi gazete ve dergilerden bir kısmı şunlardır: Hay at' m devamı olan İrşäd
(1905-1908, Yeni irşäd ismiyle 1911, gün
lük), Rehber (1906-1907, iki aylık), Taze
hayat (1907-1908, günlük), İttifa k (1908,
günlük), Zenbür
(1909-1910, haftalık),
M ekteb (1911-1917, iki aylık), İkbäl (1913
-1915, günlük), B asnet (1914-1917 haftalık), Sadä-yı kafkas (1914-16, günlük),
Y eni ikbäl (1915-17, h aftalık), Y en i ikdäm
(1915-16, günlük), Açıksöz
(1915-18,
günlük).
1905-1917 döneminde diğer T ürk bölgelerinde yayım lanan gazete ve dergiler ise
şunlardır: İsmail G aspıralı’nm yayım ladı
ğı iki aylık resimli m izahi dergi Kahkaha
(1906), iki aylık A y кар
(Kazakistan,
1911- 1916), iki aylık A ng (Şuur) (Kazan,
1912- 1917), Ahmed A gayef’in onbeş gün
lük olarak yayım landığı A kyo l (Bahçesaray, 1915-1916), günlük K ın m ocağı
(Simferepol, 1917-1918).
1917 Rus ihtilälinden sonra bir çok
dergi ve gazetenin yayım ına son verildi.
Yayımlanmasına m üsaade edilen bir kaç
dergi ve gazete arasında Zeki Velidi (Togan) tarafından
T aşkent’te
çıkarılan
Kengeş (Danışma) (1918-1931), bir m üddet M ünevver Käri tarafından idare edilm iştir. A zerbaycan’da günlük Azerbaycan
(Bakü 1918-20), günlük İsläm -ı Gürcistan (Batum, 1919) ve aylık M ektep
mecmuası (1920), kom ünist Fukara sadası
ile Yoldaş (Bakü, 1920) gibi gazete ve
dergiler görülm ektedir. K ırım ’da ise gün
lük M illet (1917-1920) gazetesi ile onbeş
günlük Y en i çolpan (1924) yayım lanm ıştır.
Kazan T ürk leri’nin ilk gazete çıkarm a teşebbüsleri 1834 yılına kadar götürülebilm ektedir. Ancak bu tarihteki ve sonraki
teşebbüslerin hepsi 1905 yılına kadar Çarlık rejim i tarafından engellenm iştir. 1885
te yayım lanan G urrenäme adlı yıllık,
Kazan Türkçesi ile ilk süreli yayım dır.

İlk dergi M ir’at küzgü (1902) ve ilk gazeteler ise N ur ile Kazan m uhbiri (1905)
tir. Yusuf A kçura’nm idaresinde ve K a 
zan «Müslüman İttifakı»nm organı olan
Kazan m uhbiri 1910 yılına kadar yayım ı
nı sürdürm üştür. Yine 1905 yılm da y a
yım lanm aya başlanan Fikir, Y ıldız (g ü n 
lük, 1918 e kadar), Ülfet ve 1906 da y a 
yım hayatm a atılan Ä lem -i tsläm , Tang
yıldızı, B urhän-ı teräkki
(A strahan’da
Kazan ve İstanbul şivesiyle, 1910 a k a 
d ar), 1907 de Äzäd, H am iyet, İdil (1914
e kadar), Ahbär, El Isläh (daha önce tek sir o larak)’dan sonra O renburg’da yayım 
lanm aya başlanan Vakit (1908, başyazarı
Fatih K erim i) geniş bir aydın yazar k itlesi topladı, yayımını 1918 e kadar sü r
dürdü ve K azan Türkçesi’nin en çok okunan gazetesi oldu.
1913 te Ayaz İshakı tarafından yayım la
nan İl de önemli bir gazetedir. K apatıldıkça Söz (1915) ve Bizning il (1916) adlarıyla çıkmıştır.
Kazan Türkçesi’yle 1917 ye kadar yayım 
lanan belli başlı gazeteler: Mizän (1909),
Hak (1911), İdil (1907-14), Halk (191415), Telgraf haberleri (1915), M illet
(1914), K uyaş (1912-18); dergiler: El A srü’l-cedid (1906), Şürä (1908-1918 Rızaeddin Fahreddin tarafından), A ngı (191218, önemli bir edebiyat dergisi), M uhtariyet (1917);
mizah dergileri:
Oklar
(1906), Top (1906), Ç ikirtke (1906), Çükik (1906-10), Karçıga (1906), Yaz (1907),
K arm ak (1907-14), Yaşın (1908), Y a lty u lt (1910), Akm olla (1911) dır. Ayrıca,
kadın, çocuk, eğitim ve ticaret dergileri
de yayım lanm ıştır.
1918 den sonra bir ara beliren serbest
hava, çok çeşitli yayım ın ortaya çıkm asını sağlam ıştır. Bu dönemde, K urultay
(m illi m edeni m uhtariyet taraftarı), Tetüş uyuşması, İttifäk (Bütün Rusya Müs
lüm an Uleması İttifakı yayım organı), İl
(A. İshakı), Hür m illet (Troysk’da), Oren
burg m uhbiri, Yanğı va kit (O renburg),
Toplan (haftalık, O renburg), El minbär
(Musa Carullah tarafından, haftalık), Ş i
mal yağı; A strahan’da: Azäd halk, Saray,
K ızıl süngü; Sinbir’de: Cum huriyet, Avıl;
Haberler (U ralsk’da), Yol (Kızıl Yen’de),
Flalk sözü (Sem ipalat’ta).
Rusya’da ihtilälden sonraki çalkantı dönem i içinde çeşitli görüşlere sahip kısa
öm ürlü gazete ve dergiler yayımlandı.
1920 den itibaren yerleşmeye başlayan
rejim , kendi gazete ve dergilerini yayım 
ladı. B unlar arasında Tatarıstan haberleri
(sonradan Tataristan ve Kazıl Tataristan

adını aldı), Bizning bayrak, Yangi fikir,
Kızıl il dikkati çeker.
Komünist rejim in yerleşm esiyle T ürkçe’nin çeşitli lehçelerini konuşan bölgelerde,
çeşitli konularda tam am en partiye b ağımlı gazete ve dergiler yayım lanm ış ve
böylece kamuoyunun güdüm ü sağlanm ıştır.
Doğu Türkistan’da. Bugün Çin H alk
Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan
bu Türk ülkesinde 1910 dan itibaren çe
şitli süreli yayım lara rastlanıyor. İli viläyetinde idari m aksatlarla çıkarılan İli
viläyetining geziti (1910-11) uzun m iiddet için tek Türkçe yayım olm uştur. T ürk
Dünyası’ndaki gelişmelere y arı
kapalı
duran Doğu Türkistan’da basın
diğer
Türk ülkelerine nisbetle fazla gelişem emiştir. Hürsöz (1919-21), Y engi hayat
(1933), İstikläl (1933), A lta y (1946) ko
münist häkim iyetinden önce çıkarılan
belli başlı süreli yayım lar arasında sayılabilir. 1949 da kom ünistlerin häkim iyeti
kesinleşince, Türkçe yayım organları k apandı. Ancak, Çin’den kaçıp çeşitli ülkelere sığınan Doğu T ürkistanlılar
bu
ülkelerde bazı dergiler yayım lam ışlardır.
Türkiye dışında yayım lanan Türkçe ga
zete ve dergiler arasında, I. ve II. Dünya
savaşları sırasında esir kam plarında y a 
yım lananlar, dünyanın çeşitli ülkelerinde yerleşm iş Türkler tarafından çıkarılan m evkuteler ve ülkelerinde Rus ve
Çin häkim iyeti hüküm süren T ürklerin
özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra A lm anya’da neşrettikleri dergi ve gazeteler
de vardır. (—> K.)
Basın Ahläk Yasası. Basın m ensuplarının
24 Temmuz 1960 da im zaladıkları, bası
nın m uhtevası hakkında ahläkı kayıtlar
ihtiva eden taahhütnäm e. Basın A hläk Yasası 10 m addeden meydana gelm ektedir:
1. B ir ämme müessesesi olan gazetecilik
mesleği, bu mesleğin dışında kalan özel
veya ahläka aykırı m aksat ve m enfaatlere älet edilemez ve ämme m enfaatlerine
zarar verici bir şekilde kullanılam az.
2. Yazı, haber, fotoğraf vesair şekillerde
yapılacak yayınlarda şu hususlara riayet
edilir : a) Ahläka aykırı veya m üstehcen yayında bulunulamaz. b) Şahıs,
müessese ve züm releri hedef tu tan yazı
larda galiz kelim eler kullanılam az, şeref
ve haysiyetlere karşı haksız yayın yapılamaz. c) Amme m enfaatini ilgilendirm eyen hallerden fertlerin hususi h ay atları küçük düşürücü şekilde teşhir edile
mez. d) Şahıslar, müesseseler veya züm -

reler aleyhinde iftira ve isnatta bulunu
lamaz. e) Din istism ar edilemez.
3. H aberlerde ve olayların yorum unda
hakikatlerden tah rif veya kısaltm a yoluyla m aksatlı olarak ayrılınam az, doğru
luğu şüphe uyandırabilen ve tahkiki ga
zetecilik im känları içinde bulunan h a 
berler tahkik edilm eden ve doğruluğuna
em in olunm adan yazılamaz.
4. Gazetenin veya gazetecinin şahsı veyä taraf tu tan kanaatlerine haberlerin
m etninde yer verilemez.
5. H aber başlıklarında, haberin ihtiva
ettiği hususlar tahrif edilemez.
6. Amme m enfaati m utlak lüzum gösterm edikçe «mahrem» kaydı ile verilen
m älüm at yayınlanamaz.
7. Gazeteci, kaynaklarm ın m ahrem iyetini koruyacak ve kendisine verilen sır
lara saygı gösterecektir.
8. H aber, yazı veya resim kaynaklarm ın,
yayın tarih i için koydukları zaman kaydı
ihläl edilemez.
9. İlän, rekläm m ahiyetindeki haber, re 
sim veya yazıların, ilän veya rekläm oldukları tereddüde yer bırakm ayacak şe
kilde belirtilir.
10. M evkütelerin verdikleri yanlış bilgilerden dolayı yollanacak haklı cevap ve
ya tekzipler, cevap veya tekzibe sebep olan yazının tesirini tam am iyle giderecek
şekilde en kısa bir zamanda yayınlanır.
Basın Ahläk Yasasının yürütülm esi için
Basın Şeref Divanı kurulm uştur. 10 üyesi olan Basın Şeref Divanı’nm 7 üyesi b a
sın teşkilatlarınca, 2 üyesi İÜ. profesörleri arasından Senato tarafından ve İs
tanbul Barosu avukatları arasından seçi
lir. Diğer üye İstanbul’un en kıdem li ceza häkim idir. H äkim lerin bu kurulda yer
alamıyacağına k a ra r verilince yerini İÜ.
Gazetecilik E nstitüsü M üdürü veya görevlendireceği kişi ve Türkiye G ündelik
Siyasi Gazete Sahipleri Sendikası D ivan’dan ayrılınca bunun temsilcisinin yerini
SBF Basın ve Yayın Yüksek Okulu M ü
dürü veya görevlendireceği kişinin alm a
sı kabul edildi.
Divan, ih tar veya takbih k ararları verebilir. Veya uzlaştırm a yoluna gider. Olay
önemli ise, kötü hali görülmüş gazeteci
nin mensup olduğu basın teşkilatından
çıkarılm ası için bu teşkilatın yetkili organları uyarılır.
Basın Ahläk Yasası başarıyla uygulanamadı. Basın Şeref Divanı’nın kararlarını
beğenmeyen gazete ve dergiler ayrılm a
ya başladılar. Basın İlän K urum u’nun
ilän kesme müeyyidesi uygulaması da ne-
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ticeye tesir etmedi, ayrılm alar çoğaldı.
1968 de Gazeteciler Cemiyeti ile Türk Ba
sın Enstitüsü bir sem iner te rtip ederek
yeni b ir düzenleme gerektiği sonucuna
vardılar. Fakat her hangi bir girişimde
bulunulm adı. (-> K .)
Basııı Birliği. Devlet kontrolii altında basın
m ensuplarının teşkilätlandırıldığı kurum
(K uruluşu: 1938). T ürk Basın Birliği, 1935
te H üküm et tarafından toplanan Basın
K ongresi’nde alınan k arar gereğince ku
ruldu. K ongre’de, Basın Birliği kuruluş
çalışm aları için F alih Rıfkı A tay (Başkan), H akkı T a n k Us (A sbaşkan), Naşit
H akkı Uluğ (Genel S ekreter), N urettin
A rtam (Muhasip) den kurulu bir heyet
jteşkil edildi. 27 H aziran 1938 de kabul
edilen bir kanunla Basın Birliği kuruldu.
Basın B irliğinin gayesi, Türk basın mensuplarınm maddi, manevi, tck ve toplu
m enfaatlerini, m eslek haysiyet ve şerefini korum ak, disiplin ve düzeni devam
ettirm ek, dayanışma duyğularını güçlendirm ek, meslek öğretim i yapm ak, m illetlerarası tem aslarda T ürkiye’yi tem sil etmek, basını milli konularda birlik halinde ve uyanık bulundurm ak, Cum huriyet
m enfaatlerine koruyucu yapm ak şeklinde
ifade edilir.
Basın Birliği'ne üye olabilmek için, gazete veya dergi sahibi olmak ya da sürekli olarak basın hizm etlerinde çalışmak
icap etm ekteydi. B unun dışındakiler, y ar
dımçı ve m isafir üye olabilirdi. Kanuna
göre, Basın Birliği üyeliği gazetecilik yapabilm ek için şart koşulm aktadır. H ükü
met tarafından basm kartı verilen iiyeler,
aylık kazançlarının % 1 ini aidat olarak
ödemek zorundaydılar. Basın Birliği’nin
Umumi Kongresi ve Bölge kongreleri iki
yılda b ir toplanırdı. Önceleri İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan Basın Birliği, son
radan Basın - Yayın ve Turizm Genel
M üdürlüğü’ne bağlandı. Devletin basım
kontrol ve yönlendirm esi gayesiyle ku
rulm uş olan Basın Birliği, çok partili
hayata geçiş günlerinde ilga edildi (13
H aziran 1946). Bu tarih ten sonra bazı illerde gazeteciler cem iyetleri kurulm uştur.
Basın İlan Kurumu. Resmi ilanların dağıtım ının düzenlenmesi için 2 Ocak 1961
tarih ve 195 sayılı kanunla k u rulan təş
kilat. 13 ü gazeteci, 2 si ilan prodüktörü,
7 si hüküm et temsilcisi, 5 i üniversite
profesörü, 1 i baro, 1 i Ticaret ve Sanayi odaları temsilcisi, 1 i noter olmak
üzere 32 kişilik bir Genel K u ru l’u v ar

dır. Genel M üdürlük görevini S ab ah attin Selek (1961-1973), G ültekin Säm änoğlu (1973- ) yürütm üşlerdir.
Gazete ve dergilerde yayım lanacak b ü tün
resmi ilanlar Basın ilan K urum u ta ra fın dan dağıtılır. Basın İlan K u ru m u ’nun
resmi ilan dağıtma əsasları, G enel K urul kararı olarak 20 Temmuz 1962 ta rih li Resmi gazete’de yayım lanm ıştır. K u
rum , resm i ilanlardan % 15 ve özel ilan 
lardan da % 10 komisyon alır. Elde e ttiği gelirleri Türk başınının geliştirilm esinde kullanır.
Basın bildirişi. Gazete ve dergilerde y a
yım lanm ası için resmi m ahiyetteki k u ıu luşların verdikleri bilgi veya görüş belirten m etin. Basın bildirileri ekseriya, teksir m akinalarıyla çoğaltılıp belli başlı gazetelere gönderilir. Bu durum da
basın
bülteni olarak adlandırm a yaygındır.
Basın Kongresi (I. 25 Mayıs 1935 Ankara,
II. 19 A ralık 1975 İstanbul). 1934 te çıkarılan bir kanunla yeni bir şekil v eri
len M atbuat Umum M üdürlüğü veya Ba
sın Genel Direktörlüğü tarafından 1935
M ayısında A nkara’da düzenlenen I. Ba
sın Kongresi, rejim in basın üzerindeki
häkim iyet ve kontrolünü sağlam laştırm ak am acını taşım aktaydı. Basın Genel
D irektörü Vedat (Nedim) Tör, açılış konuşmasında, basının «devrim prensip ve
ideallerinin geniş halk yığınları içinde
yayılm ası için en kuvvetli bir propagan
da organı; devrim fütuhatm ın kaytaklığa (irtica) karşı uyanık bir müdafaa
aracı; devrim ci hüküm etin yaptığı işlerde en samimi bir yardım çı ve uyarıcı;
halkın siyasal, ekonomik ve kültürel eğitim inde en etkin bir okul olmak gibi
ünlü bir misyonun mümessili» olduğunu
belirtm iştir.
Yazı inkıläbı (1929) ve onu takip ederı
dil devrimi, genel bir okuyucu azalması
na sebep olmuş ve Türk başınını görülür
bir kriz içine itmişti.
Bu yüzden bir
çok gazete ve dergi yayım ına son vermiş,
devlet tarafından çıkarılan bir kanunla,
bazı yayım organlarının korunması için
m ali yardım yapılmış fakat, basındaki
kriz önlenememişti. Ancak rejim in, kən
dini savunm ak için basına ihtiyacı vardı.
Bu ihtiyaç sevki ile düzenlenen I. Basın
Kongresi’nin; 1. Basın ile Basın Genel
D irektörlüğü arasında iş birliği elde edilmesi için elbirliği ile çalışmak, 2. Türk
basının k ü ltü r yayma ödevlerini daha iyi
görebilmesi için üzerinde
yürütülmesi
gereken yolları tayin etmek, 3. Gazeteci- I

lik mesleğinin ve gazetecilerin ilerlem e
ve yükselme yollarını araştırm ak, 4. Ba
sın Birliği’ni kurm ak gibi konuları görüşmek için toplattırıldığı belirtilm ektedir.
I. Basın Kongresi’ne katılacaklar
için
bir talim atnam e hazırlanmış, neticede, özel siyasi günlük gazeteler adına 25, g ü n 
lük olmayan gazeteler adına 23, mecm ua
grupları adm a 16, bakanlıklar ve ilgili
kurum lar ve meslek g rupları adına 33
delege tespit edilmiş; ayrıca, m asrafları
kendine ait olmak üzere, kendini tem sil
ettirmek üzere 20 gazete ve mecm ua
özel delegelerinin adını bildirm iş, böylece aşlı delege sayısı 117 ye varm ıştır.
I. Basın Kongresi tam bir disiplin için re bulm ak için meslek m ensuplarının bir
de geçmiş, K ültür, Meslek, İşbirliği ko
araya getirilm esini uyğun bulduklarını
misyonları kurulm uş ve bazı konularda ifade etm iştir.
kararlar alınm ıştır. B unlardan en öTürk basının tam am en sermayeleşme
nemlisi, Devletin basın üzerindeki k o n t
safhasında olduğu bir devreye rastladığı
rolünü daha yoğun ve yakın plandan
ve tek parti totaliterizm inin geride kayapmasına araç olacak
«Basın Birliği»
lıp, bir koalisyon hüküm etinin başta bukurulm ası yönünde olanıdır. K ongre’de
lunduğu bir dönemde düzenlenm iş bu
bu birliğin kurulm ası ve diğer k a ra rla kongre için, I. Basm kongresi tarih i bir
rın uygulanm ası için bir heyet tesis edil
h ätıra olarak bile fazla önem taşım ıyormiş, bu heyet de Basm Birliği İdare H edu. Kongre, bazı fikri çatışm alara sahne
yeti’n in Başkanlığına Falih Fıfkı A tay’ı,
oldu ve tem enni m ahiyetinde k ararlar
Asbaşkanlığa Hakkı T an k Us’u, Genel
aldı.
Sekreterliğe Naşid Uluğ’u, Muhasipliğe
N urettin A rtam ’ı getirdi. Basm B irliği’ Basın nüsiıası. Gazete veya dergilerde yanin kuruluşu ise 27 Haziran 1938 de k a yım lanm ak üzere gönderilen yazı. A yrı
bul edilen bir kanunla gerçekleştirildi.
ca yazarlarca hakkm da yayında bulunulI. Basm K ongresi’nden 40 yıl sonra Ba ması için gazete veya dergilere gönderi
sın - Yayın Genel M üdürlüğü tarafından len kitap. Basm organları, kendilerine
İstanbul’da II. Basın Kongresi yapıldı gönderilen ve haber değeri taşıyan basm
(19 A ralık 1975). K ongre’nin hazırlan nüshalarm dan faydalanarak kendi yayım
ması için, Basın-Yayın Genel M üdürlü siyasetlerine göre haber üretirler. K itap
ğü, A nkara, istanbul, İzm ir Gazeteciler tanıtm a yazıları ekseriya basm organlaCemiyetleri, Türkiye Gazeteciler Sendi- rına gönderilen kitaplar üzerine yapılır.
kası, T ürkiye Gazete Sahipleri Sendikası,
A nkara Gazete Sahipleri Sendikası, T ürk
Basın ve Yayın Yüksek Okulu. Basın ve
Basın Birliği, TRT ve Anadolu
Basın yayın öğretim i yapan kurum lardan (K u
Birliği tem silcilerinden oluşan bir kom is ruluşu: 1965). A nkara Üniversitesi Siya
yon kurulm uştur. 5 Ağustostan itibaren sal Bilgiler Fakültesi bünyesinde k u ru 
Erzurum , Diyarbakır, Samsun, Adana, lan bu yüksek okulda basm (gazetecilik)
Bursa, Denizli, Edirne ve Trabzon’da A- öğretim i yanında yayın (radyo-televizyon) eğitim ve öğretimi de yapılm aktanadolu Basını bölge toplantıları yapıldıktan sonra, A nkara’da çalışm alar b irdır. Öğretim süresi 4 yıldır. İlk iki sene
iktisat, siyaset ve sosyoloji derslerinin
leştirilm iştir. Basının m eselelerini incelemek için 6 komisyon kurulm uş ve ko ağır bastığı bir program uygulanır, 3. sınıftan itibaren ayrılan Gazetecilik ve
misyon raporları kongrede tartışılm ıştır.
Halkla ilişkiler ile Radyo ve Televizyon
II. Basın kongresini açış konuşm asında
bölümlerinde tem el kültür dersleri y a
Basın-Yayın Genel Md. Doğan K asarnında meslek derslerine ağırlık verilir.
oğlu, Basın kanunu’nun eskiyip, günün
Basm ve Yayın Yüksek Okulu kuruluş
şartlarm a cevap vermediğini, yayın oryıllarm da, uzun süre basm mesleğinde
ganlarının gerekli yaygınlığa ulaşam adığını, başınım ızın maddi güçlükler içinde çalışmış elem anlarm eğitim yapm asına
olduğunu belirttikten sonra, bunlara ça- da im kan tanım ıştır.
Dergäh arşivi

II. Basın Kongresi
(1975)
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Basın-Yayın (ve Turizın) Genel Müdürlüğü.
T ürkiye’yi dışarda çeşitli basın ve yayın
vasıtalarıyla tanıtm ak, içeride ise, rejimi
halka benim setm ek ve basın ve yayın
mesleği ile ilgili işlerle uğraşm ak maksadıyla kurulan teşkilat. Bu sahada Türkiye’de kurulan ilk teşkilat M atbuat Müdürlüğü (M aarif N ezareti’ne bağlı, kuruluşu 1862)’ dür. Daha sonra Hariciye ve
Dahiliye nezaretlerine bağlanan M atbuat
M üdürlüğü, 1913 ten itibaren um um müdürlük olarak İstanbul H üküm eti’nin
sona erm esine kadar devam etm iştir (3
Kasım 1922). Ankara H üküm eti ise 7 Haziran 1929 da bir M atbuat ve İstihbarat
M üdiriyeti Umumiyesi teşkil etm işti. İcra
Vekilleri Heyeti R iyaseti’ne bağlı bu kuruluş aynı yıl sonunda Hariciye Vekäletine bağlanm ış ve 1931 de lağvedilmiştir.
Bu kuruluşun lağvı üzerine, İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak bir Matbuat Umum
M üdürlüğü kurulm uştur
(1 Haziran
1931). Bu teşkilat, 1940 da Başbakanlığa
bağlanmış, 16 Temmuz 1943 te yeniden
teşkilatlandırılarak Basın ve Y ayın Genel
M üdürlüğü adını alm ıştır. Uzun süre bu
statüyü koruyan kuruluş 1963 te ku ru 
lan Turizm ve T anıtm a Bakanlığı’na
bağlandı.
1968 de te k ra r Başbakanlığa
bağlanan kuruluş, 1973 te yeniden Tu
rizm ve Tanıtm a Bakanlığı bünyesine
alınm ıştır.
Basın ve Yayın Genel M üdürlüğü, tek
parti döneminde, daha çok içe dönük pro
paganda yayım ları yapmış, radyoları denetimi altında tu tm uştur. Daha sonraki
dönem lerde ise tanıtm a yönü güçlendirilm eye çalışılmıştır. 1935 ve 1975 te
de iki defa Basın Kongresi toplanm ıştır.
Basirct. (A.). Kalp gözü ile görmek. Biliş, kavrayış, akıllılık.
★ Tas. Bu kelime tasavvuf düşüncesinde; gizli, batında olanları görmek, anlam ak m änasına kullanılır. Aleläde insan
düşüncesi ancak zähirde olııp bitenleri
kavrayabilir. Halbuki hakikat bunların
ötesindedir. Öteyi görebilm ek ise iman
ve ihlas ile tasavvuf m ertebelerinde yükselmek suretiyle gerçekleşebilir.
Basirct. «Menäfi-i vataniye ve havädis-i
um üm iyeye dair m illet gazetesi» günlük
(Cuma ve Pazar dışında) (İstanbul 10
K anunsani 1285/1869-4 Nisan 1293/1878).
Sahibi: (Basiretçi) Ali Efendi. Gazetenin im tiyazı 1867 yılında alınmış fakat
G irit vakası sebebiyle iki yıl sonra yayınlanabilm iştir. 2376 sayı çıktı.
1870-71 P ru sy a-F ran sa savaşında Basiret
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BASİRETÇİ Ali Efendi,
(Basiretçi).
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BASIRI. Divan şairi (Horasan ?-? 1535).
Hasan Çİ. ve Sami tezkirelerine
göre
Horasanlı, Kafzäde Fäizi’ye göre B ağdatlı’dır. Türkiye’ye sonradan gelip yerleşti. Äşık Çl. ve Lätifi tezkirelerinde b elirtildiğine göre Cämi ve Neväi’nin tavsiyeleri ile İstanbul’a geldi. B eraberinde Neväı divanım da getirdi. Böylece Ali Şir
Neväi’nin Osmanlı şairleri tarafından ta 
nınmasım sağladı.
Sultan II. Bayezid’in dam adı U ğurlu
Bey’in yanında kaldı. B ulunduğu m eclisleri latifeleri ile eğlendirirdi. Çok sa
yıda şiiri çeşitli mecm ualarda kayıtlıdır.
(-» K.)
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BASIRI. Divan şairi (Musul XIX. a.).
Asıl adı Halil. Gözlerinin äm ä olması do
layısı ile Basiri mahlasını kullandı. Z a
manın ilimleri üzerine geniş bilgi sahibi
idi. Divanının bir yazma nüshası M illet.
Ktp. Nu. 55’dedir. 1993 beyitten ib aret
olan bu divandaki şiirlerin bariz özelliği
hakimane oluşlarıdır. (—» K.)

J i ly .
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P ru sy a’yı tu ttu . Savaş P rusya’m n zaferi
ile sonuçlandıktan sonra imtiyaz sahibi
Ali Ef. Başvekil Bismark tarafından A lm anya’ya davet edildi. Dönüşte, ken d isine hediye edilen, devrinin en m odern
bäskı m akinasını getirdi. Bu sayede B asıret’in boyu büyütüldü, yeni b ir şekil
verildi.
1878 yılında Ali Suavi’nin bir yazısı üze
rine Ali Efendi Kudüs’e sürülünce gazete
kapandı. 1908 de II. M eşrutiyetin ilanı
üzerine İstanbul’a dönen Ali Efendi gazetesini tek rar çıkardıysa da, değişen devir
ve bu ortam da boşanan yayınlar k arşısında Basiret tutunam adı ve kısa zam an
da kapandı. Ali Efendi, Basiret’le ilgili
hatıralarını İstanbulda yarım asırlık vekäyi.-i m ühim m e (1909) adlı küçük eserinde anlatm ıştır.
tç ve dış olaylarla ilgili haber ve yorum lar B asiret’te devrin diğer gazetelerine
göre geniş yer tutar. Yazarları arasında
devrin önemli isimleri de yer alm aktadır. Suphi Paşazäde Äyetullah Bey, Muh a rrir İsmail Efendi, Mustafa Celäleddin
Paşa, adliye m ektupçusu Hälet Bey, Hayreddin (K arsky), Ali Suavi, Ahmed Midhat Efendi başlıca yazarları idi. B asiret’in en kuvvetli zamanı Ahmed Midhat
Efendi’nin gazetenin başında bulunduğu
yıllardır (24.4.1871 den itibaren).

BASİRİ, Aynizäde. Divan şairi ( ?-K anije 1599). Asıl adı Abdülgani. H alep
Alaybeyliği yaptı. Kanije seferinde şehit
oldu. Kafzäde Faizi tezkiresi’nde bir b ey 
ti kayıtlıdır.
Basit balıri. (Osm. bahr-i basit) A rüz bahirlerinden. Esas tef’ileleri m ü s te filü n /
fäilün (veya fa’lün), m üstef’il/fa ’lün olan
bu bahir ahenkli bulunm adığından
az
kullanılmıştır.
Basit ciimle
(Yalın cümle) / (Dil, Fr.
phrase simple). Bir tek hüküm den ibaret
ve bir tek yüklemi olan cümle. Meselä,
Kuşlar yağmurdan kaçıyorlar; Şem siyemi açıyorum cümleleri gibi.
Baskı, bk. Basım.
Baskı kaydı. Bir kitabın veya her hangi bir
yayım ın kaçıncı defa basıldığını belirten
kayıt. Bir yayın birinci defadan sonra
her hangi bir şekilde değişikliğe u ğ ra
madan yeniden basılabileceği gibi, ilävelerle, gözden geçirilerek, yeniden yazılarak basılabilir. Ekseriya birinci baskıda baskı kaydı konulmaz. Sonraki baskılarda baskı kaydının konulmasına dikkat
gösterilir.
★ K tp . Kütüphanecilikte, yayın kimliği
belirtilirken, yazar ve yayın adından son
ra baskı kaydı konulur.

Baskı sayısı. Y azar ile yayınevi arasında
yapılan anlaşm a gereğince kitabın basıl
m ası k ararlaştırılan m iktar. Basımevleri,
kitabı veya yayını aynı käğıt üzerine,
aynı harfler ve sayfa düzeni ile k a ra rlaştırılan sayıda basm ayı yüklenirler.
Baskı sayısının sının, telif ücretine, ba
sım ücretine ve neticede yayım ın fiatına tesir eder.
Basma eserler bölümü (K tp. t.).
Büyük
kütüphanelerde, basma kitap ve süreli
yayım ların kütüphanecilik işlem leri için
k u ru lan bölüm ü. Bu bölümde, yakın za
m anlarda yayım lanan k itap lar ve süreli
yayım lar çeşitli şekillerde izlenir, tem in
edilir ve kütüphaneye yerleştirilir. Eskiden basılmış, n adir eser niteliğindeki yayın lar da bu bölüm ün faaliyet konularm dandır.
Başlık. Gazete ve dergilerde, haber veya
yazının önem ine göre, çeşitli büyüklüklerde (punto) ve karakterlerde düzenlenen ve haber veya yazı m etnini ifade
eden cümle, kelim e grubu veya kelime.
B aşlık atm ak gazete ve aktüel süreli y a
yım ların en belli başlı göstergelerindendir. iy i atılm ış b ir başlık, okuyucuda o
haber veya yazıyı okum ak hevesi uyandırabilir. İyi başlık iyi takdim edilmiş,
haber veya yazının hedef kitlesine göre
yönlendirilm iş kısa ve anlaşılır olanıdır.
Başlık, görünürlük ve göze çarparlık için
çeşitli tekniklerle verilir. Dikkati çeken
bir iki kelim eden sonra, bir alt başlıkta
tam am lanabilir, bazı kısım lar değişik
punto, k arak ter ve renkte dizilebilir, çerçevelenebilir.
★ Ktp. t. K itap kim liğinin katalogdaki
yerini belirten kelime veya kelime g ru 
bu. Başlık katalog sistemine göre değişir.
Alfebetik katalogda temel fişlerde yazar
adı (yazarı olm ayanlarda yayın adı), Alfabetik konu kataloğunda yayın kimliği
üzerine yazılan konu başlığı, fişin sıralam adaki yerini gösterir.
Basma yazı ve resimleri derleme kanunu.
T ürkiye’de yayım lanan kitap, süreli y a 
yın, nota, harita, gravür v.b. basılı m alzemenin sıhhatli bir biçimde derlenm esi
gayesiyle çıkarılan kanun (Kabul edilişi,
21 H aziran 1934, yürürlüğe girişi 2 Tem 
muz 1934, K anun Nu. 2527). Bu kanun
gereğince, T ürkiye dahilinde her çeşit
baskı usulleriyle basılıp yayılan yazı ve
resim lerin (kitaplar, dergiler, gazeteler,
ajans tebliğleri, broşürler, tezler, h aritalar, atlaslar, tablolar, gravürler, her çeşit

BAS

1934-1976 yılları arasında
Derleme Müdürlüğü binası olarak kullanılan Mekteb-i Hattatin

BAŞ

resim, sanat değeri taşıyan duvar ilänları, klavuzlar, planlar, krokiler, destan ve
şarkı m ecm uaları, müzik notaları, tiyatro piyesleri, dernek ve şirketlerin yayım 
ladığı raporlar, kataloglar, yilliklar, m uhtıralar..) basıcılar tarafından beşer niishasinin Milli Eğitim Bakanlığı Derleme
M üdürlüğü’ne verilm esi m ecburi tutulm uştur. Aynı şekilde, Tiirkiye’de yayimlanm ak iizere y u rt dışında basılan eserlerle, Tiirkiye’de kazı yapan yabançıların
bu faaliyetleri ile ilgili olarak dışarıda
yayım ladıkları eserler de derlem eye tabi
tutulm uştur.
Derleme nüshaları, Tiirkiye’nin en biiyük beş kütüphanesine
verilm ektedir:
Milli K ütüphane (A nkara), İl Halk Kütüphanesi
(A nkara),
Bayezid Devlet
K ütüphanesi, Ü niversite Merkez K ütüphanesi (İstanbul), Milli K ütüphane (İz
m ir). Derleme işleri, Basma Yazı ve Resimleri Derleme M üdürlüğü * tarafından
y ü rütülür.
Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü.
T ürkiye’de yayım lanan kitap, süreli ya
yın, nota, harita, g ravür v.b. basılı m alzemenin derlenm esini yürütm ek gayesiyle, Basma Y azı ve Resim leri derlem e kanunu * ile kurulan, halen Milli Eğitim
Bakanlığı
Y ayınlar ve Basılı
Eğitim
M alzemeleri Genel M üdürlüğü’ne bağlı
M üdürlük. K uruluşu: 21 Haziran 1934.
T ürkiye’de h er tü rlü baskı usulleriyle
basılıp yayılan, basma yazı ve resim leri
basanlar, Basma yazı ve resim leri derle
me k a n u n u ’na göre beş, 1 şubat 1976
da kabul edilen 1934 sayılı TBMM K itaplığı kanunu ile, bir adet de TBMM kü
tüphanesine verilmesi öngörüldüğünden,
altı nüshasını Milli Eğitim Bakanlığı emrine verm eye m ecbur tutulm uşlardır.
Bundan amaç, genel ve m illi kütüphanelerin zenginleşmesi ile m illi bibliyografyaya tem el olacak hizm etleri görm ektir.

Derleme Müdürlüğü, derlem e işini y ö n e tir. İl ve ilçelerde derlem e işleri M illi
Eğitim M üdürlük
ve m e m u rlu k la rın c a
yürütülür. Milli K ütüphane’n in k u r u l m asından sonra A nkara derlem esi
bu
kütüphane tarafından yürütülm eye b a ş lanm ıştır. Derleme M üdürlüğü d e r le d iğ i
eserleri derleme kütüphanelerine v e r i r .
Derleme M üdürlüğü
1952 de ç ık a r ıla n
Milli K ütüphane’nin kuruluşu h a k k ın d a ki kanuna ek kanuna kadar T ü rk iy e Ы Ъ lıyografyası’nın yayınlanm ası işini d e y ü rütm ekteydi. Bu m üdürlük,
1934-1953
yılları fasikül ve ciltleri ile, 1928-1938 v e
1938-1948 on yülıkları olmak üzere T ü r 
kiye
bibliyograjyası’m
y a y ın la m ış tır.
1953 ten sonra bu görev Milli K tp. B i b liyografya Enstitüsü tarafından y ü r ü t ü l 
dü.
Derleme kanununun çıkm asında b ü y ü k
hizm etleri görülen Selim Nüzhet G erçek *
ilk Derleme M üdürü olarak tayin e d ild i
(1934) ve ölümüne kadar bu görevi y ü rü ttü (1945). Daha sonra Lamia K u ta n
(1945-1948), Mansur Tekin (1948-1952),
Leman Şenalp (1952), M. Türker A e a roğlu * (1952-1974), M. Necati S ep etçio ğ lu * (1974-1976) ve Sabahat E m ir* (1976
—») Derleme M üdürlüğü görevini y ü r ü ttüler.
Derleme M üdürlüğü’nün ilk binası S ir keci’de, sonradan İbrahim M üteferrika
İlkokulu olarak kullanılan Ebussuut C a d desi’ndeki yapıdır. Aynı yıl (1934) A n 
kara Caddesi’ndeki M ekteb-i Sübyan H attatlar M edresesi’ne taşınm ış ve 1976
yılına kadar burada faaliyet gösterdikten
sonra, B inbirdirek, Dr. Şevki Bey sokağı
Nu. 6, Divanyolu adresine taşınm ıştır
(1976).
Derleme M üdürlüğü’nce, kuruluşundan
1975 yılına kadar 169.181 kitap derlenm iştir. 1975 istatistiklerine göre Türki
y e’de 1110’u gazete ve 1252’si dergi ol
m ak üzere 2362 süreli yayın yayınlanm aktadır.
Basmakalıp. Sanat ve edebiyatta, herkes
tarafından bilinen ve aynen tekrarlanan
ifade şekillerine, deyim, hayal ve benzetm elere denilir. Yeni ve orjinalin ziddi
olarak kullanılır. Halk, Äşık ve Divan
edebiyatlarında basmakalıp ifadeler çoktur. Bir yazar veya sanatkärın bulduğu
yeni ifadeler beğenilerek sık sık təkrar
lanırsa onlar da basmakalıp hale gelirler. Basm akalıp şekil ve ifadeler estetik
bakım dan değerli olmamakla beraber kül
tü r tarihi bakım ından önemli sayılırlar.
F otoğraf: İ. Tabakoğlu (Dergäh)

Orta kültür, büyük nispetle herkes ta ra fından tekrarlanan fikir ve ifadelere da
yanır.
BASRI. Divan şairi (İstanbul 1830 ?-? ).
Asıl ismi Hasan. E nderun’a girdi. Daha
sonra Häne-i hassa’ya alındı. Fatin tezkiresi’nde eserinden bazı örnekler v ardır.
BASRI, Baba. Bektaşı şairi
(Ü sküdar
1874-? ). İdadi tahsilinden sonra K apalıçarşı’da uzun müddet yağcılık
yaptı.
Rufai, Kadiri ve Uşşaki tarik atların a intisap etti. En sonunda H üsnü B aba’ya
bağlanarak Bektaşı oldu. Ş iirlerinde ta savvufi eğilimler yanında Bektaşi şairlerinde görülmeyen diğer bazı fikirlere de
rastlanır. (—» K.)
Bast (A.). Yayma, serme, açma. Çeşitli
terkipler içinde kullanılır. (Bast-i bisat:
Örtünün yayılması, Bast-ı cevap: K arşılık verme, Bast-ı mukaddemat: Asıl m aksada girmeden birşeyler söyleme, K abz
ü bast: Büziilme ile gevşeme, iyilik ile
kötülük).
★ Tas. Tasavvufta bu kelim e
A llah’ın
rahmet ve kabulüne işaret olmak üzere
kulun ferahlama, neş’e ve sevincini ifa 
de eder. Kabz *’dan sonraki ve onun te rsi olan haldir. Rica ve niyaz halinde o r
taya çıkar. Bast, fi m akäm i’l-hafi ve fi
makdmi’l-kalb olmak üzere ikiye ayrılır.
Bast fi makäm i’l-hafi Allah’ın kulunu yaratıklar ile bast etmesidir. Böylece kul
halk için batm en rahm ete vesile olur ve
onun herşeyde tesiri olmasına rağm en
hiçbir şey ona tesir edemez.
Bast fi makäm i’l-kalb ise asıl bast’ı teşkil eder. Tamamen ruhi bir hal olup A llah’ın rahm etine işarettir. E debiyattaki
kullanımı tasavvufı m änadan etkilenm iştir.
Eğer häk-i siyeh bast eylem ezse

hän-ı
ihsänı
Olur kär-ı şikemhärän-ı alem äh ü väveylä
Näbı
Ba’sü ba’del-mcvt. Öldükten sonra te k ra r
dirilme. İslam dininin altı im an esasından biri. Kıyam etin kopmasından sonra
bütün canlı yaratıkların hesap için te k 
rar dirilmeleri, K ur’an-ı K erim ’de, tek rar
dirilmeyi imkansız bulanlara kendilerinin
hiç yoktan nasıl yaratıldıklarına bakm aları ve ibret alm aları öğütlenir ve yeniden diriltm enin hiç yoktan yaratm aktan
daha kolay olduğu ifade edilir.
Bektaşi şairleri

★ Ed. E debiyatta kıyam et, ähiret, hesap
u n su rları ile beraber zikredilerek işlənmiş
olan bu diriliş düşüncesi, İslam dünya
görüşünün önem li nirengi noktalarından
b iridir. M üslüm an şairler, yazarlar ve dü
şü n ü rlər eserlərini kalem e alırken olay
lara, kişilere, eşyaya, nihayet bütün kai
nata b a ’sü b a’del-m evt noktasından bak a rk e n dünyada yaşanılan hayatı ölümle
sın ırlan d ırm ak tan k u rtu larak bu oluşa
tu ta rlı bir m ahiyet kazandırm ış olurlar.
Bu açıdan h ay atm akışı kesilmez ve in 
san için sonsuzluk düşüncesinin ele a lın 
m ası m üm kün olur.
Baş, başik. T ürklerin Isläm iyeti kabul etm elerinden önceki devrede de kullandıkları b ir nazım şekli. Mani dinini benim semiş T ürklerle ilgili edebi m etinlerde
rastlanıyor. İlahi karşılığı olup Sogdca
Mani m etinlerinde Bäşä, bäbäh, başik,
päşik, gibi değişik söyleyişlerine tesadüf
edilm ektedir.
Baş, başlama. Ä şık edebiyatında, şiirlerin
m atla * kısmı. Baş veya başlama’da, o
deyişin hem konusu, hem de ayağı (kafiyesi) belli olur. «Karşı-beri» veya äşıklar arasındaki «deyişme» sırasında, «başlam a»yı söyleyen, «dar-ayak» veya «kapanık-ayak» sözlerden sakınm alıdır ki,
karşısındaki de, güçlük çekməsin.
Yine başlama’dan, söylenecek deyişin öl
çüsü, ayağı, varsa döner-ayağı (redifi) ve
dönderm e’si (nakaratı) belli olur.
Deyişm elerde tore, ilk başlama’yı söyle
yen äşık, en az üçer hane (bend) söyleyip, deyiş bitince, ikinci deyişin başla
masını söylemeyi, sırası gelen äşıka b ırakır.
Baş cümle, bk. Esas cümle.
Baş kafiye. K afiye ve aliterasyonun m is
ra başlarında bulunan şekli. Özellikle
H alk ve Äşık edebiyatlarında rastlanır.
Äşık edebiyatında, redifin m isram diğer
bütün kelim eleri olması halinde, kafiye
baştaki kelim eye inhisar eder.
Görüp berıi rıe çatırsın kaşını
B ileyim sevdiğim elemin nedir
Ç eşm -i giryanından akan yaşını
Sileyim sevdiğim elem in nedir
Gedayi
Baş kesmek. (Tar. t.). Bir tarik ata in tisap etm iş dərvişlərin tekkede, şeyh veya
tekkenin ileri gelen büyükleri karşısında
hıirm etle eğilm eleri. Eğilirken sağ el kalbin üzerine konur.
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BAŞAR, Ahmet Hanıdi.
Iktisatçı, yazar
(İstanbul 1897-? ). M ahmudiye İlk Mektebi’nde (1908), Gelenbevi İdadısi’nde okudu. D ärülfünun Coğrafya Bölümünü
bitirdi (1919). Liselerde öğretm enlik, Mil
li T ürk Ticaret Birliği Umumi Kätipliği,
Devlet Dem iryolları İdare Meclisi azalığı,
İstanbul Liman Ş irketi Umum M üdürlüğü gibi görevlerde bulundu. 1950 de De
m okrat P a rti’den
m illetvekili
seçildi.
1953’ten itibaren etü t ve istişare işleri
ile uğraşm aya başladı.
Ticäret-i um um iye, T ürkiye iktisat, Koo
perativ, Barış dünyası v.b. gibi dergiler
yayım layan Başar, k itap haline
gelen
eserleri ve yazılarında T ürkiye’de uygulanm asını istediği liberalist görüşleri savundu.
Eserleri : İktisadi devletçilik, Para ve inkıläp, Değişen dünya, A ta tü rk ’le üç ay,
tnönü’ye açık dilekçe, H ürriyet buhranı,
Vergi reform u, Milletçe kalkınm a, K alkınma davamız, Demokrasi yolunda nereye
gidiyoruz, Yaşadığım ız devrin iç yüzü
(1960).

Ş. Nihal Başar

Mehmet Başaran

BAŞAR, Şükufe Nihal.
Şair
(istanbul
1896-1973). Eczacı M iralayı Ahmed Bey’in kızı. Çocukluğu babasının görevi sebebi ile A nadolunun çeşitli viläyetlerinde geçti. Liseyi İstanbul’da bitirdi. İnas
D ärülfünun’una (kadınlara m ahsus üniversite) ilk talebe olarak girdi. Yüksek
tahsili sırasında evlendi. Kocası Ahmed
M idhat (M ithat Sadullah Sander) la eğitim ciliğe başlayarak M ekteb-i Ümid’i
kurdu. Bu arada İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm ü’nü
bitirdi (1919). İstanbul’un çeşitli liselerinde tarih, coğrafya ve edebiyat okuttu.
M ütareke yıllarında ikinci eşi Ahmet
Hamdi (Başar) ile M üdafaa-i
H ukuk
Cem iyeti’nde faal rol oynadı. T ürk K adınlar B irliği’nin k u rucularından olan
yazar 1953 te öğretm enlikten emekliye
ayrıldı.
Roman ve hikäye çalışm aları da olan Şüküfe Nihal şiir sahasında üne kavuştu.
Ş iirlerinde Edebiyat-ı Cedide akım ınm
ve bilhassa Tevfik F ik re t’in tesiri fazladır. Önceleri arüz ile yazarken M illi ede
biyat hareketlerinin gelişmesi üzerine heceye yöneldi. Samimi bir ifadesi ve yer
y er aksayan bir lirizmi vardır. Ş iirlerin
de daha ziyade rom antik duyğuları işleyen Başar, hikäye ve rom an çalışm aların
da toplum konularına eğildi ve bilhassa
kadınlık m eseleleri üzerinde durdu. A y dabir, Şair, Nedim, Güneş, Çınaraltı, Şa-

dırvan gibi dergilerde eserleri y a y ım la 
nan yazar, evinde edebi toplantılar d ü zenleyerek bir sanat ortam ı o lu ştu rm a y a
da çalışmıştır.
Eserleri. Ş iirle r: Yıldızlar ve gölgeler
(1919), Hazan rüzgarları (1928), G a y y a
(1930), Su (1933), Şile yolları (1935),
Sabah kuşları (1943), Yerden göğe (1960),
T evekkülün cezası (hikäyeler 1928). R o 
m an lar: R enksiz ıstırap (1928), Y a k u t
kayalar (1931), Çöl güneşi (1933), Y a l
nız dönüyorum (1938), Domaniç dağları
nın yolçusu (1946), Çölde sabah o lu y o r
(1951), Finlandiya (gezi notları 1935).
Şiirlerinden seçmeler ölüm ünden so n ra
yayım landı: Şüküfe Nihal - Şiirler (1975).
BAŞARAN, Mehmet. Şair ve yazar (C ey lan/L üleburgaz 1926- ). K epirtepe v e
Hasanoğlan
Köy enstitülerini
b itird i
(1946). A ntalya (Aksu) Köy E nstitüsü’n de öğretm enlik, gezici başöğretm enlik,
ilkokul öğretm enliği yaptı. İstanbul H alk
Eğitim T eşkilatı’nda çalıştı. Daha so nra
İstanbul ortaokullarm da Türkçe ö ğ ret
menliği görevini sürdürdü.
Yazıları ve şiirleri K öy Enstitüleri, Y ücel,
Varlık, Yeditepe, Yön, tmece, Yeni u fu k lar, Yansım a ve Yeni dergi gibi dergilerde
yayım lanan Başaran, Köy E nstitülerinden yetişen şair ve yazarların tipik özelliklerini gösterir. H atta Enstitütü neslinin
şiirdeki temsilcisi sayılabilir. İlk eserlerinin eksenini okul sevgisi, A tatürk sev
gisi, yenileşme modernleşme sevgisi ve
bu sevgileri köye getiren E nstitü’den b ek lenilen ham leler doldurm aktadır. Daha
sonraki eserlerinde şehir-köy-gecekondu
m eseleleri verilm eye çalışılmıştır. Son
eserlerinde ise ideolojik m uhteva, basm akalıp biçim ler içinde kendini hissettirir;
V ietnam ’dan Alm anya’ya uzanan sam im iyetten uzak şematik sım f çözümlemelerine gider. Şiirlerinde görülen bu özellikler öğretm enlik hatıraları ile birleşerek
B aşaran’ın hikäyelerinde de devam eder.
Eserleri. Ş iir kitapları: A hlat ağacı (1953),
Karşilama (1958), Nisan haritası (1960),
Kocakent
(1963), Pıtraklı m em leket
(1969), Gök ekin (1975). Hikäye ve hatıralar: Çarığımı yitirdiğim tarla (köy not
ları 1955), A ç harmanı (1962), Zeytin ülkesi (1964), Sürgünler (1970), Elif diye
bir tü rkü (1976, TRT Başarı Ödülü 1970),
Tonguç yolu (Köy Enstitüleri ile ilgili
denem eleri, 1974). Ayrıca çocuk kitapları da yazmıştır.
BAŞÇILLAR Seyfettin. Şair (Kilis 1930- ).
G aziantep Lisesi ve A nkara Üniversitesi

Dergäh arşivi

Veteriner Fakültesi’ni bitirdi (1955). Bir
süre Kilis’te veterinerlik yaptıktan son
ra Amerika’ya gitti. Şiirleri Hisar, Varlık, Türk dili gibi dergilerde yayım lanan
Başçıllar’ın ilk eserlerinde O rhan Veli ve
Necip Fazil tesirleri görülür. Daha sonra
İkinci yeni diye adlandırılan kapalı anlatım akımına yaklaşır. Şiiri, hayalle gerçek arasında bir çizgide gösterişsiz bir
yol izler. Fikri m uhtevadan ziyade sanatL söyleyişi tercih eder.
Eserleri: Önce bulut vardı (1959), A ltın
çağı ölümün (1961), Çiçek ve siläh (1969),
Sokak şarkıları (1973).
BAŞGİL, Ali Fuat. F ikir ve siyaset ada
mı, hukukçu, (Ç arşam ba/Sam sun 1893İstanbul 17 Nisan 1967). Bölükbaşıoğullarından Hafiz İbrahim Ef.’nin oğlu M eh
met Şükrü Ef. oğludur. İlk tahsilini Çarşamba’da, orta tahsilinin ilk yıllarını İs
tanbul’da yaptı. 1914 te yedek subay ola
rak dört yıl Kafkas cephesinde savaştı.
1921 de Paris Buffone Lisesini bitirdi.
Gronoble Hukuk Fakültesi’nden mezun
oldu. Paris H ukuk Fakültesi’nde «Boğaz
lar meselesi»
konulu
doktora yaptı.
1929 da Türkiye’ye döndü. M aarif Vekäleti Yüksek Tedrisat Umum M üdür m üa
vini oldu. 1930 yılında A nkara H ukuk F a
kültesi’nde açılan doçentlik im tihanını kazanarak üniversiteye intisap etti. Bir yıl
sonra profesörlüğe terfi etti. İÜ. H ukuk
Fakültesi’ne tayin edildi. Uzun m üddet
burada Teşkilät-ı esäsiye hukuku dersleri
verdi. İstanbul Yüksek Ticaret ve İktisat
Mektebi (1936) ve M ülkiye Mektebi m üdürlüklerinde bulundu. T ürkiye’de ilk defa «İş hukuku» derslerini verdi. H atay anayasasını hazırladı. H atay’ın bağımsızlığı
konusunda Cenevre’de toplanan M illetler
Cemiyeti komisyonunda T ürk heyetinin
h u kuk müşavirliğini yaptı. 1939 da ordinaryüs profesör oldu. H ür Fikirleri Yay
ma Cem iyeti’ni kurdu (1947). Тек ve çok
partili demokrasi dönem lerinde zamanın
siyasi baskılarına karşı hakikatleri savunması, Başgil’i geniş halk kütlelerine
tanıtm ış ve sevdirm iştir. 27 Mayıs 1960
ihtilälinden evvel Cum hurbaşkanı Celäl
B ayar tarafından A nkara’ya çağrılarak
iktid arın durum u hakkında fikrine başvuruldu. 27 Mayıs’tan sonra M.B. Komitesi Başgil’i 147 ler arasında üniversiteden uzaklaştırdı. Bu kanunun bilahare
ilgasına rağmen üniversiteye dönmedi.
A.P. nin kuruluşunda bulundu. Bu p artinin listesinden bağımsız olarak 15 Ekim
1961 seçimlerinde Sam sun Senatörü
Dergäh arşivi
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seçildi, cum hurbaşkanlığına adaylığını
koydu. 27 Mayıscı çevrelerin tepki ve
baskıları sonucu cum hurbaşkanlığı adaylığından ve senatörlükten istifa etti. 1962
de İsviçre’ye giden A.F. Başgil Cenevre
Ü niversitesi’nde
«Türk tarihi ve dili»
kürsüsünde görev yaptı. 1965 genel se
çim lerinde A.P. nden İstanbul m illetve
kili seçildi.
Din ve layiklik görüşleri, Diyanet İşleri
Reisliği kanun tasarısı, 27 Mayıs 1960 İhtiläli tenkitleri ilgi ve tartışm a konusu
olm uştur. Eserlerinden bazıları: La Vie
Juridique des Peuples (Türkiye A nayasası ve siyasi rejim i, Belçika 1939), K lasik Verdi hak ve hürriyetler nazariyesi
ve muasır devletçilik sistemi
(1938),
Esas teşkilät hukuku dersleri (3 C. 1940),
T ürkiye iş hu ku ku (1940), Vatandaşın
B ü yü k M illet Meclisi'ne müracaat hakkı
(1944), H u kukun ana mesele ve m üesseseleri (1947), Cihan sulhu ve insan hakları (1948), Türkçe meselesi (1948), Vatandaş
hürriyeti ve bunun
tem inatı
(1948), Demokrasi ve hürriyet (1949),
Gençlerle başbaşa (1949), Din ve läiklik
(1955), Vatandaş hak ve hürriyetlerinin
korunm ası ve anayasamızm eksiklikleri
(2 C. 1960), tlm in işığında günün m ese
leleri (1960), Demokrasi yolunda (1961),
27 Mayıs İhtiläli ve sebepleri (1963).
Başgiiz elme zamanı. H ikäyeler (Mehmet
Seyda, 1963). Kitap, m em urlar, işçiler,
öğrenciler ile şehrin diğer kesim lerinden
alınan konular ile, daha çok kahram anlarının ruhi durum ları üzerine bina edilmek istenen beş hikäyeden m eydana gelm ektedir: E vim in erkeği, İpe çekilecek
heriV, E rkekäm et, Başgöz etm e zamanı,
A llahlık Feyzi Bey.
Başımıza gelenler. H ätırat (Mehmed Arif
Bey, K ahire 1903). H atıraların yazarı M.
Arif Bey, 1877-1878 Osmanlı - Rus sava
şı sırasında Anadolu O rduları Başkum andanı M üşir Ahmed M uhtar Paşa’nın özel
kätipliğini yapmış, harbin sonuna kadar
Paşa ile beraber cereyan eden savaşları
yaşamıştır. Bu sebeple olayları yakından
takip etm ek im känm ı kazanmış, eser de
bundan dolayı yakın tarihim iz hakkında
yazılan hatırat kitapları içinde önemli
bir yer almıştır.
Savaşa giriş sebeplerimiz ile eserine baş
layan yazar, daha sonra Osmanlı ve Rus
ordularının durum unu anlatır. Zaferlerin
ve m ağlubiyetlerin sebeplerini araştırır.
Bu konuların işlenişi sırasında bazı resm i
evrak ile telgraflar da esere alınm ıştır.
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Devlet idaresindeki aksaklıkların söz konusu edildiği bölüm ler dışında K ürtçülük
ve Ermeni meseleleri üzerinde de durulm uştur. ikinci bs. 1912, Latin harfleri ile
bs. 1973.
Başkalık edatları (Dil). Başka, özge, gayrı, m ä’da gibi başkalık belirten edatlara
denilir. Bunlardan başka Anadolu, özge
Azeri sahasına aittir. Arapça menşeli olan gayri ve mä’da son zam anlarda az
kullanılır olmuştur.
Başkurtlar, Başkırtlar. Güney ve O rta Ural dağlarının doğu ve batısında yaşayan
T ürkler. Bugün Sovyet cum huriyetlerinden biri olan bölgeye Başkırdistan denilm ektedir.
★ Tarıh. Başkırt kelim esinin Beş Ogur’dan türediği söylenir. Ancak efsanelerde
(iran ) G urkser (K urt-baş) isimli bir kavim den söz edilir ki, B aşkırtların bu kavim den geldiği ihtim al dahilindedir. Ebulgazi Bahadır H an’ın ekseriyetini Kıpçakların teşkil ettiğini söylediği B aşkırtlar, eski Arap kaynaklarında başcirt başgird şeklinde geçer. X. a. kadar şamanist olan Başkırtlar, Moğollar zamanında
m üslüm an olm uşlardır. A ltınordu Devletı yıkıldıktan sonra B aşkırtlar bir m üddet Şıbanoğulları idaresinde, daha sonra
Nogay m irzalarına tabi yaşadılar. XVI. a.
sonlarına doğru K azan ve A stırhan’ı iş
ğal eden Ruslar, XVII. a. da B aşkırdista n ’ı ele geçirdiler. B aşkırtlar uzun yıllar
Rus häkim iyetine karşı ayaklanm a hareketlerini sürdürdüler. Ancak bu ayaklanm alar kanlı bir şekilde bastırıldı. Nihayet Çariçe K aterina onları oniki beyliğe bölerek alaylar teşkil etti, 1872 den
itibaren B aşkırtlar Rus tebaası m uam elesi görmeye başladılar. 1917 ihtilälinden
sonra B aşkırtlar kendi ülkelerini idare
için Zeki Velidi (Togan), Said Miras,
Abdullah Berdi Cafer’den kurulu üç kişi
lik bir kom ite kurdular. Bu kom ite Kazaklar ve K ırgızlarla anlaşarak ilk Başk ırt kongresini topladı. 1919 a kadar süren m ücadelelerden sonra Sovyetlerle
dahili m uhtariyeti kabul eden bir anlaş
m a yapıldı. Daha sonra ülkede tam bir
Sovyet idaresi kuruldu ve Ufa şehri m erkez kabul edildi.
★ Başkurt (Başkırt) Türkçesi. T ürk lehçelerinin sınıflandırılm asında T ürk dili
öbeğinin Kıpçak veya K uzeybatı dalm a
girer.
Tarih. B aşkırtlar kendilerine m ahalli
adla Başkorttar demişler, dillerini de Başkort tele (B aşkurt dili) diye adlandır-

m ışlardır. Käşgarlı M ahm ud’un D ivänü
lügati’t-T ü r k ’ünde B aşkırtça’dan söz e dilm ektedir.
Bugün Sovyet Sosyalist C u m h u riy etleri
Birliği’nde Başkırt Özerk C u m h u riy etin de yaklaşık olarak 1.000.000 kişi ta ra fın dan konuşulan Başkırt Türkçesi, üç an a
şiveye ve çeşitli ağızlara ayrılm ıştır:

Başkırtçada iyelik ekleri şunlardır: -m,
genizsi -n, -biz’, -gız’, -h ı (-ı) : atım ,
atın, atıbız’ (atımız), atıgız (atınız), atı.
isim çekim ekleri: -да, -ge, -nı, -ta, -tan,
- tın: külge (göle), attı (atı), attan, gibi.
Şahıs zamirlerinde de ses bakım ından
birtakım değişiklikler görülür.
Başlıca
şahıs zamirleri: m in (ben), hin
(sen),
ul (o), biz’ (biz), hiz’(siz), ular (onlar).
Fiil çekiminde de hem en bü tü n
Türk
lehçelerinde görülen kipler kullanılm ıştır. Yalnızca şimdiki zam an (-yor) çekimi yoktur, onun yerine geniş zaman
değerinde olan bir çekim biçimi geçmiştir.

1) Dağ başkırtçası (Kuzeydoğu ve G ü neydoğu bölüm ü)
2) Ova (Step) başkırtçası (G üneybatı ve
merkez bölümü)
3) K uzeybatı şivesi.
B aşkırtların edebi ve resm i dili, Ova b aşkırtçası’nın bazı unsurları ile Dağ b a şkırtçası’na dayanır.
B aşkırtlar uzun süre A rap alfabesini, B a
ku Türkoloji Kongresi’nden (1928) so n ra
1939 yılına kadar Latin asıllı bir alfabe,
daha sonra da bazı harflerin eklenm esiyle K iril alfabesini kullanm ışlardır.

★ Başkırt edebiyatı. B aşkırtlar uzun süre
Orta Asya ve Doğu A vrupa T ürkleri ara
sında yazı dili olarak kullanılan ve «T ür
ki» denilen yazı dilini kullandılar. Bu
dil ile Başkırt Türkleri arasında yazılan
en ünlü eser Çingiznäme
destam dır.
Yalçukoğlu Taceddin’in Risäle-i Azıze’si
de bu tü r bir eserdir. Zam anla Kazan
Türkçesi ile eserler verilm iş bir yandanda kendi şivelerini edebi dil haline getirm ek isteyenler olm uştur. 1918’de o rta
ya çıkan gazetelerin başlıklarının (O ren
burg ve Seljabinsk B aşkırdı 1917, O ren
burg Başkırdıstanı 1918, S terlitam ak’ın
Başkırdistan haberleri 1919 v.b.) B aşkırtça olm alarına rağmen, yazıları
Kazan
Türkçesi ile yazılıyordu.
Başkırt edebiyatm ın doğuşu, 1924’te Ufa’da Başkırt dilinde çıkan Başkırdistan
isimli günlük gazete ile başlar ve bunu
diğer yayın organları takibeder (Bilim ,
1924; Sesen, 1927; v.b.). B aşkırt dilinde
ilk eserler okul kitapları, tercüm eler ve
tiyatro oyunları olmuştur. B unlar konularını tarihten ve B aşkırtların
istikläl
m ücadelelerinden alm ışlardır. M uham med Burangulov’un
Aşkazar (1923) ı,
Said Miras (M erasov)’ın Salavat B atır’ı,
H abibullah Abidin (G abitov)’in E nekey
m enen yuldagay (1926)’ ı önde gelen eserlerdendir. Sovyet edebiyatm ın baskısı
milli Başkırt edebiyatm ın gelişmesini engellemiştir. Bununla beraber Başkırdista n ’da bilhassa Halk edebiyatı kaynağından faydalanan şair ve rom ancılar yetişm iştir. Şair Mecit Gafuri
(1880-1934),
Garif G umerov (1891- ), S eyfi Küdaş
(1894- ) en ünlü yazarlardandır. G um e
rov bilhassa çocuklar için çok sayıda hikäye ve masal kaleme alm ıştır. Eserlerinin bariz özelliği hicve geniş yer verm esidir (K ızıl uçmalar, 1925; Feyzullah
Babay Trubkası, 1927; Ütelgan yul 1940)
gibi kitapları ile Seçilmiş eserler (Ufa,
Dergäh arşivi

Dilbigisi özellikleri. Başkırtçada b ü tü n
Volga Tatarcası lehçelerinde olduğu gibi
birçok sesli ara değerlere sahiptir:
a ile o arası a, o ile u arası o, ö ile ü arası
ö, u ile ü arası u, i ile e arası i. B u n lar
dan baska kapalı e, a, açık e, ı, i, u sesleri
de vardır.
Sesli değişm eleri:
a) o>w değişimi : on у un, oyun *y uyın
gibi.
b) ö > ü değişim: köl (göl) У kül, köp
(çok)
küp gibi.
B aşkırtçanın sesbilgisi düzeninde d iftonglar da önemli bir yer tutar: au, eu,
iu, iu.
Sesdeşler yönünden Başkırtçada z ’ (dh),
ve s’ (th) ilgi çekicidir. Öbür sesdeşler:
c, Ç, d, f, g, g, h, h, j, у, к, l, m, genizsi
n, p ,r, s, ş, t, w, z. Başkırtçada j sesi
yabançı kelimelerde genellikle y ’ye çev
rilir.
Sesdeş değişmeleri :
a) d } z ’ değişimi: lağdan (dağdan) ^
tnwz’ın gibi.
b) i ^ z ’ ve i y t değişimi: yerler
yerz’er, kitaplar
kitaptar gibi.
c) ç-y s değişimi: çünki У sönki, ç ı k - y
sık- gibi.
d) s ^ h değişimi: sen~y hin, sarı У harı
gibi.
Başkırtçada çokluk eki genel olarak .-ler,
lar’dır, fakat kendisinden önce gelen sesdeşlerin etkisiyle -dar, - z ’ar, ve -tar biçim lerine girm iştir: külder (göller),
ta w z’ar (dağlar), kitaptar (kitaplar) gi
bi.
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1951)’i yayım lanm ıştır.
Ayrıca Puşkin,
K rilov ve Sevçenko’dan B aşkırt diline
tercüm eleri vardır. S eyfi K üdaş’m eserlerinden seçm eler de U fa’da yayım lanm ıştır (Eserder, I-II-H I, 1946-51). K üdaş’ın şiirleri aynı zam anda Rusça’ya da
çevrilm iştir. B aşkırdistan’ın Kolhoz bünyesini işlediği bir rom anı (K üsken) bulunm aktadır.
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B aşkırt Türkçesi ile yazan şair ve yazar
lar arasında şunları da sayabiliriz; G.
Hayri, S. Agiş, A. K arnay, S. M iftahov,
B B ikboy, R. Nigmati, H. K arim , A . B ikçentay, S. Kulibay.
BAŞKUT, Cevat Felimi. Oyun yazarı (Edirne 1905-Istanbul 1971). Eyüp R üştiyesi ve istanbul Sultanisi’ni bitirdi. Anadolu H areketi sırasında A nkara’ya geçti. Büyük M illet Meclisi m atbaasında tashihçi ve Meclis zabit katibi olarak çalıştı. Daha sonra İstanbul’a dönerek gazeteciliğe başladı (1928). Vakit, Son posta,
C um huriyet gazetelerinde m uhabirlik, yazarlık, yazı işleri m üdürlüğü yaptı. Gazeteciliği 1963 yılına kadar aralıksız devam
etti. Bu tarih ten sonra ayrıldı. Oyun yazarlığına 1942 de başlayan Başkut, öldüğü zaman Oyun Y azarları D erneği’nin
başkanı idi.
Cevat Fehmi Başkut’un basılan ilk kitabı
Geceleri bizi kim ler bekliyor isim li bir
röportaj dizisidir (1933). Daha sonra birkaç rom an denemesi olm uştur. ilk oyunu
1942-43 tiyatro mevsiminde İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları Yeni Komedi
bölüm ünde sahneye konulan B ü yü k şehtr’dir. Yazar, öldüğünde geriye 23 oyun
bırakm ıştır. O yunlarının eksenini
aile
m ünasebetleri içinde zam anla değişen ve
gelişen fikrı-ahläki zıtlaşm alar teşkil eder. Değişen değer yarg ılan başlıca ko
medi ögeleridir. K onular gündelik hayattan alındığı ve kişiler herkesin tanıyabileceği karakterlerden seçildiği için
seyirci tarafından kolaylıkla yakalanabilen espriler taşırlar. Zıtlaşm alar çoğunlukla köylü-şehirli, batılı-doğulu, m em uram ir, eski-yeni nesiller arasında cereyan
eder. Bu arada
batılılaşm anın zengin
ziimrelere yansıyan neticeleri tenkit edilirken, geleneksel yapının bozulmasına
dikkat çekilir.
A nadolu’dan İstanbul’a gelen taşralıların büyük şehirde nasıl aldatıldıklarını
gösteren B ü yü k şehir, zengin ve züppe
çevrelerde izlenen batılılaşm anın tenkit
edildiği Ayarsızlar, Sam sun’dan Istanbul’a
gitm ekte olan bir yolçu gem isindeki ola-

C. Fehmi Başkut
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ğan dışı olayları ve bu olaylara karşı çeşitli tepkiler gösterən yolçuları sergileyen
Hacı kaptan, büyük şehirden kasabaya
gelenlerin düştüğü
durum ları gösteren
K üçük şehir, uzun yıllar akıl hastanesinde kaldıktan sonra evine dönen aile reisinin, evindeki insanların davranış ve yaşayışlarındaki büyük değişikliklere ayak
uyduram ıyarak yeniden aklını oynatm asının işlendiği Коса bebek, İkinci Dünya
Savaşı ile bozulan iktisadı ilişkiler içindc- dürüst kalm aya çalışan ülkücü bir öğretm enle çıkareılığı ön plana almış olan
m uhtar ve bakkalın karşı karşıya getirildiği Paydos, Cevat F ehm i’nin ilk çıkışım
yaptığı dönem in oyunlarıdır. Bu dönem
içinde K üçük şehir oyunu ile İnönü arm ağanını alır (1948). Y azarın ikinci dönə
mi diyebileceğimiz devir, çok p artili re
jim in toplum hayatım ıza getirdiği yeni
likləri ele alan Sana rey veriyorum (oyn.
1950-51) ile açılır. Soygun, dürüst bir ha
kim in kötülüklerle çevrili bir ortam da
hangi durum larla karşılaşabileceğini işler. Em ekliye ayrıldıktan sonra, saf bir
şöför bularak taksi çalıştırm ak isteyen
Hacı Bey’in hikäyesini anlatan Makina,
H arp u t’ta doğmuş, A m erika’da m ilyoner
olup yeniden H arput’a dönerek kardeşini aram aya gelmiş olan bir m ilyonerin
çevresindeki dolandırıcılık ve A m erikan
hayranlığının tenkidini işleyen H arput’ta
bir A m erikalı, Anadolu’da bir tu tk u olarak servetleri batıran defineciliği konu
edinen Kleopatra’nın mezarı, varsayım larla kurguya dayanan Ö teki gelişte ve
Tablodaki adam bu dönem in diğer oyun
larıdır. 1960 sonrasında sahnelenen eser
lərindən köylii-ağa çatışmasını işleyen
H epim iz birim iz için, k ar yüzünden bütün
yolları kesilen bir kasabada yönetim i ele
alarak bütün meseleleri halleden deli
kaym akam ın hikäyesi B uzlar çözülmeden
ile apartm an hayatını konu edinen Göç,
Başkut’un toplum sal konulara daha fazla
yaklaştığı oyunlarıdır.
C um huriyetten sonra T ürk edebiyatı oyun sahasında yeni im kanların arandığı
bir döneme gelir. Toplumun bütün kesim lerinde geniş çapta değişimler vukubulm aktadır. Genellikle dış gerçekte görülen değişmeler olum lu-olum suz yönleri
ile sahneye getirilm eye çalışılır. Cevat
Fehmi, rejim in gerektirdiği bürokratik
zihniyetin ahläki görüntüsünü esas ala
rak yazdığı oyunları ile geniş kitlelere
ulaşmaya çalışmış ve bunda m uvaffak ol
muş bir tiyatro adam ıdır. Tenkitleri bu
yüzden yöneldiği kurum lar ve kişiler ta -

rafından da hoş karşılanmış, o y u n la rı o kullara girerek defalarca oynanm ıştır.
Eserləri: Paydos (1948), Sana rey v e r iy o 
rum (1951), K üçük şehir (Oyn. 1945/46,
bs. 1955), Göç (1962), H arput’ta bir A m erikalı (Oyn. 1955/56, bs. (1963), B u z 
lar çözülmeden (1964), H epim iz b irim iz
için, Ü züntüyü bırak
(İkisi bir a ra d a
(1965), Ölen hangisi (Oyn. 1968/69, bs.
1970), B üyük şehir (Oyn. 1942/43, bs.
1972), Ayarsızlar (Oyn. 1943/44, bs. 1972),
Hacı kaptan (Oyn. 1944/45, bs. 1972),
Коса bebek (Oyn. 1946/47, bs. 1972),
Soygun (Oyn. 1951/52, bs. 1972), K a d ıköy İskelesi
(Oyn. 1953/53, bs. 1972),
M akina (Oyn. 1953/54, bs. 1972), K le o patra’nın mezarı (Oyn. 1956/57, bs. 1972),
Tablodaki adam (Oyn. 1958/59, bs. 1972),
Öbür gelişte (Oyn. 1960, bs. 1972) H acıyatm az
(Oyn. 1960, bs. 1972),
A yna
(1972), Em ekli (1972), Dostlar (1972).
Başlangıç. Bir eserin başına konulan kısa
yazı. Zaman zaman, önsöz * veya giriş *
yerine kullanılm ıştır.

Başta sesdeş türemesi (öntürem e) / (Dil,
Fr. prothese). Sesli ile başlayan bazı k elim elerin önünde bir sesdeşin belirm esi.
urm ak —» vurm ak, ıldız —» yıldız, ayva —>
hayva, avlu —» havlu...
örneklerinde olduğu gibi.
Başyazı. Günlük, haftalık veya aylık gazete ve dergilerin ilk sayfalarında belli
bir köşede sürekli olarak yer alan ve gü
nün meselelerini konu edinen yazı. Başmakale. Bir gazete veya derginin başyazıları ekseriya o gazete veya derginin te mel görüşlərini yansıtır ve bu yazıları
yazanlara başyazar denilir.
Türk basın tarihi boyunca ünlü başyazarlar ve başyazı yazdıkları gazeteler, N amık Kemal (İbret), Ahmed Midhat Efendi (Tercümäru-ı hakikat), Ahmed Cevdet (Ikdam ), Hüseyin Cahit Yalçın (T a
nın), Ali Kemal (Peyam ), Hakkı T a n k
Us (V akit), Necmeddin Sadak (A kşam ),
Yunus Nadi Abalıoğlu (C um huriyet), F.
Rıfkı Atay (Ulus, Dünya), Sedat Simavi
(H ürriyet), Peyam i Safa (Ulus, Son havadis), şeklinde sıralanabilir.
Batak göl. Oyun
(O. Zeki Özturanlı,
1969). Söke civarında bir göl kenarında
yerleştirilen Yunanistan göçmeni altı ki
şilik bir ailenin, çevresi ile m ünasebetleri
ve göl üzerine imtiyaz kavgaları işlenir.
Oyunun sonunda göl havaya uçurularak
batak hale gətirilir. Özturanlı, bu oyu
nunda, yaşadığı yörede yerləşmiş bir göç-

men ailenin fertlerinin yoksul hayatını
usta bir biçimde verir. Ancak, diyalogları
ve trajediye yatkın konuda yer yer zorlama güldürmə unsurlar yerleştirm ekle
bu başarıyı smırlam ıştır.
Batarya ile ateş. Nesirler (Süleym an Nazif, 1917). 39 yazının yer aldığı kitapta
yazar, Osmanlı Devleti’nin, son zam anlar
da girdiği savaşlarda şehit düşenlerin ru 
hunu yüceltir, Osmanlı-Rus harpleri, Girit, Plevne, Kafkasya, K aradağ, Trablus,
Çanakkale savaşlarında şehit düşenleri,
gazileri, kahram anları sert, m ustarip ve
samimi bir dille över. Bu vatan üzerinde
yaşayan insanlar varlıklarını onların kahram anlıklarına borçludur. Şehitlerden
geriye kalan aile ve çocuklarına karşı
toplumun vazifeleri vardır.
Eser: «Irkına, vatanına, tarihine ihänet
etmiş olan efräd ve akväm ın hiç birini
unutma T ürk oğlu!.. U nutm a ve affetme!..> deyişi ile başlar, ikinci sahifedeki
ithaf yazısında, Cenab Şahabeddin’in şe
hit bir babanın oğlu olduğu ifade edildikten sonra, «müsade buyurursanız, evläd-ı şühedäya (şehit evlatlarm a) ithaf
olunur» cümlesi yer alır. Özellikle, Rus
kimdir - Moskof kimdir, B atarya ile ateş,
İdris Çavuş, Şeyh Şamil, İki kere şehit,
Çanakkale’den geçerse..., Ç anakkale’nin
İstanbullu şühedäsına, İstanbul bizim
ebedi payitahtım ız gibi yazıların dikkati
çektiği Batarya ile ateş, Latin harfleri
ile de basılm ıştır (1969).
Batha (A.). Çakıl taşlı büyük dere, vadi.
İki sıra tepeler arasında kurulm uş olan
Мекке şehrinin ortasındaki alçak kisim.
Mekke’nin bütünü için de kullanılır. İs
lamı T ürk edebiyatında um um iyetle
Yesrib (M edine) ile birlikte geçer.
H atä-püşende-i m üznib atä-bahşende-i
täib
Emän-i m eşrik ü mağrib em in-i Y esrib ü
Batha
Gänizäde Nadiri
Batı te’sirinde Türk şiiri antolojisi. Antoloji
(Kenan Akyüz, 1953). DTCF.de Öğretim
üyesi olan K. Akyüz, Önsöz’de, Tanzim at’tan C um huriyet’e kadar süren devre
ait eserlerin tem ininde ve bu yüzden sem iner çalışm alarında uğranılan güçlükleri
dikkate alarak böyle bir antoloji hazırlamak ihtiyacını hissettiğini ifade etm ektedir. Batı te ’sirinde Türk şiiri antolojisi’nde bu dönem in önde gelen müm essillerinden örnekler derlenm ekle kalınmamış,
ayrıca bu şahısların bayatları ve edebi
şahsiyetleri de ele alınm ıştır.
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Şinasi’den (doğ. 1826), Necip Fazil Kısak ü rek ’e (doğ. 1903) kadar yetişmiş, Ziya
Paşa, Namık Kemal, Sadullah Paşa, Recaizäde M ahm ud Ekrem , Abdülhak Häm it Tarhan, Muallim Naci, İsmail Safa,
Mehmed Celäl, Nigar Hanım, Tevfik Fikret, Cenab Şehabeddin, H üseyin Siyret
Özsever, H üseyin Suat Yalçın, Ali Ekrem
Bolayır, Ahm ed Reşid Rey, Süleym an Nazif, Süleym an Nesib, Faik Äli Ozansoy,
Celäl Sahir Erozan, Riza Tevfik Bölükbaşı, Mehmed Emin Y urdakul, Mehmed
Äkif Ersoy, İhsan Raif, Ahmed Haşim,
Tahsin Nahit, Mehmed Faud K öprülü, Ali
Canib Yöntem, Mehmed Behçet Yazar,
Emin Bülent Serdaroğlu, Yahya Kemal
Beyatlı, M ithat Cemal K untay, İbrahim
A läettin Gövsa, Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya O rtaç, fi
nis Behiç K oryürek, F aruk Nafiz Çamlıbel, Necmeddin Halil Onan, Salih Zeki
Aktay, K em aleddin Kam i Kamu, Ali
Mümtaz Arolat, Ömer Bedreddin Uşaklı,
Ahmed Ham di Tanpınar, Şüküfe Nihal
Başar, Halide Nusret Zorlutuna alınmış,
2 baskı da (1958), H am dullah Suphi
Tanrıöver ve Mehmed Ziya Gökalp, bu
isim lere iläve edilmiştir.
İkinci baskıdan itibaren, önemli şahsiyetlerin resim lerine yer verilmiş, 3. bs.
da (1970) resim ve m etinlere iläveler yapılm ıştır. 3. bs. da kitabiyat konulmamış,
sözlük m uhafaza edilm iştir.
Batı Türkçesi. VII. A sırdan itibaren ya
zılı m etinlere dayanarak özellikleri tespit edilen ve gelişme seyri bilinen Türk
dili, kendi içinde bir çok lehçe, şive ve
ağızlara ayrılır. Dilin bünyesindeki kü
çük farklılıklara göre yapılan bu ayrım
dışında, Türkçe bir de tarih i devrelere,
yayıldığı coğrafi bölgelere ve yaşadığı ülkeye hakim olan Türk devletinin adına
göre, bazı bölüm ve gruplara ayrılm ıştır. Bu sebeple Türk dili, tarihi bakım dan, 1. Eski Türkçe, 2. O rta Türkçe, 3.
Yeni Türkçe olmak üzere, başlıca üç devreye ayrıldığı gibi, yayıldığı coğrafi saha
bakım ından da, 1. Doğu Türkçesi, 2. B a
tı Türkçesi, 3. K uzey Türkçesi, 4. Güney
Türkçesi olmak üzere dört gruba ayrılır.
Batı Türkçesi, Türk Dilinin X -X III. asırları içine alan Orta Türkçe devresinin
bitim inden sonra ortaya çıkan bir şivedir. Yukarıda adı geçen Orta Türkçe döneminde henüz birbirinden uzak kültür
merkezleri kurulm adığı için yer yüzünde
tek ve m üşterek bir Türk yazı dili vardı.
Bu, O rhun Abideleri ile Uygur yazı dili
nin devamı sayılan ve Kutadgu bilig, Di-
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vänü lü g a ü -t-T ü rk, A ta b etü ’l-hakayık,
D ivän-ı hikm et, M ukaddim etü’l-edeb gi
bi büyük eserlerde zirvesine ulaşan edebi Türkçe idi. Ancak XI. asırdan itibaren
T ürk boylarının büyük bir kısmı, çeşitli
sebeplerle eski anayurtlarını terk ederek
batıya doğru göç etmeğe başladılar. Başta Oğuzlar olmak üzrə Kıpçak, Peçenek
ve K um anlar bugünkü T ürkistan’m batısında kalan bölgelere aktılar. Meselä Oğuzlar (Selçuk-T ürkm en adı ile) Afganistan, Iran, Irak, Suriye ve A nadolu’ya;
Kıpçak, Peçenek ve K um anlar H azar ile
K aradeniz’in kuzeyinden geçerek Kıpçak
Bozkırına ve Balkanlara yerleştiler. Böyleee Türk Dünyası hem genişlemiş, hem
de coğrafi bakım dan ayrılm ış oldu. Bu
durum da ilk anayurdun çevresinde ve
bilhassa T ü rkistan’da kalan T ürk boy
ları, orada kaç asır önce teşekkül etm iş
bulunan T ürk yazı dilini devam ettird iler. Bu yazı diline Doğu Türkçesi adı ve
rildi. B atıya göç eden Oğuz (Türkm en Azeri) Kıpçak, Kuman ve Peçenekler de
gittikleri yerlerde devletler kurarak kültü r m erkezleri m eydana getirdiler. Ve,
böylece eski m üşterek Türkçenin BatTdaki devamı olup, ona göre ufak ve basit
farklılıklar gösteren yeni bir yazı dili te
şekkül etti. Buna Oğuz Türkçesi de denm ektedir.
Batı Türkçesi kendi içinde şu edebi şivelere ayrılır:
1. Anadolu Türkçesi (Osmanlı Devleti
nin sınırları içine giren bütün bölgeler)
2. K ıpçak Türkçesi (K aradeniz’in kuzeyindeki Kıpçak Bozkırı’nda ve M ısır-Suriye M em lukları’nm yerleştiği bölgelerde)
3. A zeri Türkçesi (Bugünki İran Türkleri ile Sovyet Azerbaycanı’ndaki T ürklerin dili)
4. A ltın-O rdu ve Harezm Türkçesi (Kism en K ıpçakların, yayıldığı sahada, kısm en de H arzem şahlar ve İlhanoğullarının hüküm sürdükleri devirde ve bölgede).
X III. Asırda teşekkül etm iş bulunan B a
tı Türkçesi ile Doğu Türkçesi arasında
gram er yapışı bakım ından önemli fark
yoktur. Sadece bazı seslerin telaffuzu ile
bazı fiil ve isim çekim eklerinin değişik
olduğu görülür.
Bugünkü T ürkiye ile
Irak, Suriye, Adalar, Batı Trakya, Bal
kanlar, İran, Afganistan, Azerbaycan ve
Kuzey K afkasya’daki toplam 70 milyon
T ü rk ’ün konuşup yazdıkları dil
Batı
Türkçesi içinde m ütalaa edilir.
(Batı

Türkçesi ile Doğu Türkçesi arasındaki
farklar için bk. Doğu Türkçesi).
Bätıl
(A.). Boş ve mänasız olan, gerçeğe
uymayan, doğru ve haklı olmayan.
★ Tas. Bätıl, H akk’tan gayri birşey olup
gerçek vücudu (varlığı) yoktur. B ununla
beraber gerçek varlık olan H akk ile b irliktedir. Zira eşya zıddıyla käim dir. B ätıl H akk’m anlaşılm asına hizm et eder.
Bätıl hemişe bätıl u bihüdedir veli
M üşkil budur ki süret-i hakdan zuhür
ide
Näbi
Çok hak diyeni eylediler zulm ile berdär
M üşkil budur ki süret-i hakdan zuhür
R uhi-i Bağdadi
Batılılaşma A vrupa’da Rönesans’tan sonra
gelişen ilim ve teknik, A vrupa’nın sömürgeci devletlerine, Amerika, Asya, A f
rika ve A vustralya’ya hakim olma im k a
nını verdi. A vrupa’dan giden koloniler,
Kuzey ve Güney Amerika ile A vustral
ya’ya yerleşerek, buralarda yaşayan y e r
li halkları hem en hemen tam am iyle yok
ettiler. A vrupalılar yakın zam anlara kadar Afrika ile Asya’da koloniler kurm ağa
çalıştılarsa da fazla başarı kazanam adılar. Fakat kendi m edeniyetlerini buralara
da taşıdılar ve yerleştirdiler. Asya ve Afrik a’nın yerli halkları başarılı sonuçlar
veren B atı’nın ilim ve tekniğini kendiliklerinden benimsediler ve taklit ettiler.
Batılılaşm a denilince, yalnız Türkiye’de
değil, Rusya, Japonya, H indistan ve Islam
ülkelerinde de Batı medeniyetini veya
Batılı m illetleri taklit etme, onlara benzeme hareketi anlaşılır, ilim ve teknik
üniversel bir m ahiyeti häiz olduğu için,
girdiği her ülkede Batı’dakilere benzer
müesseseler, aydın zümreleri, davranışlar
ve zihniyetler yarattı. Fakat Batı’yı ta k 
lit eden kavim ler, B atıblardan faklı oldukları için, Türkiye dahil, hiç bir yerde tam bir taklide gidildiği söylenemez.
Batı’yı taklit eden her ülkede ona karşı
tepkiler de doğdu. Bugün Asya ve Af
rika, B atı’nın sömürgeciliğine karşı baş
kaldırm ıştır. Bu hareket k ü ltür sahasında da kendini göstererek m illi ve m ahalli kültürlere bir dönüş şeklinde tecelli
etm ektedir. A vrupalılar kendi medeni
yetlerini eski Y unan ve Roma kültürleri
ile H ıristiyanlığa, ilim ve tekniğe da
yandırırlar. T arih ve kültürleri eski Yu
nan, Roma ve H ıristiyanlığa dayanmayan
Asya ve Afrika kavim leri B atı’nın sade
ce üniversel m ahiyette olan ilim ve tek-

niğini almışlardır.
Doğru ve m üm kün
olan da budur. Bununla beraber, B atılılaşmayı aşırıya götürenler, Batı örneğine
uymak için kendi tarih, din ve k ü ltü rlerini red ve inkara kadar gidenler de
vardır. Milli kültürlerle Batı k ü ltü r ve
medeniyetinin karşılaşm ası her yerde çatışmalar doğurm uştur. Tarihinin son bin
yılını İslam medeniyeti içinde geçiren
Türkiye’de de batılılaşm a XIX. Yüzyılın
başından bugüne kadar her sahada, bazen kanlı şekilde tecelli eden çatışm alar
doğurmuştur. 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın yok edilerek yerine N izam -ı Cedid
adı verilen yeni bir düzen kurm a teşebbüsü, esas itibariyle askeri olm akla be
raber, onu aşan bir B atılılaşm a hareketidir. Bu tarihten sonra T ürkiye’de hayatın her sahasında Batılılaşm a, yenileşme ve çağdaşlaşma ile bir tutulm uştur.
Halbuki bunlar arasında fark vardır. Son
yıllarda Batılılaşma hareketine karşı bir
tepki başlamış bulunm akla beraber, bu
ilim ve tekniğin reddi m änasını taşım am aktadır. Asya, A vrupa’dan aldığını ken
di bünyesine uydurm ak için tam am iyle
değiştirir, h atta ona düşm an bir şekil ve
m ahiyet verir. Tanzim at’tan sonraki
T ürk edebiyatında Batı tesiri geniş bir
yer tutar. F akat Türk aydınları arasın
da da Batı’ya karşı İslam ı ve m illi kültü rü savunanlar vardır. T ürkiye’deki yenileşm e hareketleri B atı’yı körü körüne
tak litten ziyade, zaman zaman onu da
senteze katan terkipçi bir davranış şek
linde tecelli etm iştir.
★ T ürk dili ve edebiyatında batılılaşma
hareketleri. T ürk dili ve edebiyatı yaklaşık X. a.’dan beri İsläm iyetin kabulü dolayısıyla müslüman Arap ve tran dil ve
edebiyatlarının tesiri altında bulunuyordu. Zamanla İslam m edeniyetinin k ü ltü r
verim leri, bu üç dilin çeşitli nispet ve
tarzlarda terkibinden m eydana gelen bir
şekil aldı. Osmanlı Devleti, m üşterek İs
lam m edeniyetini tam m änasıyla temsil
eden siyasi, iktisadi ve içtim ai bir teşkilatlanm a olduğu kadar, Osmanlı sahasında yine k ü ltü r ve sanat verim leri bakım ından bu tem silin neticesi ürünler görmek m üm kündür. Bu yüzden XV. ve
XVI. a.larda oluşumu tam am lanan Osmanlıca, Türkçe’nin belli bir devredeki
m uhteva kazanması olduğu kadar, ortak
İslam kültür dili olarak da belirir. Osm anlıca ile meydana getirilen edebiyat
da bu özellikleri taşır. T ürk dili ve edebiyatının yeni bir tesir sahasına girmesi
XIX. a.dadır. Batılılaşm anın askeri ve
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teknik sahadan idari ve siyasi sahalara
da yansıtıldığı bu asırda yetişen, çoğu
A vrupa’da tahsil görmüş şair ve yazar
lar, Türk dili ve edebiyatını tam am iyle
Batı tesirine açmışlardır. Bu açılma, za
manla edebiyatın bütün şubelerinde yaygınlık kazanmış, geçen bir asırdan faz
la süre içinde, kendi kararını, rengini bu
lam ayan edebiyatım ız tesirden kurtulup
keşin bir şahsiyet kazanam am ıştır.
Dil. Batılılaşm a döneminde dile m üdahale, bir taraftan sadeleşmeyi sağlamışken,
diger taraftan Batı dillerinden, özellikle
Fransızca kanalıyla birçok kelim enin ithaliyle neticelenm iştir.
Dildeki değişme, zaman zam an Türkçe’nin cümle ya
pışına dahi tesir eden bir m anzara arzetm iştir. Batı dillerinden kelime girişinde özellikle 1860 tan sonra yayğınla
şan basın önemli rol oynam ıştır. Kelime
girişinden başka, m ana tercüm esiyle ke
lime kullanm a ve kelim elere böylece m a
na kazandırm a çabaları da dikkati çeker.
Dilde, özellikle nesirde Fransızca cümle
yapışının tesiri Servet-i fünun dönem in
de belirginleşm iştir. Batı dillerinin T ürk
çe üzerindeki tesiri ve kelim e girişi, La
tin harflerinin kabulü (1928) ve Dil devrim i hareketi (1932) ile en yüksek seviyeye varm ıştır. Bu dönemde Türkçe ile
ilim yapm aya ve çağdaş m edeniyete ayak
uydurm aya im kan olmadığı kanaati ileri sürülerek, Batı kaynaklı kelim elerin
dilimize girmesi norm al karşılanır olm uştur. 1935 te yayım lanan OsmanlTcadan Türkçe’ye karşılıklar klavuzu’nda,
yüzlerce Batı asıllı kelime ile ses veya
ahenk taklidiyle aynı hissi veren keli
melere rastlam ak m üm kündür. L atince’nin, bütün öğretim kadem elerinde mecburi ders olması yolunda görüşlərin de
ileri sürüldüğü ve ancak yeterli sayıda
öğretici bulunam adığından uygulanam adığı bu dönemden sonra geçen yıllar
içinde Osmanlıca ilim terim leri hem en
hemen tam am en terk edilmiş, yerini Latince köklü İngilizce veya Fransızca kelim eler alm ıştır. Yabançılar tarafm dan
kurulan ve yabançı dille öğretim yapan
okullar azalırken, Milli Eğitim Bakanlığınca yabançı dil öğretimi yapan orta kademeli okullar açılmış ve zaman içinde
sayıları arttırılm ıştır. Halen yüksek öğ
retim kademesinde de iki üniversite, b ü 
tün öğretim ini yabançı dille yapm aktadır.
Ed. Batı edebiyatı verim lerinden tercümeler ilk geçen asrın ikinci yarısından
itibaren görülmeye başlar. Yabançı dil
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Şinasi (1826-1871)

Namik Kemal (1840-1887)

Ahmed Midhat Ef.
(1844-1912)
Batı tesirinde Türk edebi
yatının ilk temsilcileri.

öğrenen aydınlar, öğrendikleri dilin ve
rim lərini nakletm eğe çalışırlar. İlk tercüme ürün ise, Şinasi’nin bazı Fransız
şairlerinden yaptığı m anzum tercüm eler
olup, 1858 de kitap halinde yayım lanm ıştır. Aynı yıl, Münif Efendi (P aşa)’nın
Fenelon, Fontenelle ve Voltaire gibi
Fransız düşünürlerinin eserierinden ba
zı parçaların tercüm elerini havi M uhaverät-ı h ikem iye’si de yayım lanm ıştır. B un
ları Yusuf Kamil Paşa ve Ahmed M uhlis’in Fenelon’dan Tercüm e-i telem ak’ları takip eder (1862). Daha sonraki yıllarda tercüm e ve adapte faaliyetleri gelişerek devam eder. Sistemli tercüm e
ler ise, C um huriyetten sonra Milli Eğitim B akanlığı’nca gerçekleştirilir.
Batı
tesirinde ilk telif eserler de 1860 lara
rastlar.
Batı tesirinde ortaya çıkan yeni tü rler
arasında önceliği tiyatro alır.
İtalyan
tiyatro kum panyaları İstanbul’da büyük
ilgi görmüş ve Tanzim at ferm anı’ndan
bir yıl sonra bu şehirde ilk tiyatro bina
sı inşa edilm işti (1840). O yunların İtalyanca ve Fransızca olmasına rağm en
böylesine ilgi görmesi üzerine ilgiyi genişletm ek isteyen kum panyalar önceleri
Türkçe özet verm e yolunu tutm uşlar, da
ha sonra da azınlıklardan bazı şahıslar
Türkçe oyunlar sahneye koym aya başlam ışlardır. Batı tarzı ilk tiyatro eseri olan
Şair evlenm esi (yazılışı 1859, Tercüm anı-ı
ahväl'de tefrikası 1860) Şinasi tarafından
m eydana getirilm iştir. Geleneksel seyirlik sanatlarım ızdan yola çıkm adan batılı
örnekleri ta k lit ederek m eydana getirilen tiyatro uzun süre teknik bakım dan
zayıf kalmış, adapte ve taklit m ihverini
kıram am ıştır.
İlk dönem tiyatro eserleri arasında belli başlı Batı eserierinden
ilham alınm ışlık, etkilenm işlik dikkati
çeker. B unlar arasında Nam ık K em al'in
Celäleddin Harzemşah’ı V. Hugo’nun
Crom well’inden (özellikle m ukaddim eleri
bakım ından) Zavallı Ç ocuk’u Hernan i’sinden ve Vatan yahut Silistre’si V.
Sardou’nun P a trie ’sinden tesirler taşır.
Abdülhak Hämid, N esteren’in Racine’in
Le Cid’inden adapte olduğunu belirtir.
Ayrıca Eşber’de Horace’den, Sardanapal’de Sardanupalus (B yron)’dan etkilenm iş
lik dikkati çeker. Yeni tü rler arasında yer
alan ilk hikäye ve roman örnekleri, Ahmed
M idhat Ef.nin 1870 de yayım lanan Kıssadan hisse ve L etäif-i rivayät (ilk beş cüzü)
ile Emin N ihad’ın M üsam eretnäm e’si (zincirlem e hikäyeler, 1872-75)ve ilk rom anlar,
Şemseddin S am i’nin Taaşşuk-ı Talat ve

Fıtnat (1875) ile Namık Kem al’in İn tib a h
(1876) adlı eserləridir. Bu yeni tü rle r
dışında şiir gibi Osmanlı edebiyatının en
gelişmiş türünde eski şekiller tam am en
terkedilm iş, her bakımdan batılı şiirle r
yazılmış, bu arada terza-rim a, sone gibi
şekiller alınm ıştır.
Tanzim at dönem inin yenilikçi e d e b iyatçıları tam am en A vrupa’yı örnek a l
dılar. Ancak bu örnek alışta da çok y ü z de kaldıkları, hatta, Batının ikinci sinif
şair ve yazarlarını ekseriya antolojiler ve
m ektep kitaplarından takip ettikleri a n laşılm aktadır.
Batılılaşma dönemi Türk edebiyatının
en dikkati çeken özelliği, geleneksel
edebiyatımızla ve kültürüm üzle b a ğ 
larını süratle ve keşin bir biçimde k esmiş ve tam am en A vrupa’yı örnek alm ış
olmasıdır. Tanzimat dönemi edebiyatçıları başlangıçta, eski kiiltür ve edebiyatımıza cephe aldılar ve eski edebiyatımızın bazı özelliklerini batılı kalıplarla
tenkit ettiler. Namık Kemal, T asvir-i
efkär’da «Lisän-ı OsmanVnin edebiyatı
hakkında
bazı mülahazätı şamildir»
(1866) adlı makalesi ile Divan edebiyatını realite ile ilgisiz, suni ve boş olarak
niteler. Aslında bu farklı bir dünya gö
rüşünün tenkidi m ahiyetindedir. Ziya
Paşa da bundan iki sene sonra H ürriyet’te
yayım lanan «Şiir ve inşa» m akalesinde
Divan edebiyatım milli olmamakla suç
lar ve Halk edebiyatına, Äşık edebiyatına dönmek gerektiğini ileri sürer (1868).
Gerçi Ziya Paşa daha sonra yayım ladığı
Harabät (1874) ta bu fikirlərin aksine
görüşler ortaya koyar, bununla birlikte
sonraki nesillerin en önemli tartışm ası
daha Avrupai, asri ve yeni olmak noktasında toplanır. Yeni nesiller, Batı’yı en
iyi kendilerinin anlayıp, o yolda eser
verdiklerini iddiada yarışırlar.
Tanzim at sonrasında ortaya çıkan yeni
edebiyat, tabiı olarak yeni (Batılı) d ü n 
ya görüşünü de birlikte getirir. Yeni
m iyth e’ler (T anpınar’a göre masallar)
teşekkül eder. Doğu edebiyatının Zühre’sinin yerini Batı edebiyatının Venüs’ü
M erih’inin yerini Mars’ı alır. Şinasi Reşid
Paşa’yı «Medeniyet resulü» diye överek
toplum um uz için çok yeni, zihniyet ola
rak çok farklı bir ilerleme masalı o rta 
ya koyar. Namık Kemal hürriyet, Tevfik
Fikret Promete masallarını mihver y a
parlar. Milliyet, Turan, Cumhuriyet, ba
rış, eşitlik, dem okrasi gibi yeni, Batı kaynaklı m asallar (m itler) edebiyatımızın
konusu olurlar.

Dergäh arşivi

Batı edebiyatım örnek alan ediplerimiz,
Batı edebiyatının bütün bir k ü ltü r ve
m edeniyet mahsulü dem ek olduğunu düşünmeden hareket ediyorlardı. Batı edebiyatı tabii olarak Batı k ü ltü r ve m edeniyetinin bir neticesi olduğundan, bu neticelerin taklidi, yeni ve orjinal verim leri engelledi. Son asır edebiyatım ızın en
tem el açmazı ve çelişkisi de bu olgudan
kaynaklanır. Bütün bir kültür, dünya
görüşü, manevi ve maddi hayat tarzım ızın neticesi olan eski edebiyatım ız zengin
çağrışımlara, ifade tarzına, m üsikili bir
dile sahipti. Ancak, neredeyse birden
bırakılan geleneksel k ü ltü r ve sanatlarımızla organik bağların tam am en koparılması, yeni nesillerin Batılı kavram lara
şartlanm aları, neticede eski edebiyatım ızı Batı edebiyatının çok azı nisbetinde
bile kavrayacak bilgidən m ahrum oluşları (H. Cahit, fikri hayatı ve kültürünü
B atıya ve bilhassa F ransa’ya borçlu ol
duğunu, eski edebiyatımızı anlayacak
kültürden mahrum olduğunu söylerken,
birçok nesillerin durum unu açıklar),
edebiyatım ızı çıkmaza sokm uştur. Dildeki değişmeler nesiller arasında ve h a t
ta, başka başka fikri yönleri olan gruplar arasında anlaşmayı güçleştirecek seviyeye varm ıştır. Batı tesirinde Türk
edebiyatı ise, yazarlarımız tem elde Batı
kültü rü n e sahip olam adıklarından kök
süz, limonluk mahsulü olarak kalmış, her
yeni nesil, A vrupa’da tabii gelişm eler
olarak sayılabilecek idealizm, klasizm, ro 
m antizm , neo-klasizm, sembolizm, p arnasizm , füturizm, sosyal realizm , egsistansiyalizm , sürrealizm, dadaizm gibi
akım ları yüzden takip ederek kendilerini
fark lı ve orjinal göstermeye çalışmıştır.
Bu çelişki, milli edebiyat gereğini en
açık şekilde hissettirm ektedir. Edebiyatım ızın Batı ile ilişkileri ve milli kayn ak lardan çıkan edebiyat üzerine özel
likle Yahya Kemal Beyatlı (öl. 1958).
A hm et Hamdi Tanpınar (öl. 1962) ve
K em al Tahir Demir (öl. 1973) geniş ölçüde tartışm ışlar ve fikirler ileri sürm üşlerd ir. Batılılaşma dönemi Türk edebiy a tın m en dikkate değer sim alarından
biri olan Yahya Kemal, bir süre Batılı
düşünce kalıpları içerisinde edebi verim ler üretm ek fikrine yönelmiş, ancak kısa
sü ren bu dönemden sonra, dil, ifade, üslup ve zevk bakımından geleneksel edebiyatım ızm ustaca yenileştirilm esi m ahiy etinde (neoklasik) eserler verm iştir.
Y ahya Kemal, Türk edebiyatının Batı tesirinden kurtulmasını bir söhbeti nde
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«edebiyatım ız senelerden beri A vrupa
m ektebindedir ve artık m em lekete dönm elidir» şeklinde ifade etm iştir.
Batılılaşan T ürk edebiyatçılarının en
önemli m eselelerinden biri de örnek aldıkları B atılılardan takdir görm ek arzu 
sudur. Nobel arm ağanının hiçbir Türk
yazarına verilmemesi bu meseleyi bazen
aktüel kılm aktadır. Ancak B atılıların
kendilerini taklit etm ekten başka önemli
özelliği olmayan eserlere m ükafat verm elerini de beklememek gerekir. (Batı
tesirinde Türk edebiyatı için, bk. Türk
edebiyatı.) (—» K.)
BATIMAN, Burhan. Yazar (Bigados 1910İstanbul 1960). Edirne Lisesi’ni bitirdi.
A lm anya’da Berlin ve Kiel üniversitelerinde felsefe ve filoloji okudu. Dönüşte,
İÜ. Edebiyat Fakültesi Alm an Dili ve Edebiyatı K ürsüsü’ne asistan olarak girdi.
Profesörlüğe kadar yükseldi. Eserleri:
Alm an edebiyatı (1945), Faust tahlili (2
C. 1942-1949), Friedrich Schiller’den baladlar ve şiirler (1959), Schiller ve Na
m ik Kemal.
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Batın (A.). İç; dıştan gözle görünm eyen
varlık. Zahir’in ziddi.
★ Tas. el-Bätın, el-Zahir’in ziddi olarak,
Allah’ın isim lerindendir.
Bununla, Allah ’ın hem göz ile görülm ekten m ünezzeh olması kastedilir; hem de zati h ak ikati bakım ından duyğu ve aklın idrakine
sığmayacağı belirtilir: Sen ol Zahir’sin ki
kimse ne idüğün bilmez ve ol B ätın’sın
ki kim seden gizlenmez. (Sinan Paşa)
Batın ancak ehil ve kabiliyetli kim seler
tarafından içten duyuş, his ve m urakabe
ile anlaşılan varlığın sirri, iç hakikatidir.
Her zahirin bir batını olduğu gibi Älem
de, bir bütün olarak, batının zahir olm a
sıdır. Zahir - batın ilişkisi bir nevi diyalektik etkileşm eyi hatırlatm aktadır.

Ahmet Hamdi Tanpınar

Däim eyler zahir ü bätında taklib-i um ur
Sanki ahkam -ı şüünun säni-i sanisidir.
Namık Kemal
Bilgi nazariyesi açısından da zähir-bätın
söz konusudur. Buna göre şeriat ilmi
zahiri, hakikat ilmi (irfan) bätm i bilgilerdir. Birinciye mensup olanlara alim
ikinciye mensup olanlara ise arif denir.
Zahir ilimleri akıl ve nakille elde edilir
ve m edreseler vasıtasıyla yayılır. Batın
ilimleri ise gönül ve ilham yoluyla kazanılır. Bu bilgileri tekkeler yayar. Ş eriat
ilmine äşina olanlara Käl ehli, hakikat
ilmine äşina olanlara da Häl ehli denir.

Kemal Tahir Demir
Batılılaşma ve milli ede
biyat konusunu geniş ölçüde tartışan bazı son devir
edebiyatçıları

BAT
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Bununla birlikte büyük m utasavvıfların
aym zam anda şeriat ilim lerinde üstat oldukları, bazı büyük şeriat alim lərinin de
tasavvufi yönden ilerlem iş oldukları bilinm ektedir.
Yekdigere yok şer’u hakikatde m übäyin
Ä yine im iş bir birine zahir ü batırı
★ Batın kılıcı (Tig-i batın).
(Tas. t.)
E renlerin to kadı, m anevi cezalandırma.
Tig-i batın dediği söfinin
S ih -i efrencidir äsä içre
Läedrı
Batini
(A.). İslam bilginlerinden bazılarına göre K ur’an’ın dış (zahiri) ve iç
(batini) m änaları vardır. Amellere esas
olan zahiri m enalardır. Batini m änaların
anlaşılması, sezilmesi bu çerçeve içerisinde ehline bırakılm ıştır.
Mahiyeti meçhul ve m üphem batini mänaları esas alıp zahiri m änaları bunlara
uydurm aya çalışan züm relere B atini adı
verilm iştir. Bunlara h akikatin yalnız masum im am ’ın ta ’limi ile öğrenilebileceği
iddiasından dolayı Talim iye, haram ları
m übah addettiklerinden dolayı da ibähiye vs. denir.
İslam tarihinde siyasi ve askeri m ahiyetleri ağır basan K arm atiler, Sa’ibiler, İsmaililer, M übarekiler ve Babekiler B ati
ni görüşten hareket etm işlerdir.
B ätıniler A llah’ın sıfatları ve kainatın
yaratılışı konusunda Yunan filozoflarına
yaklaşırlar. Peygam berliği İslam inancı
na uym ayan bir şekilde yorum larlar, mucizeyi reddederler. K u r’an ’ın vahiy değil
Peygam ber sözü olduğunu savunurlar.
Peygam ber, halkı idare etm ek için Cebrail ismi verilen akıldan gelen K u r’an’daki bilgileri zahiri olarak anlatm ıştır.
B unların batininin ortaya çıkması için
bir imam (K äim ü’z-zam an)a ihtiyaç var
dır. Bu im am gaybi ve gizli şeyleri bilir
ve H üseyin’in neslindendir. Bätınilikte
ibadetler tevil edilerek kaldırılm ıştır.
İsläm ’ın b ü tü n esaslarm dan ayrılm ış görünen ve şii tem ayüllere de sahip bulu
nan B ätıniler inançlarını açıkça herkese
telkin etm ezler, gizli cem iyetler halinde
çalışırlardı. Özellikle eski İran k ü ltü rü nün İsläm ’a bir tepkisi olarak yorum lanabilecek olan Bätınilik Arap häkim iyetine boyun eğmeyi küçüklük addeden
topluluklar arasında büyük tesir
icra
eden dini olduğu kadar siyasi ve silählı
bir h arekettir. Bunun yanında bazı mutasavvıflarda da bätıni tevil ve ıstılahların bulunduğu görülm ektedir.

BATIRMURZAYOV, Nogay. K um uk yazazarı ve şairi (Dağıstan 1860-1919). Kum ukların çağdaş hayatlarını anlatan ilk
hikäyeler Batırm urzayov tarafından yazılm ıştır (Zavallı Habibat, 1905 ve Bedbaht Ganbike, 1907). Bu hikäyelerde y a
zar, Dağıstanlı kadınların dertlerini ve
zor hayat şartlarını anlatm ıştır.
1917 Rus (Şubat) ihtilälinden sonra oğlu
Zeynu’l-äbid ile K um uk edebiyatını geliştirm ek gayesiyle Tan Çulpan (Şafak
Yıldızı) adlı bir edebiyat cem iyeti k u r
dular ve aym isimde bir dergi çıkardılar (Tem irhan Şura, Ağustos 1917 - Temmuz 1918). Tan Çulpan, M üsavat gazetesiyle birlikte, milliyetçi aydınların orgam durum unda idi. B atırm urzayov yine oğlu ile birlikte, 1918 M ayısında İşçi
halk adlı kom ünist eğilimli bir gazete ya
yım lam aya başladı. Çarlık taraflısı kuvvetler tarafından oğlu ile birlikte k u rşunlanarak öldürülen Batırm urzayov, RusJapon savaşı, Rusya ile Dağıstan topluluklarının m ünasebetleri üzerine m akaleler ve siyasi yönlü şiirler de yazmıştır. (-* K.)
Batlamyııs. Asıl ismi Ptolemaios. Yunan
kozmoğrafyacısı, matem atikçisi ve coğrafyacısı (İskenderiyə 108-168 e doğru).
En önemli eseri M athem atike syntaksis
(M atem atik birleşim) dir.
Fakat daha
çok Almagest (Arapça ismiyle K itabu’lmacisti) kitabıyla tanınm ıştır. İçinde o
devirde çizilmiş haritalar da bulunan
Geographike hiphegesis (Coğrafya kılavuzu) da önemlidir.
Batlam yus’un Dünya yuvarlağının Alemin
merkezi olduğu ve bunun üzerinde dokuz
tabaka gök bulunduğu fikri Kopernik ve
K epler’e kadar Batı düşüncesine häkim
olm uştur. Batlamyus, kendi devrinde
ilim ler felsefeden ayrılm adığından filozof
olarak da tanınm ıştır. Divan edebiyatında akli bilgilere sahip bir filozof timsali
olarak anılır.
A şk vädisinde biaram u sergerdan olur
A kl eğerçi je n n -i felsejide Batlamyus'tur.
Süleyman Fehim
Battal Gazi. Em evilerin VIII, yüzyılda Bizans’la yaptıkları savaşlarda şöhret kazanmış Arap kum andanı. A rap ve Türklerde destan kahram anı. A rap kaynaklarına göre asıl adı A bdullah olup Türkler arasında B attal (çok kahram an, cesur) Gazi, Seyyid Battal, Seyyid Battal
Gazi isim leri ile tanınm ıştır.
★ Tarih. B attal’ın tarihi şahsiyetinden

Taberi, Mes’üdi, İbnu’l-E sir, İb n u ’l-K esir
gibi Arap kaynakları bahsetm ektedir.
Bunlara göre o, Arap asıllı olm ayan bir
azatlı köle idi. Babasının adı A m r veya
Ömer’di. B attal’ın A ntakyalı veya Dımaşk
(Şam) lı olduğu rivayetler arasındadır.
Halife Abdülmelik 6. M ervan tarafından
Misis Valiliğine tayin edilm iştir (685705). Mesleme 6. A bdülm elik kum andasındaki Emevi ordularının Bizans k u şa tmasında (717-718) bulunduğu ve um umiyetle (H. 122/M. 740) tarihinde öldürüldüğü nakledilm ektedir. K aynakların
verdiği bu tam m alum atlara göre, büy ü k
bir ihtim alle o, A bdullah el-B attal, E m e
vi ordularının 98-122 (717-740) y ılları
arasında Bizans-Anadolu seferlerine k atılmış ve 122 (740) de bugünkü A fyonkarahisar yakınlarında bu lu n an A kroinon
mevkiinde m eydana gelen büyük m u h arebede öldürülm üştür. Şehit olduğu bu
sene içinde hacca gitmişti. H alen Eskişehir iline bağlı Seyitgazi ilçesinde B attal
Gazi’ye isnat edilen bir tü rb e ve O sm an
lılar devrinde yapılmış bir külliye v a r
dır.
★ Efs. B attal’m adı etrafında daha ilk
kaynaklardan itibaren m enkıbeler oluştuğu görülür.
Onun A raplar arasında
olduğu gibi Bizanslar arasında da bir des
tan kahram anı hüviyetine büründüğü a n laşılıyor. O nunla ilgili m enkıbevi riv a yetlere Taberi’nin Farsça ve Türkçe te rcüm elerinde tb n -A rab i’de, Tel-M ahreli
Denys ve K aram äni’de rastlam ak kabildir. B unlarda mevcut çeşitli ifadelere
göre, Bizans’ı kuşatan Mesleme, A yasofy a ’ya bir defa girm ek ve böylece tsta n b u l’a girm eden dönmeyeceğine dair ettiği yemini yerine getirm ek şartı ile, m u hasarayı kaldırm aya razı olur. K ayser’in
bunu kabul etm esi üzerine o B attal’ı k a 
le kapısında bırakarak, içeri girer ve bir
m üddet şehri dolaştıktan sonra Ayasofy a ’ya girer, oradan kıym etli bir haç alır.
B undan sonra B attal’ın m uhafazası a ltın 
da, A rap ordusu gemilere binip, Istan b u l’dan ayrılır.
M esüdı’nin rivayetine göre Battal, m üəl
lifin kitabı yazdığı H. 332 tarihlerinde,
Bizans halkı arasında, m enkıbe kahram anıydı ve bir kilisede harp hileleri ve cesareti ile m eşhur B attal’ın resmi, hıristiy an kahram anlarının arasında yer alıyordu.
Osm anlı tarihlerinde de Battal, tarih i olm aktan ziyade, efsanevı şahsiyetiyle gö
rü n ü r. B unlar ilk kaynaklardan a k ta rd ık ları m enkıbelere yeni m otifler iläve
A nadolu halk resimlcri

etm ekten geri kalm am ışlardır. Özellikle Evliya Çelebi B attal’la H arun R eşid’i
çağdaş gösterm ek gibi tarih i gerçekliğe
uym ayan çizgilerle, B attal’ın olağanüstü
m aceralarını anlatır. Onun anlattığı h ikäyeye göre Kız Kulesini Bizans kralı
K anatur kızını B attal’dan korum ak için
yaptırm ış fakat Battal kızı kuleden k açırm ayı başarm ıştır.
★ Ed. B attal’ın tarihi - efsanevi şahsiyeti,
sanatkärların şahsi katkısıyla ve bir çok
değişik m otiflerin onun hikäyelerine girmesiyle hem en hemen edebi bir kisvenin hakim olduğu bir destan kahram anı
haline dönüşm üştür.
B attal’ı bize bu
şekilde tan ıtan başlıca iki büyük eser
m evcuttur. B unlar Arapça Z ätü’l-him m e
(halk arasındaki teleffuzuyla : Zelhimme)
ve Türkçe Battalnäm e’dir. Zelhim m e’nin
birinci kısm ında Emeviler devri m enkıbelerinin B attal’a isnat ettiği m aceralar,
Başkum andan Mesleme’nin siläh arkadaşı Şahsäh’ın başından geçen vakalar ola
rak anlatılır. K itabın ikinci bölüm ünde Battal, kendi ismi ve m aceraları ile
yer alır. O, yalnız yaşadığı devrin de
ğil çok sonraki devrin, IX. yüzyıldaki
Abbasilər ve Danişmendliler h atta A na
dolu Selçuklu Devleti’nin kuruluş devrinin hadiselerinin özellikle Bizanslı
larla olan savaşların kahram anı olarak
anlatılır. Elde mevcut ilk Battalnäm e
m ensur bir eserdir.
Bu eser Zelhim m e’nin bir tercümesi olmam akla birlikte onun veya ortaçağ Arap nəsrinin tesiri altında Danişm endlilerin häkim olduğu Malatya civarında y a
zıldığı kuvvetli ihtim aldir. Eserin üslup,
eda ve tekniğinin Anadolu’nun ilk fetih
devirlerinde ortaya çıkan Dede K orkut
kitabında tipik örneği bulunan yarı m anzum -yarı m ensur Türk destanlarına hiç
benzememesi ve Arap nesri tercüm elerini
andırm ası bu ihtim ali kuvvetlendirm ektedir. Ayrıca Türk ananesinde Danişmend

Taşbaskısı Battal Gazi’
den bir savaş sahnesi
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Seyitgazi’de Battal Gazi
türbesinin de bulunduğu
külliye

Gazi’nin Battal soyundan gösterilm esi bu
bakım dan oldukça m änalıdır.
Mamafih eserde H indistan, M ağrib seferleri ile cin, sihirbaz, cadı, kaf dağı, devlerin ve onun k ahram an atm ın karıştığı
esrarlı m acəraların, m üthiş
m übalağalarm bulunm ası, berraklık, realizm ve
tabiilikten uzaklaşması İran etkisini de
düşündürm ektedir.
B attalnäm e’nin telif veya tercüm e tarihi
kati olarak tespit edilem iyorsa da, bu büyük bir ihtim alle XI. yüzyıl sonları ile
XII. yüzyıl başları olabilir.
Destanın oluştuğu saha D anişm endliler
sahasıdır. A na tem a yine B izanslılarla olan savaşlardır.
Destani halk h ikäyelerinin çoğunlukla
m anzum olmasına rağm en eldeki en eski B attalnäm e nüshası, içinde bazı m an
zum parçalar bulunm akla b irlik te m ensur bir eserdir. Bu eserden bir hayli
zaman sonra, XVIII. yüzyılda ve III. Mus
tafa devrinde K ätib-zäde D ärendeli Bakäyı tarafından S ilähdar Mehmed Paşa’ya taktim m aksadıyla yazılm ış olan
(1183/1769) manzum B attalnäm e 6600
beyit tu tarındadır. Eserin m uhtevasından
ve m üellifin verdiği bilgilerden anlaşıl
dığına göre bu m ensur B attalnäm e’nin
belki biraz kısaltılm ış haliyle nazım a çə
kilm iş şeklidir.
B attal m enkıbeleri Emevi kaynaklı olma
sına rağm en Anadolu’daki alevı-bektaşi
züm releri tarafından da benim senm iştir.
B attal’ın Bektaşı evliyasına ait m enkıbelerin bulunduğu k itaplara girmiş olması
ve Alevı şairlerin B attal Gazi’yi konu
alan m anzum eler tertiplem eleri bunu ispatlar. M ensur B attalnäm e’de haricılere
karşı olan tavır ve Hz. Ali evladının ya
şadığı felaketli yılların anlatılm ası bu
nun Alevı züm reler tarafından benim senmesine yetm iştir.
Öte yandan kaynağı eldeki eser olan B at
tal Gazi hikäyeleri dış T ürkler arasın
da da çok yayılm ıştır. B unların kısm en
m ahallı şivelere u ydurularak yayım landı
ğı görülm ektedir. B uralarda B attal Gazi o

kadar benim senm iştir ki Doğu T ü rk is ta n ’da, A ksu’da hatırası için b ir m ezarı
bulunm aktadır.
B attal Gazi m enkıbeleri, Türk h a lk ı ta rafından benimsenmiş, uzun kiş gecelerinde anlatılan ya da okunan B attal G azi
hikäyeleri büyük aläka görerek nesild en
nesile geçmiştir. Battal Gazi m e n k ıb elerini konu edinen çeşitli eski ve yeni
harfli kitaplar basılm ıştır. Çağımız y azar
ve şairləri de, halk arasında geniş ilgi
gören bu destani hikäyeleri işlem işlerdir.
B unlar arasında A. Ziya K ozanoğlu’n u n
nesir (1937) ve B. Kemal Ç ağlar’ın n a 
zım (1968) Battal Gazi destani ad lı k itapları anılabilir. Çeşitli defalar çev rilen
B attal Gazi filmleri T ürk sinem asının,
halk tarafından en fazla ilgi gösterilən
verim leri arasında yer alm ıştır. ( —>K .)
Battalnäme, bk. B attal Gazi.
BATU, Mahmud Maksud.
Özbek şairi
(1903-1940). 1919 yılında şiir y ay ım la
m aya başlayan Batu, genç yaşta d ik k ati
çekti. Üyeleri arasında yer aldığı M illi
İstikläl F ırkası’nın kısa zam anda lideri
oldu. 1924 yılında K om ünist P a rtisi’ne
girdi. Kom ünist Partisi Sem erkant V ila
yet Komitəsi propaganda komitesi başkanlığı yaptı (1928-29). Daha sonra Özbekistan Sovyet C um huriyeti M aarif K omiseri olarak vazife yaptı (1930-32). Bu
görevi sırasında milliyetçi eğilimleri ve
bu eğilim leri öğretim program larına yansıtm ası ile dikkati çekti ve tevkif edildi
(1932). B undan sonraki hayatı hapishanede geçti ve burada 37 yaşında öldü. Ölüm
şekli ve sebebi bilinmiyor.
M ahmud M aksud’un ilk şiirleri «Özbek
yaş şairleri» nde yayım landı. Fergane
adlı edebi bir dergi yayım ladı. Ş iir k itapları: Ümit uçkunları (1925), T olkun
çavuşları (1929).
BATU, Salähattin. Şair ve yazar (Eceabat
1905-İstanbul 24 Mayıs 1973). Gelibolu
İdadisi (Lisesi)nden sonra tahsiline İsta n 
bul Yüksek B aytar okulunda devam e tti ve mezun olunca aynı okulda asistanlık yaptı. 1927 yılında, Ziraat V ekäleti tarafından Alm anya’ya gönderildi. O rada H annover Yüksek V eteriner Okulu
ile Berlin Z iraat Fakültesi’nde ikişer yıl
süreyle uzm anlık öğrenimi yaptı. T ü rk iye’ye dönüşünde, A nkara V eteriner F akültesi ile Z iraat Fakültesi’nde öğretim
görevlisi
olarak
çalışmağa
başladı.
TBMM’nin VII. döneminde Çanakkale
m illetvekili olarak bulundu. M illetvekilliği sona erince V eteriner Fakültesi’ndeki

görevine döndü. Yıllarca Z ooteknik profe- olarak alındı (1949). Sistem atik felsefe
sörü olarak görevini sürdürdü. Em ekli ol- doçenti oldu (1958). DTCF ve O rta Doğu
duktan sonra Istanbul’a taşındı.
Teknik Ü niversitesi’nde öğretim
üyesi
Batu, edebiyata şiir yazarak başladı ve olarak görev yaptı. Hareket, Sosyoloji ve
daha sonraki yıllarda denem e ve
gezi Felsefe A r k iv i’nde m akaleler ve denem e
notları yanında m anzum oyunlar da yaz ler yayım ladı. E se rle ri: Varolus felsefesi
dı. Ayrıca mesleğiyle ilgili ilm i k ita p 
(1954), İııdüstri çağı (Bedia Akarsu ile,
lar yayımladı, Alm anca’dan tercüm eler 1954), Batı’da tolerans fikrin in gelişmesi
yaptı. Goethe’nin şiirlerini de dilim ize çe(1959), B ü yü k çinar (oyun, oyn. 1960virip bir kitapta topladı.
61, bs. 1965).
Şiirlerinde gözlemlerin, izlenim lerin ve
anlık hayat parçalarının yansım aları se BATUR, Sabahattin. Şair (Devrek 1920). Tahsilini İstanbul Yüksek Öğretm en
zilir. Şiirleri yalın, sade b ir dille yazıl
mış; aşırı duygusallıktan arınm ıştır. Ta- O kulu Felsefe Bölümü’nde tam am ladı
(1946). Bir süre öğretm enlik yaptıktan
biat ve insan, şiirlerinde önemli y er tu 
sonra,
çeşitli müze ve kütüphanelerde gö
tar.
rev yaptı. Son olarak Ä tıf Efendi K üDenemeleri ve gezi n o tları daha derin,
tüphanesi M üdürü oldu. Sanat, Varlık,
daha renkli ve daha sağlam dır. K onulaHareket, Yaratış, Yeditepe, Fikirler v.s.
rım her yönüyle inceler, araştırır, b ü tün
dergilerde şiir ve yazıları yayım lanan
şüpheleri içinde duyar ve onları o k uruna
B atur, şiirlerini kitap halinde toplamadı.
sezdirir, anlatıp açıklar. B unlarda da şa
Y eni şiirim iz (1960) adlı bir antoloji y a
irlik yanı ağır basar.
yımladı.
Türk ve Yunan efsanelerinden esinleneBayağı. Ädi, aleläde, sıradan, olağan.
rek yazdığı oyunlarında, eski Y unan
tragedyalarının etkisi ağır basar. M an Edebi tenkitte bu kelime, çok söylənil
zum olan oyunlarında görkəm li sahnele- miş, artık hiç bir orijinalliği kalmamış,
re, hüm anist görüşe önem verm iştir. G ü- klişeleşmiş fikir veya ifadeler için kullazel Helena 'adlı oyunu A lm ancaya da nılır. Ayrıca, düşük seviyede, ädi, ağza
manzum olarak çevrildi ( «Helena Bleibt alınm ayacak söz karşılığı olarak da m äin Troja» ) ve A vusturya’da yapılan M il- nalandırılır.
letlerarası Tiyatro Eserleri Y arışm ası’n - Bayatı
(Naz. ş.). Azeri
sahasında,
da ikincilik kazandı, Viyana D evlet Ti- mani * nazım şəklinin aldığı ad. B ayatı
yatrosu tarafından B regenz’de oynandı lar, m ani’de olduğu gibi, 7 veya 8 heceli,
(1950).
dört m ısralı ve kısalığına rağm en derin,
Salähattin Batu, yazı ve şiirlerini V arlık, T ürk dili ve Hisar dergilerinde y a
yımladı; 1947 yılından itibaren, A n k ara’BAYATILAR
da, Suut Kemal Yetkin ile birlikte E debiyat ve sanat dergisini çıkardı (50 sayı).
Düz
Eserleri. Şiir k ita p la rı: B ursa’da yesiller
Sabah açıla yarım,
(1949), Rüzgärlı su (1962). Deneme - ge
Atın
kamçıla yarım,
zi notları: İnsan ve sanat
(denem eler,
Var,
git düşman üstüne,
1945), Romancero
(gezi notları, 1953),
Gönlüm açıla yarım.
lsviçre günleri (gezi notları, 1966), A vusturya ve Venedik günleri (1970). OCığalı
yunları: Iphigenia Tauris’te (5 perdelik
manzum dram , 1943), K erem ile A slı (5
öyle mi yar, yan azdır
perdelik m anzum dram, 1943), K erem
Ya cilvedir, ya nazdır,
(Adnan Saygun’un operası için libretto,
Yana yana kül oldum,
1953), Güzel Helena (5 perdelik m anzum
Gene derler yan, azdır.
dram, oyn. 1954, bs. 1959), Oğuzata (5
perdelik manzum dram, oyn. 1955, bs.
Kosa cığalı
1961).
BATUHAN, Hüseyin.
Yazar (Sürm ene
1921- ). İstanbul Yüksek Ö ğretm en Okulu Felsefe Bölümü’nü bitirdi (1943).
Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra İÜ.
Edebiyat Fakültesi’ne felsefe asistanı
Dergäh arsivi

öyle mi dolu gözler,
Dağbaşı dolu gözler,
Bende de can koymadı,
Sende ki dolu gözler
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BAY
çarpıcı anlam lı halk edebiyatı ürünleridir. K afiyeleniş aaxa şeklindedir. Aile ve
geçim, vatan sevgisi, ayrılık ve intizar,
dostluk ve m ertlik, nasihat gibi konular
bayatılarda işlenm iştir. Bayatı sayılan
şiirler üç türlüdür: Düz, cığalı (cinaslı)
koşa-cığalı
(çitt cinaslı). B ayatı adı,
Oğuzların Bayat boyu ile ilgili sayılm ıştır.
Azeri h alk müsıkisinde bu adla anılan
m akam lar m evcuttur. (bayatı kaçar, ba
yatı Şiraz, çoban bayatısı v.b.)
BAYATI Hasan bin Mahmud. T arih yazarı
(XV. a). İlk Osmanlı tarihçilerindendir.
Oğuzlar’ın Bayat kabilesine m ensup oldu
ğundan Bayatı nam ıyla tanınm ıştır. Tebriz’de Dede Ömer Rüşeni Dergähı halifelerinden olduğundan Şeyh olarak da
anılır. 1481 yılında gittiği Hicaz’da tanıştığı Şehzäde Cem’in isteği üzerine, büyük kısm ını anonim Oğuzname’den alarak
m eydana getirdiği tarihi, Cdm-t Cemayin ism ini taşır. Eser, Osmanlı öncesi
T ürk ta rih i ile Osmanlı tarih in in ilk dönem leri hakkında yazılm ış en eski kayn aklardan birisidir, (bs.sı, 1915 Ali Emiri
tarafından ve Osmanlı tarihleri I, 1949
içinde). (—> K.)

Erdem Bayazit

BAYAZIT, Erdem. Şair (Maraş 1939- ).
İlk ve orta tahsilini doğduğu şehirde yaptık tan sonra İÜ. H ukuk Fakültesi’ne girdiyse de (1959) iki yıl devam ettikten
sonra A nkara H ukuk Fakültesi’ne nakletti ve askere gitti. A skerliğini tam am ladıktan sonra D T C F T ürk Dili ve edebiyatı bölüm ü’ne kaydoldu. Bir taraftan
tahsilini y ürütürken, aynı zam anda Mil
li Eğitim Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda
çalıştı. M ezuniyetten (1971) sonra bir yıl
M araş Lisesi’nde öğretm enlik yaptı. Bir
süre M araş İl Halk K ütüphanesi M üdürlüğünde bulundu (1975). İstanbul’da ku
rulan T ürk Müsıkisi K onservatuvar’ında
idari görev yaptı (1976).
Şiirleri önce M araş’ta m ahalli gazetelerin
sanat sayfalarında, sonra zaman zaman
Y en i istikläl, Diriliş, Çıkış, B ü yü k Doğu
ve Edebiyat dergilerinde yayım landı. Edebiyat dergisinin kurucuları arasında yer
aldı (1969). Şiirlerinde, İslam düşüncesinden kaynaklanan; çağı, m akina medeniyetini ve değerlerini yargılayan bir tav ır dikkati çeker. M isra ve beyit ölçüsünde yalın ve güçlü bir sese sahip şiirlerini Sebebey * adlı kitabında topladı
(1973).
BAYBARS, Taner. Şair, yazar (Lefkoşa/
K ıbrıs 1936- ). K ıbrıs Türk Lisesi’nde

orta tahsilini tam am iadıktan sonra, In giltere’de hukuk öğrenim ine başladıysa
da yarım bıraktı. Önce, Türkçe şiir ve
hikäyeler, 1958 den sonra İngilizce şiir,
hikäye ve rom anlar yazdı. M endilin u cundakiler (şiirler 1953) tek T ürkçe k ita 
bıdır.
BAYBULATOĞLU, Temurbulat. K um uk şa
ir ve yazarı (Dağıstan 1880-1919). Tan
Çulpan edebiyat cem iyetinin k u ru c u la rı
arasında yer aldı (1917). Yine ay n ı adı
taşıyan dergide m akaleleri şiirleri ve ta 
rih i piyesleri yayımlandı. Tarihi o y u n la
rında Şeyh Şamil, Hacı M urat ve Gazi
Molla gibi Ruslara karşı isyan eden k a h ram anların hayatları ve m ücadelelerinden ilham alm ıştır. Yine bu yönde, h e rbiri milli heyecanlarla yüklü çok sayıda
şiir m eydana getirdi. Shakespeare ve
Schiller’in bazı eserlerini de tercüm e eden
B aybulatoğlu’nun şiirleri toplanarak y a 
yım landı (M ahaç-kale, 1926). K u rşu n lanarak öldürüldü (1919).
BAYBURTLU Celäli, bk. CELÄLİ
b urtlu).

(Bay-

BAYBURTLU Zihni,
burtlu ).

(Bay-

bk.

ZİHNİ

BAYDAR, Mustafa. Gazeteci, yazar (G ümülcine 1920-1976). Edirne Lisesi’nden
(1939) sonra İÜ. Edebiyat Fakültesi T ürk
Dili ve Edebiyatı Bölüm ü’nü bitirdi
(1944). Bir süre edebiyat öğretm enliği
yaptıktan sonra gazeteciliğe başladı. Bel
li başlı eserleri: Atilla (1954), A h m et M ithat Efendi (1954), Y eni Türk hikäyeleri
antolojisi (1954), Edebiyatçılarım ız ne
diyorlar? (50 edip ile yapılan konuşm alar, 1960), Hamdullah Suphi Tanrıöver
ve anıları (1968), Zoraki Diplomat’ın dedikleri (Y. K adri Karaosmanoğlu ile röportaj, 1970).
BAYDUR, Suat Yakup. Dilçi (Tosya 1912İstanbul 1953). İlk ve orta öğrenimini
M anisa ve İzm ir’de yaptıktan sonra,
B erlin Ü niversitesi’nde G erm enistik ve
Heidelberg Ü niversitesi’nde klasik filolojı tahsil etti.
Dönüşte önce D T C F ’ne (1946), aynı
yıl İÜ. Edebiyat Fakültesi’ne Antik felsefe asistanı olarak alındı. Doçent oldu
(1952). Ihtisas konusu ile ilgili kitapları
ve tercüm eleri dışında Türkçe ve Batı
dileri ile m ünasebetleri üzerine yazı ve
k itaplar yayım ladı. Türkçe ile ilgili kitapları: Dil ve kültür (1952), Dilimiz ve
Y una n -L a tin asıllı kelim eler (1953).
Dergäh arşivi

BAYEZİD (Bistami). M utasavvıf (Bistam
?-874). Asıl adı Ebu Yezid (Bayezid)
Tayfur b. İsä b. Suruşan. B üyük babası
İsläm’ı kabul etmiş bir zerdüşt idi. Tasavvuf düşüncesine yönelm eden önce H anefi fıkhı ile meşgul oldu. Ebu Ali elSindi’den tevhit ilm ini öğrendi. P eygamberimizin Mirac’ı gibi b ir m iraç id
diasında bulunduğu ileri sü rü lerek bazı
älimlerin düşmanlığını kazandı. B istam ’da
inzivaya çekildi. V efatından sonra m ezarı üzerinde bir küm bet yapıldı. Yazılı bir
eser bırakmamış olan Bayezid B istam i’nin vecd halinde ik en söylediği bazı
sözleri çeşitli m ecm ualar vasıtası ile bugüne ulaşmıştır. Ö lüm ünden bir asır son
ra m üritleri tarafından T a yfu riye ta rikatı kurulm uştur.
★ Ed. Bayezid Bistami, bazı halk hikäyelerine ve şiirlerine konu teşkil etm iştir.
Yazma halinde m evcut olan hikäyelere
göre o, Dayr-i Sam ’an y a h u t K ostantiniyye’de rahipler ile m ün azaralard a b u 
lunur ve onlara İsläm ’ı kab u l ettirm eğe
muvaffak olur. Onun b ir vecd halinde
söylediği «Beni kutlayın, şanım ne yücedir! Cübbemin içinde A llah’tan başkası
yoktu» sözü m eşhurdur.
Bayezid II Halk Kütüphanesi
(A m asya).
Kuruluşu: 1486. II. B ayezid tarafından
yaptırılan cami külliyesi içinde bulunan
kütüphane, Osmanlı devrinde büyük bir
kültür ve ilim m uhitı olan şehirdeki diğer kütüphaneler arasında da, orijinal,
m inyatürlü eserleri ile tem ayüz etm işti.
Zamanla, bu kitapların b ir kısm ı İstan bul’a nakledilmiş
veya kaybolm uştur.
Kütüphane, 1927 de yeniden düzenlenerek bir «Umumi K ütüphane» haline getirildi. 1962 de de adı, «Amasya İl Halk
Kütüphanesi» şeklinde değiştirildi. Ba
yezid Medresesi’nin onarılm ası ile k ü tü p 
hane binası genişletildi. Çoğunluğu Arapça ve Farsça olmak üzere, 928 yazma
eserden başka, 15.000 den fazla basma
esere de sahip olan K ü tü p h an e’nin evlere ödünç kitap verme servisi de vardır.
Bayezid Devlet Kütüphanesi (İstanbul), bk.
Beyazıt Devlet K ütüphanesi.
BAYEZtD-İ Rumi.
M utasavvıf şair (Edirne 7-1510 ? 1514 ?).
M utasavvıf
Cemäleddin Halveti halifelerinden. Dinı-ilm i faaliyetleri yanında şiirleri
de
vardır.
K endi hüsnün hüblar şeklinde peyda
eyledi
Çeşm -i äşıktan anı dönüp temäşa eyledi
Dergäh arşivi

gibi, tasavvuf görüşünün önemli kavram larını ifade eden beyitleri de olan Bayezid-i Rümı, şiir tekniğine, vezin ve kafiyeye önem verm em iştir. Şiiri, fikirlerini
açıklam akta b ir alet olarak görm üştür.
Dini eserleri dışında Sırr-ı cänän adlı
tasavvufi m ahiyette şiirlerden m eydana
gelen bir eseri vardır (yazm aları İÜ. ve
M illet kütüphanelerinde). Bu eseri, bağ
lı bulunduğu bir sofinin Türkçe bir eser
yazm asını teklif etmesi üzerine hazırla
dığı söylenir. Sırr-ı cänän’da M uhiddin-i
A rabi’nin tasavvuf felsefesi yansıtılmış,
tasavvufi görüşler açıklanırken ünlü m utasavvıfların m eşhur
sözlerine de yer
verilm iştir. (—» K.)
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BAYGANAOĞLU, Nurfeyiz. Kazak şairi
(A ytube 1860-1945). Şiirlerinde hicve
yatkınlık dikkati çeker. En büyük
kahram anlık hikäyesi anlatıcıları arasın
da sayılm ıştır. Qoblandi (Koplandı) destan ın ın en yaygın uygulam alarından biri
Bayganaoğlu tarafından yapılm ıştır. O rtaasya Türk-M üslüm an
topluluklarının
Çarlığa karşı isyanlarını şiirlerinde geniş
şekilde işlem iştir. Eserlerinden seçmeler
1945 ve 1950 de yayım lanm ıştır.
BAYKARA, Barbaros. fazar, gazeteci (İs
tanbul 1933-1976). İstanbul Gazetecilik
O kulu’nu bitirdi (1954). Çeşitli gazetelerde, sekreter ve istihbarat şefi olarak çalıştıktan sonra Anadolu A jansı’na girdi.
Baykara, çeşitli günlük ve tarihi - siyasi
olayları rom anlaştırm asıyla tanındı. Ro
m anları : Grev kazanı (1970), Kanayan
toprak (1970), Dersim 1937 (1974, II. C.
Tunceli 1938 adıyla 1975), K ostantiniye
alındı (1974), N efret köprüsü-Şirzı (1974),
Son oyun 1968-1972 (1974).
BAYKARA,

bk. HÜSEYİN Baykara.

BAYKARA, Celälcddin, bk. AHMED Celäleddin Dede.
BAYKURT, Fakir. Hikäye ve rom an y a 
zarı (Akçaköy/Yeşilova 1929- ).
Asıl
adı Tahir Veli. Gönen Köy E nstitüsü’nü
bitirdi (1948). Beş yıl köy öğretm enliği
yaptı. Daha sonra girdiği Gazi Eğitim
E nstitüsü’nü b itirerek Sivas, Hafik, Şavşat ortaokullarında öğretmen olarak çalıştı. Bir süre A nkara Teknik Öğretim
Genel M üdürlüğü’nde görev aldı. 27 M a
yıs 1960 tan sonra İlköğretim M üfettişliği’ne tayin edildi. MEB’nm açtığı b ir
im tihanı kazanarak ABD. İndiana Ü ni
versitesi’nde b ir yıl öğrenim gördü. TÖS
(Türkiye
Öğretm enler Sendikası)
ve
TÖB (Türkiye Öğretm enler Derneği) Ge-

Barbaros Baykara

Fakir Baykurt
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nel Başkanı oldu. Bu arada İlköğretim
M üfettişliği görevine son verildi. Birkaç
kere B akanlık em rine alındı ise de, her
seferinde Danıştay kararı ile görevine
döndü.
Edebiyatla ilgili çalışm alarına Köy Enstitü sü öğrencisi iken şiir yazarak başla
yan B aykurt, şiirlerini Türke doğru, Köy
Enstitüleri dergisi, Edebiyat dünyası,
K aynak, Fikirler gibi dergilerde yayım la
dı (1945-48). Daha sonra hikäyeye yönelerek Seçilm iş hikäyeler, Beraber dergilerinde yazdı (1950-52). Yunus Nadi
Roman Yarışm ası’nda birincilik alan Y ılanların öcü (1958) rom anından sonra
çalışm alarını bu tü r üzerinde topladı.
Ancak hikäye yazmayı terketm edi, ekseriyetle V arlık ve T ü rk dili dergilerinde
yayım lanan hikäyelerini günümüze kadar
devam ettirdi.
Köy E n stitü ’lüye benim setilm iş, geçmişinde feodalizm bulunm ayan gerçekteki
T ürk köyünün dış gerçekleri hariç hiçb ir tem el özelliğini yansıtm ayan önceden
tespit edilm iş bir şemaya göre gelişen
sosyal ve aktüel şartlar içinde yeni sun’i
elem anlar ekleyerek eserler verm iş olan
F ak ir B aykurt, T ürk rom anında Batıcılayik ve üsttenci büro krat zihniyetin belli
başlı tem silcilerindendir. Şive taklitlerinin zaman zaman okunm az kıldığı, karikatürize ölçüsünün ve m übalağanın k ar
ton kişiler oluşturduğu rom anlarında,
belli bir yazı tecrübesi ile kazandığı klasik olay hikäyesi kurm ada nisbeten başarılı olm uştur.
Eserleri. Rom anlar: Y ılanlann öcü (1959,
1958 Y unus Nadi A rm ağanı Rom an ya
rışm asında birincilik aldı, filme alındı),
Irazca’nın dirliği (1961), Onuncu köy*
(1961), A m erikan sarğısı* (1967), Kaplumbağalar (1967), Tırpan
(1970, TRT
başarı ödülü, 1970, TDK Roman ödülü,
1971), Köygöçüren (1973), K eklik (1975).
H ikäyeler: Çilli (1955), Efendilik savaşı
(1959) , K arın ağrısı (1961), Cüce Muham m ed (1964), A nadolu garajı (1970),
On binlerce kağm (1971), Can parası
(1973), İçerdeki oğul (1974), Sınırdaki
ölü (1975), Şamar oğlanları (1976). Makalelerinden
seçmeler:
Efkär
tepesi
(1960) . H alk hikäyesi: K erem ile Aslı
(1964).
BAYKURT, Şerif.
H alkıyatçı
(Drama
1919- ). İlk ve orta öğrenim ini E dirne’de, yüksek tahsilini A nkara Gazi Eğitim
E nstitüsü Resim Bölüm ü’nde tam am ladı.
O rta dereceli okullarda öğretm enlik ve

idarecilik yaptı. Folklor A raştırm aları
Daire Başkan yardımcılığı ve M illi E ği
tim Bakanlığı Yayım lar Genel M üdür
yardım cılığı görevlerinde bulundu. T icaret ve Turizm Yüksek Ö ğretm en O k u lu ’nda halkıyat dersleri verdi.
E serleri:
T ürk halk oyunları (1965), M imar Sin a n
(1969), T ürk halk dansları, T ü r k iy e ’de
folklor (1976).
Baykuş.
Manzum oyun (H alit F ah ri O zansoy, 1917). Olaylar bir A nadolu k ö yünde geçer. Kiş mevsiminde ölüm d e re cesinde hasta büyük oğlu için küçük oğ
lu Nail’i kasabaya gönderen yaşlı köylü,
çocuğunun geri dönüşünü bekler. S ab a
hın erken saatlerinde köylüler, sedye ile
kasabaya giderken k u rtlar tarafın d an
parçalanan gencin cesedini g etirirler.
Yaşlı köylü büyük bir ıstırapla oğlunun
cesedi üzerine atılırken, daha önce de
zam an zaman sesi duyulan baykuş yine
ötmeye başlar. Büyük oğul M ehm et de
sözlüsü Ayşe’nin kolları arasında can
verm iştir.
Aruz vezniyle yazılmış olan Baykuş, İs
tanbul D arülbedayi H eyet-i Tem siliyesi’nin oynadığı ilk m anzum piyes olarak
önem taşır (1917). Aynı zamanda, m illiyetçilik akım ı dolayısıyla, bu yıllarda
yayğınlaşan Anadolu’ya, köye yönelm e
eğilim lerini yansıtm ası bakım ından da
dikkati çeker. Baykuş, bu ilk oynanışında ilgi görmüş, daha sonra, hem Şehir
T iyatrolan hem de başka topluluklar tarafından çeşitli defalar sahnelenm iş ve
basılm ıştır (5. bs. 1948).
BAYKUŞZÄDE Şirnisi Mehmed Ağa.
T arih
yazarı (XVII. a.). Baykuşzäde H asan Ağa’nın oğlu. Sultan İbrahim devri ricalindendir. T ezkiretü’s-selätın ve mec&lisü’l-haväkin isminde dört ciltlik genel
bir tarihi v ardır (yaz. TS. R. Nu. 1434,
yalnız I. cildi). Ayrıca m ünşeat sahibi
Feridun Bey’in N üzhetü’l-ahbär isimli
Zigetvar seferi tarihini de N üzhetü’l-ah
bär fi icm äl-i sefer-i Zigetvar ismiyle
özetlemiştir. (—» K.)
Bayrak. Bir miletin, topluluğun, askeri
birliğin veya bir kuruluşun, işareti veya
aläm eti m ahiyetinde olan, bir mızrak ve
ya gönderin ucuna asılan kumaş parçası
veya tuğ.
Divänü lü gati’t-T ü rk ’te batrak diye geçen bayrak kelimesi, Türkçe batırmak
m astarından gelmiştir. (batırm ak
b at
rak
badrak ;> bayrak). Kelimenin bu
geli-şirni eski Türklerde bayrak’m batırı-
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lacak veya saplanacak b ir siläh m änasını
da kapsamış olması ile ilgilidir. Savaş
larda bu aleti k u llananlar kendi kabile
veya topluluklarının aläm etlerini b u nun
(mızrağın) ucuna tak arlard ı. T ü rk ler İslämiyetten önce bayrak olarak m ızraklarının ucuna önce yaban öküzü ve at kıllarından yapılmış aläm etler tak ark en , d a
ha sonraları ipekten yapılm ış kum aşlar
kullandılar.
Uygur m etinlerinde bu b ay rak lar badruk
olarak geçer. Oğuzlar bu n a perçem d erler, diğer bazı Türk kavim leri arasında
beckem tabiri de yaygındır. Aynı devir
içinde bayrak karşılığı o larak at k ılla rın dan yapılmış işaretlere isim olan tu ğ da
kullanılmıştır. Bu yaygm kelim elerin dışmda aynı anlam a gelen kutas, m un cu k,
çalış, kelimeleri de görülm ektedir.
Türklerin İsläm iyeti k ab u l edişlerinden
önce kurmuş oldukları devletlerde o rd u 
nun ve bazı kum andanların ayrı re n k ve
şekillerde bayrakları olm uştur. İsläm iyetin kabulünden sonra k u ru la n devletlerin
bayraklarında bu şekil ve ren k lerd en bazıları muhafaza edilm ekle beraber, yeni
iläveler de olm uştur.
Oğuzların kırm ızı ipekten yapılan b a y ra 
ğı, K arahanlılarda al denilen tu ru n cu ipekten yapılır olmuş ve bu n a ta n u k adı
verilmiştir. Bu bayrak sadece savaşlarda
kullanılmıştır.
Büyük H un D evleti’nin
bayrağı turuncu zemin üzerinde bir e jderha motifi taşım aktadır. Batı H unları
düz turuncu zeminli, A vrupa H unları beyaz zemin üzerine k artal m otifli,
Ak
Hunlar ise beyaz zemin üzerine sağ köşesinde altalta üç tu ru n cu yıldızı olan
bayraklar kullanm ışlardır. G ö ktürklerin
mavi zeminli bayrağı üzerinde bir k u rt
başı motifi vardır. A varların yeşil zem in
li bayrakları üzerinde geriye doğru ok
atan bir süvari, Hazar T ü rk lerin in m avi
zeminli bayrağı üzerinde bir kılıç ile beş
beyaz yıldız bulunm aktadır. U yğurların
bayrağı häki zeminli olup bazıları ü zerin 
de iki insan başı motifi v ardır.
Karahanlıların al renkli bayrağında bir
tuğ, Gaznelilerde yeşil renk üzerine beyaz
hiläl ve kuş, H azrem şahlarda ise sadece
siyah zemin vardır. Selçukluların ilk b ay rakları mavi zemin üzerine çift başlı k a r 
tal ve bunun üzerinde siyah renkli bir yay
ile çekilmiş bir ok bulunm aktadır. T im ur
Devletinin bayrağı mavi zem in üzerinde
üç gri yuvarlak, leke, B äbur İm p arato rluğu bayrağında kırmızı dikdörtgen içi—
ne girmiş sarı bir üçgen görülür. S ultan
Alparslan’ın Malazgirt savaşında ü zerin 
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Türk bayrağı
de kelim e-i şahadet yazılı bir bayrak ta şıdığı bilinm ektedir. Anadolu Selçukluları b ayrakları da kırm ızı ve sarı ren k leri ih tiv a etm ektedir. Bu bayrakların
ucunda altın veya başka parlak m adenden yapılm ış hiläller bulunur. Osman
B ey’e K onya’daki Selçuk sultanından b e
yaz b ir bayrak gönderildiği rivayeti ile
O sm anlıların ilk bayraklarının beyaz oluşu kuvvetli bir ihtim aldir. Fatih Sultan
M ehm ed devri tarihçilerinden
Turşun
Bey’in ifadesine göre donanm a ve azap
k ıta la n n d a kırm ızı, yeniçeri kıtalarında
ise beyaz bayrak kullanılm aktadır. Bu
bay rak lar üzerinde m uhtelif yazılar ve
şckiller bulunur. (Msl. Yeniçerilerde ça
pa, anahtar, balık v.s.). Daha sonraki
asırlarda topçu, lağımcı, kum baracı v.b.
gibi askeri sınıfların kendi ocaklarının
aläm etleri bayraklara işlenir olm uştur.
Doğrudan doğruya padişaha mahsus bay
rak ak sancaktır. Bu rengin padişahlar
tarafından kullanılışı geleneği İlhanlılara
kadar uzanır. Ak bayrağın yanında Yavuz Sultan Selim ’in kızıl bayrak kullandığı rivayeti de vardır. Peygam bere ait
olduğu ve sonradan Osmanlı padişahları
na geçtiği iddia edilen Sancak-ı şerif de
büyük ehem m iyeti olan bir bayraktır.
Y eniçerilerin ak bayrağı süvari ve diğer
birliklerin alaca, kızıl ve sarı bayrakları
K anuni zam anında yeşil ve siyah ren k lerin ilävesi ile altı renge çıkarılm ıştır.
Daha sonraki devirlerde gaza ve cihat
sem bolü sayılan yeşil renk ile kırm ızı
rengin bayraklarda
en çok kullanılan
renkler olduğu görülm ektedir. B unlar
dan bazıları üzerinde zülfikär *, K elim e-i
şahadet ve padişah tuğraları bulunm aktadır. II. M ahmud devrine kadar devam
eden bu bayrak şekilleri bu devirde ye
rini ay yıldızlı al sancağa terkeder. Daha

ziyade yeniçeri ocağını temsil eden bay
rak kelimesi yasaklanır ve yerine san
cak kullanılm aya başlar. B ayraklardaki
yıldızlar önceleri sekiz şualı iken 1844
ten itib aren beş şualı yıldız kullanılır.
Bayrağım ızın bugünkü keşin şeklini alı
şı 29 m ayıs 1936 tarihinde çıkarılan Türk
bayrağı kanunu ile olm uştur.
★ Ed. T ürk edebiyatının bütün devirlerinde bilhassa devlete, millete, orduya,
savaşa, cihada m üteallik konularda yazı
lan eserler içinde bayrak, önemle üzerinde duru lan bir unsurdur.
Bu önem bayrağın istikläl ifade etmesi
yüzündendir. Dolayısı ile kutsal bir mahiyet kazanm ıştır. M illi k ü ltür unsurları
içinde yüceltilen, kendisine sonsuz bağlılık atfedilen bayrak, Divan edebiyatının
cihadı yücelten şiirlerinde tuğ, silah, at
gibi savaşçıların bağlandıkları varlıkların
başında gelir.
Räyete m eylederiz käm et-i dilcü yerine
Tuğa dil bağlamışız kä kü l-i hoşbu, yerine
Gazi Giray
(Sevgilinin göniil çekici boyu bosu yeri
ne, bayrağa meylimiz vardır. Hoş kokulu
saç yerine tuğa gönül veririz)
Padişahlar sefer açtıkları zaman sancak
çıkarırlar. Osmanlı döneminde bu durum
ehl-i İslamın, ehl-i küfre karşı cihadına
işarettir. Burada sancak, Hz. M uhamm ed’den itibaren devam edegelen İslam
birliğinin de remzi olm aktadır. Müslüm an olan bütün kavim ler bu sancağın al
tında toplanm alıdırlar. Ordu ile beraber
seferlere katılan şairler (asker şairler) bu
seferlerden bahseden şiirlerinde bayrağa
büyük yer verirler. Bir şehrin, bir kalenin, bir tepenin fethini müjdeleyen, o ye
rin üzerine çekilen bayraktır.
Çalık Hasan eydür : Beyler,
Yardım çım ız olsun pirler
Yeşil bayrak sarı tuğlar
Ç ekilir Bağdat üstüne
Bilhassa Tanzimat sonrası edebiyatında
bayrak, vatan m efhum u ile birlikte kullanılır. Bu dönemde vatan topraklarım
yavaş yavaş kaybeden Osmanlı Devleti
m üdafaa halindedir. V atanın müdafaası
aynı zam anda bayrağın m üdafaasıdır. Ancak devletin kudretli olduğu devirlerde
guru r veren bir unsur olarak işlenen bay
rak, m ağlubiyetlerin peş peşe geldiği an
larda boynu bükük ve m ahzun g ö rü n ü r:
H üsn-i ezeli tecessüm etm iş
Dünyaya bakıp terahhum etmiş
M ahzün m elül tebessüm etmiş
H urşid hilal olur m u yä Räb?

Bir yanı da äl olur m u yä Räb?
Bir böyle cemäl olur m u yä Räb?
Namık Kemal (Hiläl-i O sm anı’d en )
Esas itibarı ile m illiyet unsurunun se m bolü olan bayrak, Osmanlı dönem inde
devletin üm m et temeli üzerine k u ru lm u ş
olm asından dolayı H ıristiyan d ü n y asın ın
(ehl-i küfrün) haç’ına karşılık hilal o la
rak islam üm m etini tem sil etm iştir.
Ey räyet-i peygamber, ey ü m m ıd -i ahiri
m ilyonla ku lü b u n ;
ey nefha-i gaybiyye-i nusret ki safiri
vecd-äver olur ruhuna Şarkın ve
C enübun.
Tevfik Fikret (Sancağa karşı’d a n )
Bu durum İstikläl marşı *’nm çeşitli m is
raları içinde de, daha ziyade m illi b ir
hüviyet kazanarak devam eder.
«Korkma sönm ez bu şafaklarda yüzen al
sancak»
«Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı
hiläl»
«H akkıdır hakka tapan bayrağımın
hürriyet»
C um huriyet devri edebiyatında ise vatan
olarak artık m illi bir devlet olan T ü rk iye’yi işleyen şairler, bayrak üzerine de
çeşitli şiirler yazm ışlardır. Bu şiirlerde
görülen önemli değişiklik, bayrağın Os
m anlı dönem indeki dini m uhtevasından
sıyrılarak m illi bir hüviyet kazanm ış ol
m asıdır. Bilhassa orta öğrenim deki genç
nesillere vatan, millet, bayrak sevgisi aşılam ak; bu kavram ların m ahiyeti üzerine
söylenebilecek sözleri ülkücü ve özlü kalıplara yerleştirm ek istenm iştir.
Bayrakları bayrak yapan üstündeki
kandır,
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.
M. Cemal K untay
BAYRAKTAREVİÇ, Fchim.
Türkiyatçı
(Saraybosna 1889-1970). Saraybosna Lisesi’nden m ezun oldu. Viyana Ü niversitesi’nde Ş ark ve Islav dilleri üzerine
öğrenim gördü (1911-17).
Doktorasını
tam am ladıktan sonra bir süre liselerde
öğretm enlik yaptı. Bir ara Londra’ya giderek U niversity College’de ihtisas gör
dü. 1922-24 yılları arasında Cezayir’de
Faculte des L ettres’de bulundu. 1925 te
Belgrad Ü niversitesi Felsefe Fakültesi
Dünya Edebiyätı K ürsüsü’ne doçent se
çildi. Şark Dilleri K ürsüsü’nü kurdu.
1930’da profesör oldu. Bu görevi 1960
yılına kadar sürdü.
Daha lise sıralarında iken derlemiş oldu
ğu bazı Boşnak halk türkülerini o devir-

de Saraybosna’da çıkan Behar dergisinde
yayımlayan (1904) B ayraktareviç, ölümüne kadar Türk, Arap, F ars dilleri, edebiyatları, tarih ve sanatları üzerine 250
kadar inceleme, tanıtm a ve te n k it eseri
yayımladı.
Eserlerinden b a z ıla rı: T ü rk gram erinin
esasları (1962), Sırpçahırvatça’da T ü rk
ve Şark menşeli unsurlar (1961), Sırpça
Mevlid (1927), Nasreddin Носа problem i
(1934) , Şarkın Goethe üzerin d eki tesiri
(1939), Mesihi’nin Bahariyesi
(1955).
Bunlardan başka Y ugoslavya arşiv lerin de bulunan Türkçe ve A rapça belgelerden bazılarını y a y ım la d ı: Birinci Sırp
ayaklanmasma ait bir ferm an (1931),
Taşlıca civarında Sen T rinite M anastırı’n da m ahfuz bulunan Türkçe belgeler
(1935) , Dubrovnik Devlet A rşivi’nde m ah
fu z Arapça belgeler (1962), T ü rk sanat
tarihi ile de ilgilenen B ayraktareviç bu
alanda Ohri’de Türk anıtları (1954) isim li bir eser yayımladı. A yrıca İslam Ansiklopedisine bazı m addeler yazdı. B ü
tün bu çalışmalarının dışında şiirle de
uğraşan yazar, Mesihi’n in B ahariyesi’ni,
Ömer Hayyäm ’ı, Sädi’yi, F irdevsi’yi; Arap
şairlerinden Hudali’nin Lam iyya ve Di
vanını, Şanfara’nın K aside’sini kafiyeli
olarak Sırpçahırvatça’ya çevirip yayım 
ladı.
Bayram. Dini veya m illi bakım dan özel
değeri olan ve milletçe kutlanan gün ve
ya günler. Kelimenin T ürkler arasında
ne zamandan beri dini b ayram lara isim
olarak verildiği bilinm em ektedir. Ancak
Islam öncesi devirlerde de kullanılm ış ol
ması kuvvetle m uhtem eldir. N itekim Kaşgarlı Mahmud, Oğuzların id gününe bay
ram dediklerini, bu günün sevinç ve eğlence günü olduğunu b elirterek kelim e
nin aslının Bazram olduğunu kaydeder.
Daha sonraki asırlarda kelim e İslam i ve
asrımızda milli bayram lar dolayısı ile ye
ni m änalar kazanm ıştır.
Türklerin şamanist devirlerinde bay ram 
ların çoğu dini äyinlerdi. Daha çok m evsim lerin seyrine göre şekillenen göçebe
toplum gelenekleri uyarınca İlkbahar
bayramı (Moğollar arasında sürüleri ot
lağa çıkarma ayı olarak; Örüs sara) Güz
bayramı (Sagan sara: ak a y ),. Kazak,
Kırgız ve Başkırtlarda K ım ız M urunduk
diye anılan ilkbahar bayram ı, Y akutların
daha ziyade dini bir m ahiyet arzeden A yı
toyon (Ay ve güneş bayram ı) bunlara
örnek teşkil eder. G öktürkler arasında
da benzeri günler bulunm aktadır. Erge-
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neko n destanı *’nda hakanın da katıldığı dem ir dövme törenleri ile Türklerin
E rgenekon’dan çıkışlarm ın anılm ası ve
Dede K orkut hikäyelerinde rastladığım ız
T o y Tar da değişik adlarla gösterilmesine
rağm en b ir nevi bayram sayılabilir.
★ İsl. İslam dininde B ayram lar Ramazan
ayının sonunda kutlanan, Hicri takvim de
Şevval ayının birinci gününe rastlayan
Ram azan Bayram ı (Şeker Bayram ı da
d en ir), ile H icri takvim de Zilhicce ayı
nın onuncu gününe rastlayan
Kurban
Bayram ıdır. Türkler arasında İsläm iyetin kabulünden sonra Ram azan ve K urban
B ayram ları çok büyük bir önem kazanmış, Fatih devrinde bayram merasimleri
resm ı bir şekil almıştır. Bayram törenle
ri bu dönem de bir kanunnam e ile düzenlenm işti. Osmanlı padişahları Ramazan
ve K urban bayram larının birinci günleri,
bay ram nam azını kılm ak için büyük bir
alay ile selätin cam ilerinden birine giderlerdi. Buna Bayram alayı denilirdi. Bay
ram nam azı kılındıktan sonra bayram laşma başlardı. Büyük m asraflar gerektiren m em urların am irlerini bayram ziyare tle ri 1845 ten sonra resm en kaldırılm ıştır. Hisim, akraba ve kom şuluk hukuku
içinde karşılıklı ziyaretler, fakirlerin ve
çocukların gözetilmesi, dargınların barış
m ası v.b. gibi çok önemli içtimai dayanış
m a geleneklerini de içinde barındıran
dini bayram lar günümüzde de aynı önemi taşıyarak kutlanılm aktadırlar. Osman
lı devrinde dini bayram ların yanında ilk
resm i bayram M eşrutiyet’in ilanı ile kabul edilen gündür. C um huriyet devrinde
kutlanılm ak üzere yeni m illi bayram lar
ihdas edilm iştir (Cum huriyet Bayramı,
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayram ı v.b.
gibi). Bu bayram lardan başka 1 mayıs
bir çok ülkede işçi bayram ı veya Bahar
bayram ı olarak kutlanılm aktadır.
★ H alk. Bayram, seyrini dini veya milli

geleneklerin şekillendirdiği bir sıra merasim den m eydana gelir. Doğum, evlenme, ölüm gibi olayların vesile olduğu törenlerden bayram ı ayıran en önemli özellik; kutlanm asına bir ferdin sebep olma
m asıdır. Dolayısı ile şii topluluklarının
M uharrem äyirıleri (Hz. H üseyin’in ölüm
yıldönüm ünü anm a törenleri) bütün bir
mezhep topluluğunu içine alm akla beraber bayram diye adlanm az ve bu sebeple de yas süresinin sonunda kutlanan
aşure günü b ir başka geleneğe bağlanıl
m aya çalışılır; Nuh tu fan ı’nın sona erm esine yakın yenilen toplu aş’m hatırasına
yorum lanır.
H alk arasında dini, m illi ve diğer unsurla rın ağır bastığı bayram ların k u tlanılm asm da teşekkül eden gelenek, gün geçtikçe eski toplum yapışının değişmesi so
nucu
niteliklerinden
kaybetm ektedir.
Böylece bayram ların özellikleri sıralanırken eski bayramlar tabirinden hareket
etm ek gerekm ektedir. Bu açıdan R am a
zan ve K u rb an bayram larına bakıldığında bunların başlıca özelliği olan dostların,
hisim akrab an ın karşılıklı ziyaretleri,
gençlerin yaşlıların elini öperek onların
h ay ır-d u aların ı alm aları, çocuklara hediyeler verilm esi, fakirlerin gözetilmesi,
Ram azan Bayram ında ziyarete gelenlere
şeker ikram edilmesi (B irüni’nin verdiği
bilgiye göre şeker ikram ı, Cem’in şeker
kam ışından şeker çıkararak bunu yaym a
sına bağlanıyor), dargınların barışm ası
halen yaşayan geleneklerdendir. K urban
Bayram ının dayandığı dini motif, Hz. Ibrah im ’in oğlu İsm ail’i A llah’a kurban e t
m ek istemesi (Bk. İbrahim ) ne dayanır.
B ayram ın birinci günü hacılar M ekke’de
Mina denilen yerde kurban keserler (Bk.
K u rb an ). K urban olarak kesilecek hayvanın yıkanm ası, süslenmesi (kınalanm ası) O rtaasya dönemine kadar uzanan
eski b ir gelenektir. K urban etinin üçte
biri kesilen evin, üçte biri komşular, h i
sim ve akrabaların, üçte biri de fukaranındır. B ayram ın ilk gününde gençler
k u rbanlık koçları döğüştürürler, bu onlar
için b ir öğünme vesilesi olur. İki bayram
arası düğün yapm ak A nadolu’da uğursuz
sayılır. Bu iki bayram ın ortak özelliklerinden biri de toplu eğlencelere sebep
olm alarıdır.
K asaba ve şehirlerde çocuklar ve gençler
eskiden ayrı b ir önemi olan ve gün geçtikçe artık kurulm ayan bayram yerleri’n de toplanırlar.
Bayram yeri aynı za
m anda küçük bir panayır görünüm ündedir. Yiyecekler, süs eşyaları, oyuncak-

larla doludur. Salıncaklar ve dönme dolaplar bayram yerinin en önde gelen u n surlarıdır. Eskiden senenin belli günlerine rastlayan kandillerde (Bk. K andil)
belli m erasim lerle bayram gibi addedilerek kutlanırdı. Geceleri cam ilerin m ah yaları yanar ve şenlikler yapılır, kandil
çöreği ve kandil simidi ile sebil şerbet
dağıtılırdı.
Milli bayram lar da resmi gösterilerin y a 
nında akşam ları fener alaylarının düzenlenmesi, bayram ın yapıldığı m ahalde davul-zurna çaldırılması, seymen, zeybek
gibi milislerle gençlerin bilhassa belediye m eydanlarında milli oyunlar oynam a
ları, güreşlerin, koşuların düzenlenm esi
ile kutlanırlar.
Milli ve dini bayram ların dışında H ıdırellez törenleri, göçerlerin Saya bayram la
rı, bölgeler arası değişik tarihlerde k u t
lanan K oç-katım ı, G ün-dönüm ü, bir b a
har bayram ı niteliği gösteren N evruz v.b.
gibi çeşitli züm relere ve bölgelere has,
kendine göre bazı geleneklik kutlam a
gösterileri olan günler de bayram n iteli
ği gösterirler.
★ Ed. Bayram eski edebiyatımızda çoğunlukla Arapça id (iyd) kelimesi ile ifade
edilir. Bu kelime bayram la ilgili bir çok
terkip içinde görülür (ly d g ä h : bayram
yeri, İyd -i edhä : K urban bayram ı, ly d -i
fıtır : Ramazan bayram ı, ly d iy y e * ; bay
ram m ünasebeti ile yazılan şiirler).
Edebiyatta bayram um um iyetle safa,
beşaret, sürür veren bir gün olarak ele
alınır. Bayram da yeni elbiseler giymek
ädettir. Fakir-zengin bu geleneğe kendi
im kanları ile uym ağa çalışır;
Ana küçük bü yü k bir сйте-i zibäyı
hazırlar
Aceb m akbül-i alemdir, aceb mergübdur
bayram
Şeyhülisläm Yahya
Ramazan bayram ı gökte hilälin görülm esi ile başlar. Bu sebeple bayram la ilgili
beyitlerde hilal de sık sık geçer. K urban
bayram ında ise esas olan kurban edilme
olayıdır. Şairler bu vesile ile sevgiliye
kurban olma m otifini geniş olarak işlerler. Bayram da oruç tutm ak haram dır,
yeme içme, eğlence olur. Bu arada Ra
m azan boyunca içki içem eyenler de bädelerine kavuşurlar;
Hayälı, m eyfürüşun ayağın öpmek
m ukarrerdir
Y ü zü n gördükde bayram ertesi cam-ı
m usaffäm n
Hayäli Bey

Bu durum sevgiliye kavuşm a olarak da
ele alınır. Bayram dargınların barışm a
sına, büyüklerin küçüklerin suçlarını affetmesine sebep olduğu için äşık-m aşuk
ilişkisine de bu açılardan yaklaşılır. Bay
ram larda ihsan verm ek ädettendir. Kerem sahipleri bu geleneğe uym alıdırlar;
Yine id oldu bugün irdi çü devr&m-ı kerem
Zevk u ayş it yine hurrem olup ey kän-ı
kerem
Ahm ed Paşa
Äşıklar da vefasız sevgiliden bayram m ü
nasebeti ile ilgi ve ihsan beklerler. Oruç
bir im tihandır. Äşık da ayrılık orucu tu 
ta r ve bayram da m ükafatını ister. Bay
ram her yönü ile güzel b ir gündür, aynı
zamanda çabuk biter. Bu açılardan gençliğe ve güzelliğe benzetilir. Sevgili ile
bayram arasında da ilgi kurulm uştur;
M ünevver ta l’at-i ferhundesi bir hübdur
bayram
Güneş yüzlü hilal ebrülu bir m ahbübdur
bayram
Görünür rüzedär-ı hicre ancak yılda bir
kerre
Çok eğlenm ez gider bir dilber-i
m ahcübdur bayram.
Şeyhülisläm Yahya
Tanzim at sonrası T ürk edebiyatında da
рек çok sayıda bayram şiiri yazılm ıştır.
Mehmed Akif,
Ä fä k bütün hande, cihän başka cihändır;
Bayram ne kadar hoş, ne şetaretli
zamandır!
beytiyle başlayan «Bayram» şiirinde, önce bayram ın insanlar üzerindeki iyi,
olum lu, neşelendirici tesirleri üzerinde
d u rd u k tan sonra,
G elin de bayramı Fätitı’te seyredin, zira
Hayäle, hätıra sığmaz o here ü m erc-i
safä
m ısralarıyla başlayarak, Fatih civarındaki b ir bayram yerini, 3-4 yaşındaki çocuklardan yetmişlik ih tiy arlara kadar her
yaştan halkın eğlencelerini renkli fırça
darbeleriyle tasvir eder. Çocukların tarafı bu eğlencenin daha da renkli ve heyecanlı bölümüdür. Burada bütün çocuk
la r eğlenceden nasibini alırken, küçük
b ir kızcağızın ağlam akta oluşu tasvir edi
lir. Küçük kızcağız yetim dir. Bu salm cakçıya duyurulur, bu küçük de «salıncakçm ın m ürüvvetbyle ağlam ayan çocukla rın şenliğine katılır. Mehmed Akif,
«Bayram» şiirinde toplum un katıldığı bir
bayram m anzarası tasvir ederken, Cumh u riy et devri şairlerinden O. Veli Kanık,

yine aynı adı taşıyan şiirinde, ferdı bir
bayram düşüncesini anlatır. Toplar atılırken evden kaçıp H arbiye N ezareti’ne
gidecek olan çocuk, annesinin bundan haberdar olm asını istemez.
T ürk edebiyatına m al olmuş bayram şiirleri arasında Yahya Kem al B eyatlı’nın
«Süleym aniye’de bayram sabahı» adlı
şiiri, bayram ın Türk kültüründe taşıdığı
m änayı ve uyandırdığı duyğuları çok gü
zel ifade eder.
Artarak gönlüm ün aydınlığı her säniyede
Bir m ehäbetli sabah oldu Süleym äniye’de
beytiyle başlayan şiirin ilk kısm ında bay
ram sabahının ulviliği, uhreviliği içinde,
yaşıyanlarla bunca iş başarm ış cedlerin
T ürk-islam m im arisinin en seçkin yapılarm dan Süleym aniye’de derlenm işleri
tasvir edilir :
Tanrının m äbedi her tarafından doluyor,
Bu saatlerde Süleym aniye tärih oluyor
19-94. m isralarda şair Süleym aniye’yi,
m im ari değerini, yapılışındaki dinı-m illi
m änayı tasvir eder.
Ulu mäbed! Seni ancak bu sabah
anlıyorum ;
Ben de bir varisin olm akla bugün
mağrürum;
m israları ve takip eden m isralarda şair,
Süleym aniye’yi, «bir zam anlar hendese
den äbide» zannettiği camiyi, asıl m änası
ile kavrar. Bu eser, bu m im ari mekän,
m illeti temsil eden bütün unsurları şu an
da bir araya toplam ıştır.
Dili bir, gönlü bir, imanı bir insan yığını
Görüyor varlığının bir yere toplandığını;
Cem aatin A llah’ı anması, bir ağızdan aldıkları tekbirler, tarihi zaferleri h atırlatır. Bu im an tezahürleri Türk ordusu
nun tarihteki sefer ve zafer teranelerinden ayrı şeyler değildir. 43. m isradan
itibaren, T ürk insanı daha çok asker karekteri ile anlatılır :
Gördüm ön safta oturm uş nefer esvaplı
biri
Dinliyor vecd ile tekrar alınan T ekb ir’i;
Bu nefer esvaplı, sade vatandaş, saf şi
malı mümin, bütün tarihi şahsiyetimizin
özü olan insanım ızdır. H er hangi özel
bir şöhrete sahip olmayan bu saf şimalı
mümin, «bu ulvi eserin banisi, ta Malazgird ovasından yürüyen, A nadolu’da ye
ni bir Türk tarih i vücude getiren Türk
m illetisdir. Uzun asırlar çok büyük işler görülm ekten yorulm uştur.
Y urdu kuran ve koruyan bu kudret, vatanın yaşayan värisi ve sahibidir. Böyle
bayram günlerinde halka teselli gibi gö-
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rünür. O, bu haliyle, bizde kalan her dan, devlet idaresi, vezirliğe g etirilen
yerde, h a tta çoktan beri kaybettiğim iz Bayram Han tarafından yürütüldü. iyi
yerlerde aym m änayı taşıyan bir v a r l ı k - ^ b i r devlet adamı, ve kum andan olan B aytır. Şair, bu m isralarla Osmanlı D e v le ti- g r a m Han, G ucerat’ta bir savaşta babasını
nin hüküm sürdüğü ülkeler ü z erin d ek iB ö ld ü rd ü ğ ü Afganistan hanı M übarek H an
koruyucu, yaşatıcı tav rın ı izah etm ekte-IB L uhani tarafından hacca giderken öldüdir.
flg rüldü. Türbesi Meşhed’dedir.
43-56. m isralarda T ürk m illetinin m illi1^ Devlet işleri yanında şiirle de uğraşm ış
şahsiyeti, b u nun fertlerde tezahürü anla-^ olan Bayram H an’ın Çağatay Türkçesi ile
tıldıktan sonra, 57-71. m isralarda, bay-; yazdığı şiirlerden m ürekkep divanının üç
ram topu m otifi ile, b ü tün vatan parça- nüshası bilinm ektedir : Dension Ross
larin in biribirine karışan zafer, kutlam a
(K andehar), Jalnapor, Bedahşan (M irza
toplarının yankıları hatırlanır. Bu bay- Süleym an K tp.).
ram topları, halkta, ta rih i hatıraları can
landırır. Mohaç, Kosova, Istanbul, BelBAYRAM-I VELİ, bk. HACI B ayram -ı
grad, Budin ve deniz zaferlerini h atırla- Veli.
tır. Büyük zaferlerin topla ilan edildiği BAYRAM!, Ya,ar. Äşık
(B ardakçı/Ç at
eskı zafer şenlıklerm m yankıları duyu1941_ } Küçük yaşta annesini ye b ab a_
ur. Şair uyu şıırını,
sını kaybetti. 20 yaşında saz çalıp şiir
Ulu m äbedde karıştım vatanm birliğina, söylemeye başladı. Şiirlerinde d in ı-ta Çok şükür Tanrıya, gördüm , bu saatlarda savvufi eğilimler dikkati çeker. B ir k ıyina t a s ı :
Yaşıyanlarla bcräbar bulunan arvahı
A llah’ı bir bilir, puta tapmayız,
Doludur gönlüm ışiklarla bu bayram
M uham m ad’in yolu nurdur sapmayız,
sabahı. Haramdan korkarız, hila yapm ayız,
m ısralarıyla bitirir.
K ötüyü man adan farman bizdadir.
BAYRAM. Divan şairi (XIV-XV. a.). Hay atı hakkında bilgi yoktur. S.N. Ergun,
1436 tarih li M acmuatü’n-nazäir’de dört
şiirini bulm uş ve T ürk şairleri’nde yayım lam ıştır.

Bayram Bayramof

BAYRAM Bayramof. Azeri yazarı (1918). Hikäye, rom an ve film senaryoları
yazdı. Çağdaş insanın ahläkı ve içtimai
m eselelerini, köy hayatm ı, bazı meslek
m ensuplarm m hayat hikäyelerini işledi.
Hazina adlı rom anında Azerbaycan arkeolojisinin bazı mes’elelerini ele aldı.
İlk kalem denem elerini 1949 dan itibaren
yayım lam ağa başladı. 1950-60 yıllarında
birçok hikäye ve rom an yayım ladı. Bazı
hikäye k ita p la r ı: K örpü (1950), Gocalar
(1960), İlk m ağlubiyat (1960), Köhna ta
nışlar (1962), Çakm ak taşı (1962), Yam an
dard (1963), Sansiz (1957), Üç gün üç gaca
(1966-67), R om anları: A y rılık (1957),
Yarpaklar (1957-60), Hazine (1964), Belalı savgim (1965), Arakasmalar (195964).
BAYRAM Han. Çağatay şairi (Bedahşan
1504 ?- Cüceran 1561). B elh’te kuvvetli
bir tahsil gördü. On altı yaşında iken
B äbur’un oğlu H üm ayun’un m aiyetine
girdi. O nunla birlikte 12 yıl, İran ve O rtaasya’daki beylikleri birleştirm ek için dolaştı. H üm ayun ölünce (1556) Ekber sul
ta n oldu. E kber’in yaşı küçük olduğun-

Bayramiye.
Sofi ve şair Hacı B ayram -ı
Veli * (Ankara, Solfasol köyü ?-h. 833/m.
1429-30) tarafından A nkara’da, XIV-XV.
yüzyıllarda kurulan tarikat.
Bayram iye tarikatinin silsilesi bir koldan
Bayezid Bistam i *’ye diğer koldan E rdebil süfileri vasıtasıyla Hasan B asri’ye
bağlanır. Birinci kol Nakşibendiye ile b irleşerek Hz. Ebu B ekr’e uzanır, ikinci kol
ise H alvetiye silsilesini teşkil etm ekte
olup Hz. Ali’ye uzanır. Bayramiye ta rikatı da, diğer tarikatlar gibi, bu yolla Hz.
Peygam ber’e isnat edilir.
Umumi bir tasnifte Melämi-M elämeti k ü mesi içerisinde ele alm an Bayram iye ta 
rikatinin esası Z ikr *’dir. Zikr, açık (celi)
veya gizli (hafi) olarak A llah’ı anm aktır.
Umumiyetle açık zikri benimsemiş görünen B ayram iye’de gizli zikr de yer alm ıştır. Bu, gözün yum ulup nefesin tu 
tulm ası ile birlikte «lä ilähe illallah» (Allah’tan başka T anrı yoktur) form ülünün
m änasını düşünerek, A llah’tan başka h erşeyi gönülden çıkarm ak ve gönlü A llah’la
doldurm aktır. Buna gönle varm ak denir.
Özellikle buna Bayram iye’nin Melämiye
kolunda önem verilir. Açık zikr belli kıyafetlerle, topluca yapılır ve şeklı kaideleri m evcuttur.
Bu zikr Hacı Bayram ’ın şeyhi H am idüddin A ksarayi’nin
virdine bazı ilävelerle ortaya çıkmış olup
her sabah nam azından sonra okunurdu.

Y. Akpınar arşivi
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Her iki zikrin de hedefi aynıdır ve bu
Allah’la bir olm aktır. G örüldüğü gibi
Bayramiye’de V ahdet-i Vücüd telakkisi
bärizdir. Bu telakkinin üç yönü v ard ır :
Tavhid-i af’äl (bütün fiillerin A llah tarafından yaratılm ası), T avhid-i sıjät (ay
rı ayrı gibi görünen b ü tü n sıfatların aslında bir ve bütün teşkil etm esi), Tavhid-i zat (değişik nesnelerin dış dünyada
görünmesiyle birlikte gerçek varlığın tek
olan Allah olması).
Bayramiye tarik atin in taçları altı terekli
beyaz keçedendir. Tacın tepesinde yine
beyaz keçeden, birbiri içinde üç daire
vardır. «Gül» denen bu daireler tevhidin
üç yönüne işarettir. S a n k yeşil ren k tedir.
Hacı Bayram Veli’nin vefatından sonra
Bayramiye tarikati başlıca üç kola ayrıl
dı : Asıl Bayram iye Hacı B ayram ’ın halifesi Akşemseddin tarafın d an B ayram iye-i Şemsiye de denen b ir tarik at olarak
devam ettirilm iştir. Bu ta rik a t açık zikri
benimsemiştir.
Yine Hacı B ayram ’ın halifelerinden olan
Bursalı Ömer Dede’ye tabi olanlar özel
olarak Melämiye * ta rik a tım m eydana
getirm işlerdir. Klasik M eläm iye’n in bir
uzantısı olan bu tarik at gizli zikre bü
yü k önem verirken şeklı hususlara ehem m iyet vermezdi.
Üçüncü kol Hacı B ayram ’ın bir diğer halifesi Hızır Dede’nin dervişi Ü ftäde (öl.
988/1580-81)’nin halifesi Aziz M ahmud
H üdäi * (öl. 1038/1628-29) efendinin k u r
duğu Celvetiye * tarik atid ir.
B unlardan başka A kşem seddin’in halifesi
K ayserili ibrahim T ennüri’ye mensup
«Tennüriye» kolu ile, bu koldan gelen
Isäoğlu Saruhanlı İlyas’a m ensup ‘Isevi
y e ’ ve Şemsiye’den ayrılan «Himmetiye»
şubeleri Bayramiye kollarındandır. Ay
rıca Hacı Bayram ’ın şeyhi H am idüddin
A ksarayı ile birlikte A nadolu’ya gelip
sülükunu Hacı Bayram ’dan tam am layan
Ince Bedreddin’in de bir kol m eydana
getirdiği ve bunun « к а р т zikri» denilen
b ir çeşit zikri bulunduğu bilinm ekte ise
de bu kol zamanımıza ulaşam am ıştır.
B ayram iye O rta ve G üney A nadolu ile
M arm ara bölgesinde yaygındı. F akat tarik atların kaldırılm asından önce sadece
A nkara, Izmit, istanbul ve K astam onu’da
m evcuttu.
★ Ed. Bayramiye tarikati, m üntesibi olan
dervişler, şeyhler ve m üritler üzerinde
kurucusu olan Hacı B ayram Veli’nin de
şiirle uğraşmış olm asından dolayı tarik at
Dargäh arşivi, llm iya salnämasi

akideleri çerçevesinde gelişen ve bütün
D ini-tasavvufı edebiyatım ıza yansıyan
bir tesir icra etm iştir. Bizzat Bayram iye
tarik ati ve bilhassa M elämiye kolunda
yetişm iş рек çok şair bulunm aktadır (Bk.
M eläm iye). H alvetiler ve B ayram ıler
arasında Hacı B ayram ’ın, çam aşır yıkarken Y u n u s Emra’nin nefeslerini okudu
ğu söylenegelm iştir. H atta bu yüzden bü
tü n H alveti şubelerinde «Çamaşır savtı»
denilen bir beste vardır.
BAYRAMOĞLU, Fuat. Şair (A nkara 1912). Ailesi Hacı B ayram soyundandır.
A nkara E rkek Lisesi’ni (1931), Mülkiye
M ektebi’ni (1935) bitirdi. Liege Ü niversitesi Siyasal Bilgiler O kulu’ndan lisansiye oldu (1939). Yurda dönüşünde Dışişleri B akanlığı’nda görev aldı. Basın Ya
yın Genel M üdürdüğü E tüt Heyeti üyeliğine tayin edildi (1943), Başbakanlık
Özel
Kalem
M üdürlüğü’ne
getirildi
(1945). Daha sonra Dışişleri’nde konsolosluk, ortaelçilik ve büyükelçi sıfatıyla
B akanlık Genel Sekreterliği (1963) yaptı.
B ürüksel (1964), Roma (1966), Moskova
(1969) büyükelçiliklerinden sonra, Dışişleri Yüksek Müşaviri (1971) ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri (1972) ol
du. Bayramoğlu, rubai tarzında şiirleriyle tanındı.
Eserleri : R ubaiyat (H.
Goads N akhai’nin rubailerinin tercümesi,
T ahran, 1967), Rubailar (Farsça’ya tercüm eleri ile 1974), T ürk cam sanatı ve
B aykoz işlari (1974), Fuat Bayramoğlu’nun rubailari (1976).
BAYRAMZÄDE Zekeriya Efendi. Şeyhülisläm, divan şairi (A nkara 1514-lstanbul
1593). A nkaralı Bayram Ef.’nin oğlu. İlk
tahsilini A nkara’da yaptı. Istanbul’a gelerek A rap-zäde ve Mälül Emir Efendi’den dersler aldı. Bursa Hamzabey Medresesi’nde ders verdi. K araçelebizäde’nin tavsiyesi ile K anuni’nin İran seferinde Padişah’ın maiyetinde bulundu. E dirne Üç Şerefeli Cami (1567) ve S ahn-ı sem äniye m edreselerine m üderris oldu
(1569). Sultan Selim Medresesi m üderrisliği (1572)’nden sonra Halep (1573),
Bursa (1577) ve İstanbul (1580) K adılıkları yaptı. Anadolu Kazaskerliği’ne yükseldi (1581). Bilähare azledilerek emekli
oldu (1583). Hac dönüşü Rumeli Kazas
kerliği’ne tayin edildi (1588). Azledildi ve
bir süre sonra tekrar aynı vazifeye alın
dı. Bu vazifede iken, azledilen Bostanzäde Mehmed Ef. yerine Şeyhülislam ol
du (1592). 14 ay Şeyhülisläm lık yaptı ve
bu görevde iken vefat etti. Şeyhülisläm
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Fuat Bayramoğlu

Bayramzäde Zekeriya
Ef.’nin el yazısı
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M. Halid Bayrı

Y a h y a E f .’n i n

b a b a sı

o la n

B ayram zäde,

M eyli m a h l a s ı i l e ş i ir l e r y a z d ı. Yolum a cän
verene vaslum dirig etm em dem iş/G er bu
ahdinde vefä eylerse canan, işte ben beyti
ünlüdür. E s e rle ri: Ş erh -i hidäye, Häşiy e -i sadru’ş-şeria, T efsir-i Fätiha, Talibat
ala şerh-i m iftäh, Häşiye ala şerh-i m eväkıf, Häşiye ale’d-dürer v e Divan
( —» K.).
ВAYRI, Melııned Halid. H alkıyatçı (İstan
bul 1896-27 Ekim 1958). Deniz Binbaşısı
D iyarbakırlı Ahmed M uam m er Bey’in
oğlu. Beş yaşında babasını kaybetti
(1901). Annesi Maide H anım tarafından
büyütülüp yetiştirildi. İlk, orta ve yüksek tahsilini İstanbul’da yaptı. Daha son
ra İstanbul D arülfününu Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Askerliğini Birinci Dünya
Savaşı sırasında Ç anakkale’de yaptı
(1914-1918). H arp sona erdikten sonra
Osmanlı Ä yan Meclisi kätipliğiyle devlet
hizm etine girdi (1918). Bundan sonra
resm ı olarak İstanbul Belediyesi Şehir
Meclisi bürosunda (1925), Belediye İstatistik ve N eşriyat Şubesi şefliğinde (19301936), İktisat İşleri M üdür m uavinliğinde (1936-1939), hesap kontrolörlüğünde
(1939-1946),
Levazım
M üdürlüğü’nde
(1950-1953) çalıştı ve b u radan emekli ol
du. Ölüm üne kadar İstanbul Çocuk E sirgeme K urum u Cağaloğlu İl M üdürlüğü’n 
de bulundu. Merkez Efendi Kozluca Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Yazı h ayatına M ütareke yıllarında Fuad
K öprülü ve Y ahya K em al’in teşvikleriyle
başladı. İsm ail H ikm et (E rtaylan) ta ra fından çıkartılan Düşünce (1922) dergisinin ve M ükrim in Halil, Hilmi Ziya, Ziyaeddin F ahri gibi fikir ve sanat adam la
rın ın çıkarttığı Anadolu mecmuası (19241925)
nın Yazı İşleri M üdürlüğü’nü
yaptı. Anadolu m ecm uası’nda İsmail Nami
im zasıyla şiirler yayımladı. Burada ilk
defa olarak Anadolu Edebiyatınm m uhtelif nevilerini tanıttı. Aynı yıllarda E de
biyat Fakültesi Neşriyat Encüm eni’nde
rehberlik vazifesinde bulundu. İçtim aiyatçı arkadaşı Ziyaeddin F ahri (F ındıkoğlu) ile b ir nizam näm e hazırlayarak
(1927) A nkara’da Türk H alkbilgisi D erneği’ni kurdu. B ir sene sonra derneğin
İstan b u l’da b ir şubesi açıldı.
T ü rk Halkbilgisi Derneği’nin İstanbul şubesini açtıktan sonra (1928) kendisini ta m am ıyla H alk edebiyatı ve halkıyat ça
lışm alarına verdi. Asıl şahsiyeti bu ça
lışm a devresinde teşekkül etti. Burada
derneğin Um um i Katibi olarak vazife

gördü.
İstanbul
şubesinin
çıkardığı
(1929-1942) Halkbilgisi haberleri * b ir 'ara
kapandı ise de (1931) Halid B ayrı’nın şahsı teşebbüs ve gayretleriyle ikinci defa
tek rar yayınlandı (1933) ve 125 inci sa
yıya kadar (1942) devam etti.
M. Fuad K öprülü milletvekili olup İsta n b u l’dan ayrıldıktan sonra boşalan E m inönü Halkevi Dil ve Edebiyat Şubesi B aşkanlığı’na getirildi (1936-1941). Bu a r a 
da Em inönü Halkevi’nin yayın organı
olan Y eni T ü rk * dergisinin yazı işlerini
y ü rü ttü ve H alkevi’nin kitap neşriyatını
da belli bir düzene soktu.
Mehmed Halid Bayrı, m em leketim izde
ilk halkıyat ve Halk edebiyatı çalışm ala
rının başlıca sim alarındandır. H alkıyat
çalışm alarının sistemli ve yaygın hale gelm esinde de m ühim rol oynadı. Çağdaş
ları tarafından «Çalışkan, mütavazi, gösterişsiz, sabırlı, fedakär, titiz ve idealist»
olarak nitelenir. H alkıyata ait eserlerini
masa başında değil, Halk arasına girerek
yazdı. Bilhassa İstanbul halkiyatına d air
eserinde, İstanbul’un m uhtelif köşelerini,
dolaşarak, gelenek ve göreneklerini d in liyerek, m asallarını, m änilerini, bilm ecelerini birer birer toplayarak verir ve göz
önüne serer.
Äşık Remzi Akbaş m ahläsıyla yazdığı
şiirlerde yer yer içli, yer yer ham ası b ir
kalem şuarası edası vardır. Ayrıca Äşık
Hilmi m ahlasıyla şiirler yazm ıştır. Uzun
süre yazdığı T ü rk halkbilgisi haberleri
ve T ü rk folklor araştırmaları * dışm da
klasik T ürk edebiyatına, Äşık edebiyatına, Dini tasavvufı edebiyata ve T ürk
halkiyatına dair yazılarını; Dergäh, A n a 
dolu, Azarbeycan, Yurtbilgisi, Hayat, is 
tanbul Belediye, Kalem, Kızılelma, Ксьpuz, M illi m ecmua, Orhun, Tanrıdağ, Tarih dünyası, T ü rk amacı, T ü rk yurdu,
T ürkiye, Ülkü, Y en i mecmua, Y eni Türk,
T ürk dili dergilerinde yayımladı.
Basılmış e s e rle ri: Maziden bir yaprak
(1919, Çanakkale savaşına dair m ensur
duyuşla anlattığı bu ilk eseri İhtiyat Za
bitləri Teavün Cemiyeti tarafından basılm ıştır), M äniler (1932), C um huriyet
devrinde halkbilgisi hareketleri (1933),
Balıkesirli bir şair (1934), İstanbul argosu ve halk tdbirleri (1934), Belediye işle
ri kılavuzu (I. C. 1935, II. C. 1936), Halk
şairleri hakkında küçük notlar (1937),
Halk ädetleri ve inanmaları (1939), İstan
bul fo lklo ru * (I. C. 1947, 1972), Belediye
kanunu ve gerekçeler (1948), Mahallı
İdareler K ılavuzu (I. C. 1948, II., III. C.
1949, M uhtar A car ile), Halk şiiri X IX .
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yüzyıl (1956),
Halk şiiri X X . yü zyıl
(1957), Ä şık Cehveri (1958), Ä şık Viräni
(1959), Y er adları ve y e r adlarına bağlı
folklor bilgileriyle İstanbul (1964). Ba
sılmamış o la n la r: Saz şairleri hakkında
araştırmalar (6. C), B ektaşi şairleri, Üç
kadın şäirimiz, Son Osmanlı tarihçileri,
Çanakkale savaşı hätıraları, İstanbul
folkloru (C. II), T ürk halk edebiyatında
A tatürk ve Inönü, İstanbul sem tleri,
Yahya Kemal ve eserleri (yarım kalm ıştır), Dadaloğlu hakkında notlar (—»K .).
BAYSAL, Faik. Şair ve yazar (İstanbul
1920- ). İlk ve orta öğrenim ini K adıköy
Fransız Saint Joseph K oleji’nde, Yüksek
Öğrenimini İ. Ü. Fransız Filolojisi’nde
yaptı (1942). P ertevniyal Lisesi’nde F ra n 
sızca öğretmenliği
(1944-49), Yataklı
Vagonlar Şirketi’nde m ütercim lik (195459) dışmda, A nkara R adyosu’nda spikerlik yaptı. Yeni İstanbul gazetesi ve M eydan-Larousse ansiklopedisi’nin yayım ın
da çalıştı.
Faik Baysal, yazı hayatına şiirle başladı.
Daha sonra çalışm alarını hikäye ve ro
m an türleri üzerinde yoğunlaştırdı. İlk
hikäye ve şiirleri Uyanış, B ü yü k Doğu,
Varlık gibi dergilerde yayınlandı. Sonraları daha çok Hisar ve Varlık dergile
rin d e yazdı. Türk edebiyatında gerçekçi
sanat anlayışının «gözlemci tasvirci» basam ağını teşil eden öncü yazarlar arasın
da Faik Baysal’m рек göze batm ayan bir
yeri vardır. Gerçeği yaşanan bütündeki
büyük anlam ı ile verm ekten çok, b ü tünden koparılmış, tasvir yolu ile iyice acılaştırılm ış bir yönden verm eğe çalışm ıştır.
Hikäyelerinde daha ziyade hatları
belirli tiplerin üzerinde d urur. O layların
çıkış sebeplerinden fazla kişiler üzerindeki etkilerini tespit eder. Bu tespitleri
bazan fazla m übalağaya kaçar bir üslupiu tasvir eder. K ahram anları m uhteris
kişilərdir. K onularını köy ve kasabalard an ziyade şehirlerin kenar m ahallelerinden el değmemiş köşelerinden seçer. Bu
açıdan konu itibariyle köyden şehire
doğru gelişen bir hikäye çizgisi vardır.
Düzenli yazm aktan çok tek rarlar, anlatım
kusurları, dil yalnışlıkları ile dolu b ir kolay yazma alışkanlığı içinde eser verm iştir.
E serleri. Hikäye ve r o m a n : Sarduvan *
(rom an 1944), Perşembe adası (hikäyele r 1955), Rezil dünya (rom an 1955),
Sancı m eydanı (hikäyeler 1968, S. Faik
H ikäye arm ağanı 1969), Drina’da son gün
(rom an 1972). Şiir : İlk defa (1955).
Dergäh arşivi

BAY
BAYSUN, M. Cavit.
Tarihçi, Türkiyatçı
(İstanbul 1899-1968). Tahsilini İstanbul’da yaptı. N işantaşı Lisesi’ni, İ.Ü. H ukuk
F akültesi’ni bitirdi (1926). Bir süre tarih
öğretm enliği yaptı. Edebiyat F akültesi’ne asistan olarak alındı (1937). İki yıl
sonra doçent oldu. Daha çok XVII. a.
Osm anlı tarih i üzerinde çalışan M. Cavit
Baysun, 1946 da profesör oldu. 1960 da
Yeni Çağ T arihi K ürsüsü Ord. Prof, lüğüne tayin edildi. 1950-61 yılları arasında
T ürkiyat E nstitüsü M üdürlüğü yapan Bay
sun, İsläm ansiklopedisi M urahhas Mü
dü rlü ğ ü ’nde de bulundu. T ürkiyat mecm uası’nın yeniden m untazam b ir şekilde çıkm asını sağlayan Baysun, İ.Ü. Tarih
Züm resi tarafından yayım lanan
Tarih
dergisi (1949) nin de kurucusu ve uzun
yıllar yürütücüsü idi. Baysun, Tarih vesikaları, T ü rkiyat mecmuası, Tarih der
gisi gibi dergilerde ilmı m akaleler ve İs
lam ansiklopedisi’nde elliden fazla madde
yazdı. Tarihçi olmakla birlikte Osm anlıca edebi m etinlerle de ilgilendi. A. M ansel ve E. Z. K aral’la birlikte hazırladıkları lise ders kitapları dışındaki e s e rle ri:
Cem Sultan hayatı ve şiirleri (1946), Bo.ğaziçi iskelelerine dair bir kaside, İzzet
E fendinin sahilnämesi (1960),
Tiryaki
Hasan Paşa ve Kanije savaşı (1950), Tezäkir (Ahmed Cevdet Paşa’nın 40 defter
tu ta n eserinin neşri, 4 C. 1953, 1960, 1963,
1967).
BAYSUNGUR, Gıyaseddin.
Şair, devlet
adam ı (H erat 1397-1433). Tim ur’un to
runu, Ş ah ru h ’un oğlu. Babasının zam a
nında vezirlik yaptı. Genç yaşta hüküm dar olam adan öldü. Baysungur ilim ve
şair şahsiyeti yanında ünlü bir h attattı.
S anatkärları korum asıyla da m eşhur olan Baysungur, devrinde k ırk kadar ünlü
sa n a tk ä n çevresinde toplam ıştı. Tarihe
özel m erakı ve tarihçileri korum ası da biliniyor. T im ur’un tarihçisi Hafiz Ebru,
Reşidüddin’in tarihini tam am layan ta rihine ona izafeten Zübdetü’l-tevärih-i B aysunguri adım verm iştir. Firdevsi’nin Şehnam esi’nin bir nevi tenkitli nüshasını h a
zırlam ış olan Baysungur’un Türkçe (Çağatayca), Arapça ve Farsça şiirler yazdı
ğı biliniyorsa da bugün elde yalnız bir
kaç Farsça beyti bulunm aktadır.
BAYTURSUN, Ahmet. Kazak şair ve dilcisi (Turgay 1873-1937). O renburg RusKırgız O rta O kulu’nda okudu ve mezun
oldu (1895). Öğretm enlik yaptı. 1905 ihtiläli sırasında hapsedildi. 1913 te Alihsan
Buveyhanof ve Mir Y akup Dolat ile
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K azak gazetesini kurdu, 1918 e kadar başarıyla y ü rü ttü . Bu gazete K azaklar ara
sında birlik şuurunun yayılm asım sağladı. Alaş O rda Milli İdaresi, bu şuurun
eseri oldu. Baytursun, 1917 de Alaş Orda
M uhtar Hiiküm eti başkan yardım çısı ol
du. 1919 da Sovyetlerle anlaştı ve bazı
önemli görevlere getirildi. K azakistan
H arbi-İnkıläp Şurası üyeliği ve K azakis
tan M uhtar Sovyet C um huriyeti M aarif
Kom iserliği (1922-24) yaptı. Sovyet häkim iyeti kesinleşince siyasi faaliyetlerden
uzaklaştırıldı ve Sovyet siyasi polisi tarafından öldürüldü.
A hm et B aytursun, 1929 alfabe değişikliği
öncesi K azak edebiyatm m önemli bir si
masıdır. Şairliği yanında Kazak dili ve
tarih i üzerine çalışm aları ile de tanındı.
Til Qural adlı bir dilbilgisi kitabı yayım 
ladı (1914). Kolbahan, Karagöz, Koroğlu
v.b. halkıyat verim lerini derledi. ( —»K .).
BAYZAKOĞLU, İsa. Kazak şair ve yazarı
(Pavlodar 1900-1946). Karalay sulu, A l
tay masalları gibi eserlerinden başka şiirlerini de A q pupe
(1922) adlı kitapta
topladı.
Baz (F.). Şahin, doğan kuşu. Avcılıkta
kullanılır. Ava başlam adan önce bağlıdır.
Elde taşın ır ve boynunda çanı vardır.
Padişah saraylarında geniş ölçüde beslenerek av için yetiştirilen bu kuşların bakıcılarm a Bäzdär denilir. İstanbul’da
Doğancılar sem tinde kuşların yetiştirildiği ve korunduğu bir Bäzhäne vardı. Sa
ray teşkilätına bağlı Bäzhäne m üläzım ları bu binada bulunurlardı.
★ Ed. E debiyatta um um iyetle sevgilinin
saçları ve äşıkın gönlü için m üşebbihünbih (kendisine benzetilen) olarak kullanılır.
Şänede şeh-bazı züljün bağlı dururken
henüz
Bin gönül m urgın alursm ne aceb
sayyädsın
Ahmed Paşa
Bu kuşların tutulup beslenerek av için
yetiştirilm eleri ve bakım ları hususunda
yazılmış eserler bulunm aktadır (Bk. Bäz
näm e).
Bäzkeşt (F.) Tas. t. N akşibendiye tarikatında kullanılır. Zikirden ayrıldıkça uyanıklık halini korum ak için kalbin A llah’la meşgul olmasını ifade eder.
Bäznäme. Doğan, şahin, atm aca türünden
kuşların tu tu la ra k av için beslenmesi,
terbiye edilmesi ve kuş hastalıkları ile

bunların iläçları hususlarında bilgi veren
eserlere denir. Ali b. M ansur’un Şikärnäm e-i ilhäni’sine göre ilk bäznäm e Cem şid * tarafından yazılm ıştır. Cem şid’den
sonra gelen kuşçular, hekim ler ve u sta
lar bu konuda kitaplar hazırlam ışlardır.
B unlardan Farsça, Arapça ve Türkçe ya
zılmış m anzum ve m ensur bazı örneklere İstanbul kütüphanelerinde de rastlan m aktadır. Farsça olanları, Bäznäm e-i
Cemşid tercüm esi (Ali H aydar-i T ebrizikuşçubaşı, H. 869 m anzum Süleym aniye
K tp. Lala İsm ail Ef. Kit. 380), Bäznäm e-i
İskender tercümesi, Bäznäme.-i M ahm ud -i
Gaznevi, Bäznäme (2 adet) (Süleym aniye
K tp. P ertev Paşa Kit. 385 hepsi m ensur),
Şikärnäm e-i ilhäni (Ali b. M ansur. Ü niversite Ktp. 14. Bäznämeler içinde ta n ın 
mış olan bu kitapta yazar T im ur’un hizm etinde :ken onun em ri ile Saydnäm e-i
Melikşähi, Bäznäm e-i Cämäsb, Bäznäme-i
B ukrat, Cälinus risalesi, B uzurcm ihr r i
saləsi, v.b. gibi kitaplardan faydalanarak
eserini kalem e aldığını belirtir. Kuş hastalıkları ile bunların iläçlarını ve iläcı
yapanların isim lerini birlikte verir. Bu
hususta yazılmış kitaplar hakkında da
kısa bilgiler kaydeder), Arapça bäznäm e
ler, E l-känünu'l-väzih ji m u ’älecäti’l-cevärih (Bugdi b. Ali b. K uştim ur Meraga,
1276. K öprülü Ktp. 978), Bäznäm e-i Meh
di veya Bäznäm e-i Edhem ve G itrif veya T ıbbu’t-tu y ü r (Edhem b. M ahrezbahalı- G itrif, Abbasi halifelerinden Mehdi
zam anında kalem e alınm ıştır. Eser 87
yapraktır. İkinci nüsha T ıbbu’t-tu y ü r olarak isim lendirilm iştir, yaz: 1476 TS. A.
2099-2016), K itäbu’l-Beyzara fi ilm i’lBäzdära (Bir Bäznäm e-i İskender tercü
mesi, tarihsiz. Yazar ismi yok. TS. A.
2102),
K itäbu’l-m esäyid
ve’l-m etärid
(Kuşäcim. Doğrudan doğruya bäznäme
olm ayıp kuşlara ait kısmı 32 yapraktır.
yaz. takriben 961 Süleym aniye Ktp., F a
tih Camii Ktp. 4090), Türkçe bäznämeler,
Bäznäm e-i pädişähi
(Yazar ismi yok.
yaz: 1600. M illet Ktp. Ali Em iri Kit. 44),
Bäznäme (Manzum. Yazar ismi yok. 1892
beyit, yaz, takriben: 1494. Türk kuşcularının fikirlerini iläç ve av usullerini gösteren en önemli bäznäme budur. Ü niversite Ktp. No. 650) (—» К.)
Bäzü. Pazı, kol. Mecazi olarak güç, kudret. Çeşitli terkipler içinde görülür (Bäzü -y i him m et: yardım kolu, B äzü-yı si
min: gümüş gibi beyaz kol, v.b.).
Bäzübend. Kola bağlanan kim lik nişanı,
muska. Halk arasında bäzü (pazı), bäzü

BEDl
bend de «pazvant» olm uştur. Taşıyanın
durumuna göre, meşin, bez, ipek, güm üş
veya altından yapılır; 2-4 parm ak eninde olur, dirsek ile kol arasına bağlanırdı.
Muska olursa içinde taşınırdı. Bazı halk
hikäyelerinde, meddah kıssalärında pazubent motifi yer a l ı r : P adişah veya şehzadenin doğacak çocuğuna b ıraktığı kıymetli pazubentten seneler sonrası onu ta 
nıması gibi. Bäzübend, D ivan şairleri ta rafından ekseriya güzellerin m edhi yo
lunda kullanılm ıştır. Güneş veya billura
benzetilirdi.
Ben m i säki olayım bezme dururken
sevdiğim
Böyle simin säkler billür bäzülerle sen ev.
Nedim
Çille-i sahtin çeker her dem kem an
ebrulerin
Äferin erbab-ı aşkın k u v v e -i bäzüsuna
F ıtn at H anım

Bebgä (A.). Papağan.
★ Ed. B aşkalarına ait söz ve bilgileri biteviye tekrarlay an şahısların sözlerine
«kelämü’l-bebgä» (papağan sözü) denilir.
Bebgä aynı zamanda XI. a. da yaşamış
bir A rap şairi’dir. Suriye’de hüküm süren H am dani hüküm darı Seyfü’d-devle’nin sarayında bulunm uş ve onun ölüm ünden sonra öm rünü seyahatle geçirmiş ve sefalet içinde ölm üştür (1008).
Şairler, (Bebgä) kelim esini hem papağanı, hem de bu şairi hatırlatacak şekilde
cinaslı kullanm ışlardır.
Oldu m u yoksa meğer tanbür veş tärın
şikest
L ü kn etin m i var zebänında yahud
Bebgä gibi
Nedim
Bedäheten, bilbedähe (A.). Uzun boylu
düşünm eden, önceden yazılmamış, ezberlenm em iş bir m anzum söz söylemek (Bk.
İrtical).

★ Tas. Tasavvufta vecd ve istiğrak ile
kendinden geçmiş olan dervişe ilähi ku v vetlerin görünm esine denir. Bu d u ru m 
da olan m utasavvıf, dış dünya ile olan
ilişkilerini tam am iyle kestiği için ru h än ı
äleme dalar, ve o älemde ilähi k u v vetlerle tanışır.

Bedahş, Bedahşan (F.). A fganistan’da bir
eyalet. H indikuş’un kuzeyinde, Sovyet
Tacikistan’ı, Çin Türkistan’ı ve P akistan
arasında bulunur. Lä’l denilen kırm ızı
renkli değerli b ir süs taşı bu bölgede çıkar.

Beberuhi.
Karagöz tiplerinden. B ütün
oyunlarda perdede gözükmediği halde aslı
tiplerden biri olarak kabul edilm iştir. Bo
y u nun kısalığından dolayı altıkulaç veya
pişbob da denir. Perdedeki hayaline gö
re şım arık, yaygaracı, çok konuşan, k a rşısındakine eziyet etm ekten hoşlanan bir
tip tir. M ahallenin yerlisidir. İstanbul şivesiyle konuşur. Bazı K aragöz oyunla
rında birden fazla Beberuhi bulunur. P e rdeye kendine mahsus bir şarkı ile gelir.
Sesi çok çirkindir. O yunlarda K aragöz’ün
tarafın ı tu tar. K ülähının ucuna bazan bir
käğıt fener asılıdır. Uzun külählı, uzun
burunlu, sakalsız ve bıyıksız tasvir edil
m iştir. Salta dizlik ve çizme giyer.

★ Ed. Divan edebiyatında Bedahşan, bilhassa lä’l taşının çıktığı yer olması ve
lä’l taşının da rengi yönünden sevgilinin
dudağına teşbih edilmesi sebebi ile geçer.
Erimiş lä’l de şaraba teşbih olunur. G ü
neş m adenlere tesir ederek onların m ahiyetini değiştirir ve kıym etli taşlar haline getirir. Sevgilinin dudağını değiştiren yanaklarıdır. Bedahşan um um iyetle
şu terkipler içinde görülür; B edahş-ı
muzäb, lä’l-i muzäb, lä ’l-i Bedahşan,
kän-ı Bedahşan.
İçelim lä’l-i m uzäbı saçalım cür’aları
H äk-i gülzärı bugün kän-ı Bedahşan
idelim.
Bäki

Beberuhi. Siyasi mizah gazetesi, aylık
(C enevre/lsviçre 1 Şubat 1898-? ). Cen ev re’de Osmanlı İttihat ve T erakki Mat
baası’n d a basılm ıştır. İttih at ve Terakki
C em iyeti’nin görüşlerini aksettirir. Gazetenin, m uhtevasm dan sadece A bdülham id
aley h tarlığ ı yapm ak için çıkarıldığı hissedilm ektedir. Bütün yazı ve k arik atü rlerde S ultan II. Abdülham id’le alay edilm ektedir. Yazı ve karikatürleri imzasız
olan B eberuhi’nin Milli Ktp. de 3, İstan 
bul B elediye Ktp. nde 4 sayısı m evcuttu r.

(Şarapları içelim. Son yudum ları yerlere
saçalım. Öyle ki bugün gül bahçesinin
toprağını Bedahşan ocağına döndürelim )
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Ruhlarındır leblerini terbiyetler eyleyen
M ihr-i rahşändur yüzün lä’l-i
Bedahşandur lebin
Necäti
(D udaklarını terbiye eden yanaklarındır.
Yüzün parlak güneş, dudağın Bedahşan
lälidir.)
Bedduä
Kargış)

(F.). H ayırduänın

ziddi

(Bk.

Beberuhi gazetesi
(1898)

Bedel (A.). Değişik, değiştirilen şey,
muadil. B ir şeyin yerini tu tan veya tu tabilen anlam ı ile karşılık yerine kullanılır. B edel-i a s k e r i: Askerlik vazifesi k arşılığı verilen para, Bedel-i şa h si: A sker
lik vazifesini m aaşını vererek birine yaptırm a, B edel-i ü ş r : Ekilmesi bırakılm ış
bir tarla için üşre karşılık alınan bedel
v.b. A yrıca Arap gram erinde kullanılan
tabirlerden biridir.
★ Tas. Tasavvuf düşüncesinde nizam -ı
älem ’in bekası ancak m uayyen adette evliyanın vücudu ile kaim dir. B unlardan b i
ri öldüğünde yerinin derhal bir bedel ta rafından doldurulm ası gerekir. Bu a n 
lamda bedel’in çoğulu abdal * ve büdelä *
dir. Bedel, b ir yere gittiğinde yerine ru 
hani şahsını b ırak an kişi olarak da ta rif
edilm iştir.
BEDELI. Divan şairi (XVI. a.). Bir şiir
m ecm uasında (M illet Ktp. 581) XVI. a.
şairlerinden Agehi’n in denizcilik terim lerini ihtiva eden m eşhur kasidesine n azi re olarak yazılm ış 34 beyitlik b ir şiirine tesadüf olunm aktadır. (-> K.)
Bedeviye. M ısır’m en büyük velisi kabul
edilen E bu’l-A bbäs Seyyid A hm edü’lBedevi (1200-1276)’n in kurduğu tarikat.
Fas’ta doğan Ahmed Bedevi çocukluğunda ailesi ile b eraber hacca gitti. K ıraat
ve fıkıh tahsil etti. B ir m üddet Irak ve
Suriye’de bulund u k tan sonra M ısır’da
Tanta kasabasm a, yerleşti, orada öldü.
Bedevilerin kullandığı iki yaşm ağı hiç çıkarm adığı için kendisine B edevi lakabı
verildi. Ahmed R ufai ile A bdülkadir
Geylänı’nin tesiri altında kaldı. İmam
Şazeli’ye intisap etti. Eser olarak Evräd,
Salat’lar ve b ir Vasiyetnäm e (Vesäyä) bıraktı.
Silsilesi H asan B asri’ye kadar uzanan
Bedeviye ta rik a tı K u r’an ve S ünnet’e
bağlıdır. Bu kaynaklardan çıkan sabir,
m erham et, doğruluk, iyi kalblilik, acılara
taham m ül gibi ahläki ilkelerin tatb ik
edilmesini ister. Bedeviye’de gece nam az
ları gündüz nam azlarından daha üstün
sayılm ıştır. K albin iştiraki ile yapılan
zikre büyük önem verilm iştir. B unun so
nunda vecd’e ve ilahi aşka ulaşılır. Ta
rik at başlangıçta bazı direnm eler ile karşılaşmışsa da, sonraları özellikle M ısır’da
oldukça tu tu n m u ştu r. H atta M emlük sul
tan ları m erasim alaylarında Bedevi halifeleri bulundururlardı.
M ısır’da Ahm ed Bedevi için hälä yılda
üç defa m evlit okunur. Bedevilik O sm an
lı devrinde T ürk tarik atları karşısında

büyük b ir ilerlem e kaydetm em iş o lm a k la
beraber, İstan b u l’da sekiz tekkesi b u lu n m aktaydı. Bedeviye’nin Senaviye, K a b ü liye, H alebiye, B iyum iye, M erzu kiye, S ü tuhiye, A lvaniye gibi kolları b u lu n m a k tadır.
Вedi’ (A .). Belägat* ilim lerinden ü ç ü n 
cüsü. B ede’a ( )
kökünden, E l- b e d i’
( - £■-*fJI ) (Allah için) bir şeyi ö rn e ğ i
olmadığı halde vücuda getiren. S ö z lü k le r
«bir işte ilk olma» mänası üzerinde b i r 
leşirlər. G etirilen deliller arasında K u r ’a n ’
ın şu äyeti de v a r d ır : Kul m a k ü n tü
bid’an m in e’r-rusuli( J —Jl j* Wj » caS ' L* J s
(de ki, gönderilenlerin ilki değilim ). F ı rüzäbädi, b ir şeyin son haddine de b e d i’
denildiğini kaydetm iştir. Allah’a b ed iu ’s sem ävätı ve ’l ardi (
ö lj..—Jl^-ı л )
denilmesi, O’nun «herşeyden önce ilk y a ratıcı» olm asındandır. Bedi kelim esinin
lügatlardaki m änalandırm alarm a b a k a rak, taze ve latif şeylerin vasfı olduğu
söylenebilir.
Belägat ıstılahı olarak bedi’; halin m u k tezasına (durum un gereğine) uyan, d e lilleri açık ve sözü güzelleştirme y o lla
rına ait bilgiler toplam ı olarak tarif e d ilebilir. B edi’ ilmi, M e’ani * ve beyän *’d a n
sonra ele alınır. «Güzelleştirme yollan»
sözlüklerde vücüh-ı tahsin terkibiyle ifa de edilm iştir. V ücüh-ı tahsin’e ait bilgi,
külli kaidelerden çıkartılacak cüzlere a it
bilgi değildir; tasavvuri idraktır. B edi’ il
mi ile, ancak araza ait güzellilderi m əf
hum ları, kısım ları ve hazırlanm aları b ili
n ir (bk. C evher ve araz). Bu ilim, bu h u susiyetleriyle de, terkiplerin ifade ile ilgili özelliklerine ayrılan m e’äni’den ve
deliller’le ilgili özelliklerine tahsis edilen
beyän’dan ayrılır. Taşköprizäde, M evzü ’
ätü’-l u lü m ’da, asıl zati hüsnün lazım ol
duğunu, b u nun için de m e’äni ve beyänın yeteceğini bildirdikten sonra, buna
rağm en ulem a tarafından «araz» m da
«şanına riayet» edilmiş olduğunu ileri
sürer.
Belägat kitaplarında «vücüh-ı tahsin» d iye adlandırılan hassa «söz» e dinləyici
veya okuyucu yönünden iki mühim vasif
kazandırır : Kulağa hoş gelmek, ruha sa
fa vermek. B unların her ikisi de sözün
düzeni, unsurları arasındaki bağlılık ve
akışıyla yakından ilgilidir.
Bedi’ kelimesi, yukarıda izah edilen ilm in
ismi olduğu kadar, bu ilmin şum ulüne
giren sanatların da vasfıdır. Bedii sanatlar, m ana ve lafızla ilgili d u şla rın a
göre ikiye ayrılır (Muhassenät-ı m äne-

viyye ve lafziyye). Ancak ekseriya keşin
bir sınır çekilemez. Bazıları m äna sanatı
oldukları kadar lafza ait güzellikler ta şıdıkları gibi, bazı lafız sanatlarında da
manevi güzellikler göze çarpar.
Tıbak (tezat), m ürä’at-ı nazir (tenasüb),
teşäbih-i eträf, ihäm -ı tenasüb, irsäd, m ü şäkele, müzävece, akis, rücü’, tevriye
(ihäm), İstıhdäm , le ff ü neşir, cem ’, te frik, terdid, taksim , telm ih, iltifat, tefrikle
cem tecrid, mübälağa, m ezheb-i kelämi,
hüsn-i ta’lil, tefri, zem yoluyla m edhin
pekiştirilmesi, m edih yoluyla zem m in pekiştirilmesi, istibtä, idmäc, tevcih, hezel,
tecähül-i arif, kavl bi’l-m ücib m äna se
natlarından sayılm ıştır. Cem’iyyet, tensik,
irca’, tezkär, tecähül-i arif, mübälağat, istidräk, telvihät, ta’lil... şeklinde um um i
başlıklar altında toplayanlar da vardır.
Cinäs, reddü’l-acz alä-sadr, seci, m uväzene, lü zu m m ä-lä-yelzem , iştikak, tar
si’... ise lafız sanatlarından sayılm ıştır.
M ülemma’ lügaz, tärih de bedii sanatların tam am layıcı iläveleri arasında sayı
lan hünerlerdendir. Vezin değişikliği,
metnin tam am en noktasız, tam am en noktalı, bir noktasız, tam am en m uttasıl veya
tamamen m unfasıl harflerden m eydana
gelmesi bed i’ içine giren diğer sanatlardan sayılmış; bunlara m ütevellin, mevsül,
m ukatta’, hazf, m ühm el, m u’cem, raktä,
hayfä, tah sif gibi çeşitli adlar verilm iştir.
Bu h ü n erlerin «latife» ye vesile olm aktan
başka değerleri yoktur.
Bedi’ sözünün anlam ında güzellik bulunduğu için, E debiyat-ı Cedide’ciler, F ran 
sızca esthetique’e karşılık olarak kullanmışlardır. Çokluk hali bedäyi ve 1912
den sonra kullanılan bediiyat da aynı
mänada olm ak üzere yaygınlık kazanm ıştır. (—» K.)
BEDİ’. D ivan şairi (XV. a.). H ayatı hakkında tezkirelerde bilgi verilm eyen şairin
M ecmuatü’n-nezäir (1436)’de bir gazeli
kayıtlıdır. ( —> K.)
Bediheci. A zeri T ürkleri arasında äşıklara
verilen ad. İrticalen bilbedähe * şiir böylediklerinden bu ad verilm iştir.
BEDİİ. D ivan şairi (XVI. a.). Edirneli
olan şair M iski Em irzäde lakabı ile ta nınm ıştır.
Mesleği kadılık olan şairin
şiirlerinden örnekler Hasan Çl. tezkiresi’nde kayıtlıdır.
BEDİİ Faik, bk. AKIN, Bedii Faik.
Bedir (Devir, Devr). «Havadis, siyaset, edebiyat, letäif, fünün, m aliye ve ticaret gazetesi» (İstan b u l 14 Eylül 1288/1872-1
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Ekim 1872). Cuma ve pazar günleri hariç haftada beş gün olmak üzere 13 sayı
çıkmıştır. İm tiyaz s a h ib i: M ehmed Cevdet. A ynı yıl Ahmed Midhat Efendi ta rafından D evir adı ile yayınlanm ış, bir
yazı üzerine kapatılm ış ve daha sonra
Bedir adıyla te k ra r çıkmıştır. Y azıları
nın çoğunu Ahmed Midhat Efendi yazmıştır.
M edeniyet ve siyaset kaideleri ile ilgili
yazılar, h ü rriy etin m ahiyeti hakkında çe
şitli filozoflardan derlenen görüşler, Viläyetler başlığı ile verilen coğrafi bilgi
ler önem lidir. Ayrıca, Ahmed M idhat
Efendi’nin M uallim Naci’ye yazdığı m ektuplar dikkate değer yazılardır.
BEDtÜ’Z-ZAMAN, Said Nursi. Son devir
İslam düşünürlerinden, yazar (N urs/B itlis 1873-Urfa 1960). Çocukluğu ve gençliği Bitlis, Mardin, Van gibi İsläm i ilim lerle uğraşan çevrelerde geçti. Medrese
tahsilini tam am ladıktan sonra Doğuda
tabii ilim ler ile İsläm i ilim lerin birlikte
tedris edileceği bir üniversitenin açılm a
sım sağlam ak m aksadıyla İstanbul’a geldi (1896). A ynı m aksatla 1907 de tek rar
İstanbul’a geldi. Volkan, Sebilürreşad gi
bi dergilerde yazılar yayım layarak devrin siyasi hadiseleri içinde bulundu. 31
M art olayına karıştığı gerekçesiyle m uhakeme edildiyse de beraat etti (1909).
I. Dünya Savaşı’na talebeleriyle birlikte
gönüllü alay kom utam olarak katıldı.
Ruslara esir düştii, 2,5 yıllık bir esaretten sonra kaçarak Almanya üzerinden
Türkiye’ye döndü.
O rdu-yu H üm äyun
adayı olarak Därü’l-H ikm eti’l-lsläm iye’
ye aza tayin edildi. Bağımsız K ü rt devleti kurulm ası çabalarına karşı çıktı ve
K uvä-yı M illiye’yi destekledi. A nkara’ya
geçti. TBMM’ ne davet edildi ve kısa bir
konuşma yaptı (1922).
C um huriyet’ten sonra kendisini tam am en
İslam düşüncesi ile uğraşm aya verdi.
Kendisine bağlananlar ile yaptığı konuşm alar ve yazdığı eserler ile siyasi iktidarların uygulam alarına karşı çıktığı için
sık sık tutuklandı ve sürgüne göndərildi.
Risäle-i nur adı altında toplanan eserleri
vefatından sonra da yaygınlık kazanarak
y u rt içinde ve y u rt dışında okundu.
Başlıca eserleri: Münazarat (1913), Hutavat-ı sitte, D ivan-ı H arb-i Örfi (1911),
fşarat (1923), Lemaat, M uhakem at (1911),
N u tu k (1910), Sünuhat (1922), R um uz
(1923), Tuluat (1928), Sözler (1958), M ektubat (1958), M esnevi-i Nuriye (1958),
Kastamonu lahikası (1958), A sa-yı Musa
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(1958), Şüalar (1959), L em ’alar (1959),
İşarat’ül-lcaz (1959), Emirdağ lahikası
1-11 (1959). Ayrıca birçok küçük risaleleri vardır. (-» K.)
Bedr (A.). Dolunay. O ndört gecelik ay.
Bedr-i kam il, Bedr-i m ünir, B edr-i temäm, M ah-ı şebefrüz, M ah-ı täbän, Mäh-ı
m ünevver, Mäh-täb, gibi terkipler içinde görülür. Edebiyatta sık kullanılan bir
unsurdur (Bk. Ay).
Gün günden edip kem äl hasil
Ol bedr-i nev oldu bedr-i kam il
Fuzülı
Bedr, ayrıca Мекке ile Medine arasında
b ir yerin ismi olup, Hz. M uham m ed’in
savaşlarından biri burada cereyan etmiştir. Bu gazada peygam berle b irlik te bu
lunan kim selere A shab-ı Bedr denir. Bu
vesile ile de kelime edebiyatta kullanılm ıştır.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhıd’i,
B edr’in arslanları ancak bu kadar şanlı idi.
M ehmed Äkif
BEDREDDİN. M utasavvıf, şair (Tekirdağ
1819/20-1875). Tahsilini İstanbul’da ta 
m am ladı. Tekke şeyhliği icazeti aldıktan
sonra T ekirdağ’da k irk sene şeyhlik yaptı. Şiirleri tasavvuf tem alı olup öğretici
m ahiyettedir. (-> K.)
BEDREDDİN Kavvaml. Divan şairi (XIV.
a.). A ltınordu sahasında yetişen klasik
Divan şiirinin ilk tem silcilerinden. A ltınordu hüküm darı Özbek H an’ın im am lığını yaptı. İlk mısraı A rapça, ikincisi Farsça, son iki mısraı da Türkçe söylenmiş
bir m ülem m a rübaisi ele geçmiştir. Bu
şiirden anlaşıldığı kadarı ile Kavvami, Di
van şiirinin diğer nazım şekilleri ile de
eserler verm iş olabilir. Ancak hayatı hakkında başka m alum at bulunam am ıştır.
BEDREDDİN Mahmud Efendi. Divan şairi
(Amasya 7-914/1508). Tahsilini tam am ladıktan sonra B ursa’da kadılık yaptı.
Yazıcıoğlu Mehmed’in M uham m ediye'sine
M ahm udiye-Vesile adlı bir nazire yazdı.
Bursalı Mehmed T ahir Efendi’ye göre,
usta bir şair olmasına ragm en bu naziresi başarılı değildir. Ayrıca şairin ahläk
ve tasavvuf konulu F evz ü feläh adlı otuz
bölüm lük b ir eseri daha olduğu Osmanlı
m üellifleri’nde kaydedilm iştir.
BEDREDDİN Mahmud, Simavna Kadısıoğlu.
M utasavvıf, alim (Sam ova «Simavna»/
E dirne ?-Serez 1420). Doğum tarihi H.
760/M. 1359-H. 770/M. 1368 arasında
olup kesinlikle tespit edilm em iştir. Ba

bası, önce Konya Selçuklularına, so n 
ra Osm anlılara hizm et eden Gazi İs
mail oğlu, Hacı llbey’in yeğeni S am ova
fatihi ve kadısı İsrail bin İsmail. A nası,
Samova tekfurunun m üslüm an o la ra k
Melek adını alan kızı. Bedreddin, ilk ta h 
silini ve K u r’an’ı babasından talim etti.
E dirne’de Mevlänä Y usuf’tan sarf ve n a hiv dersleri aldı. Daha sonra B u rsa ’d a
keläm m üderrisi M ahmud Ef.’den k eläm
dersi aldı ve hocasının tavsiyesi ile, F e y zullah Hoca’dan m antık okum ak ü zere
K onya’ya gitti. M antık hocasının h em en
o sıralarda ölümü üzerine, Şam ve K udüs
üzerinden M ısır’a gitti. K ahire’de S eyyid
Şerif Cürcani ve Aydınlı Hacı P aşa ile
birlikte M übarekşah M antıki’den iläh iy at,
felsefe ve m antık okudu. Hocasıyla h a c ca gittikten sonra da tahsiline devam e t
ti Şeyh Hüseyin A hlati’nin tavsiyesi ile
Mısır Sultanı B erkok’un küçük oğlu
F arah /F erec’e hoca tayin edildi. B urada
evlendi. Bu sırada B erkok öldü ve y e rine B edreddin’in talebesi Ferec geçti. T im u r’un Anadolu seferi yıllarm a rastlay an
bu dönemde Bedreddin şiddetli b ir b u nalım a tutuldu. Tarihçi ve ilähiyatçılara
göre Bedreddin, «cezbe-i ilahi» ye tu tu lm uştur. isra rla r üzerine Hüseyin A hla
ti’nin hangähına iltica etm eden birgün
önce, bütün kitaplarını N il’e atarak im ha
etti ve kendisini böylece tasavvufa te rketti (1401/1402). Bedreddin, bu o rtam 
da rahat bulam adı. A hlati’nin tavsiyesi
ile Doğu A nadolu seyahatine çıktı. Bu
sırada, Osmanlı Devleti Tim ur istilası ile
yıkılm ıştı. B edreddin’in torunu Hafiz H alil’e göre istila ordusuyla birlikte A nadolu’yu terkeden Anadolu Türklerini görünce üzerlerine atılarak vatanlarını terk
etm eyerek geri dönm eleri hususunda is
ra r edecek kadar m emleketsever, m anen
hasta bir bilgindi. Tim ur Tebriz’deyken
çevresindeki ulem anın çare bulam adıkları hukuki (şeri) bir mesele, fikrine başvurulan Bedreddin tarafm dan kolayca
halledilince T im urlenk’in iltifatına nail
oldu. T im ur’un Sem erkand’a davetini kabul etm eyerek, M ısır’a kaçtı. A hlati’nin
ölümüyle, ölmeden önceki israrı üze
rine onun yerine geçti. Ancak altı ay
kadar bu postta kalan Bedreddin, eşi ve
çocuklarıyla birlikte Anadolu’ya döndü.
Halep, Kudüs, Konya, Tire, İzmir ve Sakız adası üzerinden K ütahya ve Gelibolu
yoluyla E dirne’ye gelirken Timur istila
sının ve Osmanlı kardeş kavgasmın Anadolu’da m eydana getirdiği maddi ve manevi tah rib atı yakından gördü (14041405). Beş yıl kadar seyahat ve ders ver-

mekle vakit geçiren Bedreddin, M usa Çelebi’nin teklifini kabul ederek K azasker
oldu (1410-1413). Bu görev sırasında adli
mekanizm ayı islah m aksadıyla Cäm iü’lfusüleyn’i yazdı. Musa Çelebi’yi b ertaraf
ederek, Osmanlı kardeş kavgası devrini
kapayan Çelebi Mehmed, B edreddin’i bir
m iktar maaş ile İznik’te ikam ete m em ur
etti. Bedreddin Teshil adlı eserini b u ra
da bitirdi (1415). Bu eserini Çelebi Mehmed’e göndererek hacca gitm ek için m üsaade istedi ise de kendisine cevap verilmedi. B unun üzerine, üç yıldır kalm akta bulunduğu İznik’ten ailesini bırakarak
firar etti. İsfendiyar Beyliği üzerinden
Rum eli’ye geçti. R um eli’de V arid ät’ının
konusunu teşkil edecek olan dersleri ver
di. Bu sırada, Kazaskerliği sırasında kethüdası olan Börklüce M ustafa’nın İzmir
havalisinde K araburun denilen dağlık
m ıntıkada peygam berlik iddiasıyla isyanını B edreddin’e bağlayan düşm anları,
padişahlık iddiasıyla huruç ettiğini ileri
sürerek asılmasına sebep oldular. Serez’de
Padişah’ın huzuruna getirildiğinde Çelebi
Mehmed bir ilim heyeti kurdurdu. Bu
heyetin verdiği ve M evlänä H aydar
Acemi tarafm dan açıklanan «kanı helal,
m alı haram » fetvasınca asıldı (1420).
Bedreddin, sorğusu sırasında söyleyecek
söz bulam adı ve kendi idam fetvasını ka
bul etti. Kemikleri Serez’den Istanbul’a
getirildi (1924) ve S ultan M ahmud tü rbesine nakledildi (1961).
B edreddin M ahmud’un görüşleri bazı tem el noktalardan Isläm prensiplerine ayk ırı düşer. Bu fikirleriyle Türklerden
çok Yahudi ve H ıristiyanları çevresinde
toplam ıştır.
Böylece, Bedreddin taraftarların ın Osmanlı Devleti’ne karşı h areketleri daha çok bu gayri m üslim gruplarca yürütülm üştür.
38 kadar eseri olan Bedreddin M ahm ud’
u n başlıca ese rle ri: Cämiü’l-fu sü leyn
(H anefi fıkhı esas alm arak hazırlanm ış
olup ve m edeni kanun m ahiyetinde olan
bu eser, Osmanlı adli sistemi içinde uzun
süre m üracaat kitabı olarak kullanıldı,
bs. Mısır 1883), Letäifü’l-işärät (hukuki
bir eser), Teshil (L etäifül-işärät’ın tefsiri), Väridät (İznik’te sürgündeyken h a
zırladığı iddia edilen bu eser, R um eli’de
verdiği derslerden m üteşekkildir. Tasavvu ftan ziyade hukuk felsefesi konusu
ağırlıktadır, bs. 1970) Füsüsü’l-h ikem häşiyesi
(tasavvufi),
M eserretü’l-ku lü b
(tasavvufi) Uküdü’l-cevähir (gram er k i
ta b ı).
Şeyh Bedreddin, bazı XX. a. M arksist eğilim li şair ve yazarları tarafm dan aktüel

kilindi. H ayatı yer yer çarpıtılarak, ütopik devir kom ünistleri arasında sayıldı.
N. H ikm et (Ran) ’in, Sim avna Kadısı
Oğlu Ş eyh B edrettin destanı (1936), Orhan Asena’nın Sim avnalı Bedreddin adlı
oyunu (oyn. 1970), E. Toy’un Azap ortakları adlı rom anı (2 C. 1973) ve H. Yavuz’un Bedreddin üzerine şiirler’i (1975)
bu eserler arasındadır. (—» K.)
BEDR!. Äşık (Niksar 1845-1897) N iksar’ın yerlisi olan İspenoğullarından Yusuf
oğlu Hafiz Hüseyin E fendi’nin oğlu. Genç
yaşında Zileli C eyhuni’ye çırak oldu,
onunla birlikte gezdi ve äşıklık eğitimini
ondan aldı. Kardeşi Äşık Cesuri de Ceyhuni çıraklarındandır. İrticalen şiir söylem ekte, kahvelere asılan m uam m aları
çözmekte çok usta olduğu bilinm ektedir.
İstanbul, A nkara, Çorum, Samsun, Sivas,
Trabzon, Erzurum gibi şehirleri dolaş
mış, buralarda çalıp söylemiştir. Bir
k ıt’a s ı :
Bedri kan karıştı çeşmin yaşına
Taham m ül gerektir sitem taşma
A şk ateşi äşıkların başına
N ahnü kasem nä’da intikal oldu.
(-> K.)
BEDR!. Bektaşi şairi (XVII. a.). Hayatı
hakkında hiçbir m alum at elde edilem eyen bu şairin aynı asırda yazılmış mecm ualarda rastlanılan bir şiirini S. N. E rgun, Bektaşi şairleri ve nejesleri isimli
eserine alm ıştır.
BEDRİ. M utasavvıf şair (XVII. a.). Hayatı hakkında bilgi bulunm ayan şairin
şiirlerinden Bektaşi tarikatına mensup
olduğu anlaşılm aktadır. Şiirlerine bazı
şiir m ecm uaları (Millet Ktp. 536)’nda tesadüf edilm ektedir.
BEDR! (A yıntablı). Şair, bestekär (Antep ?- İstanbul 1654). Asıl adı Mehmed.
H arem -i hüm äyun’da «Gılmanän» züm resine katıldı. Daha sonra Karaçelebizäde
Abdülaziz * Ef.’nin derslerine devam ede
rek onun tezkirecisi oldu. Kılıç Ali Paşa
Medresesi’ne m üderris olarak tayin edil
di. Ilm i çalışm aları ve şairliği yanında
dini müsiki yolundaki eserleri (tesbih’ler)
ile tanındı. Şiirlerinden örnekler Safäyl
ve Beliğ tezkirelerinde kayıtlıdır (—>K .).
BEDR!. Şair (K erkük 1743-1821). Ebübekirzäde M ustafa Bedri olarak anılır. M untazam bir tahsil sonucu Arapça ve Farsça öğrendi. B ir ara K erkük’ten ayrılıp
tek rar dönen B edri’nin ne iş ile meşgul
olduğu kaynaklarda belirtilm em iştir. Şiirlerinde Fuzüli tesiri çoktur. D ivanında-
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ki şiirlerinde yer yer tu m turaklı ifadeler
kullanan şairin şiir m ecm ualarındaki eserleri daha sadedir. Şive, deyiş ve eda
bakım ından tam am en yerli kalm ıştır.
Eserleri : Divän (180 sahife. 1778/1788 yılları arasında kaleme alındığı sam lıyor),
Edebi risäle (19 bab. Eserde çeşitli məz
m unlar açıklanm akta ve m isaller verilm ektedir), Risäle
bahsi’l-aşk ve ahväli’l-m uhelifät (aşk risalesi), M iräc-ı Nebi
(yüz beyitlik bir m anzum e). (—>K.)
BEDRI Bey. Şair (Tekirdağ 1879-? ).
Babası T ekirdağ’da Belediye Komiserliği
yapm ış olan Keçeci H asan Efendi. İlk öğrenim ini Tekirdağ’da yaptı. Daha sonra
askeri okullarda okuyarak zabit oldu
(1900). Balkan H arbinde şehit düştü.
Çok sayıdaki şiirleri k itap haline getirilmedi. (—> K.)
BEDRI, Dilşad. Divan şairi (XV. a.). Hay atı hakkında bilgi bulunm ayan şairin
II. M urad nam ına yazılmış Muradrıäme
isimli oldukça m ühim ve hacimli b ir ese
ri vardır. 1427 yılında tam am lanm ış olan
eser ansiklopedik m ahiyette olup, m anzum dur. Çeşitli konularda (Müsiki, şiir
ve şair, aşk, uyku, şar ap, yemek, v.b.)
bilgi verm ektedir. 650 sayfa ve 10410 bey it tu tarın d ak i eser, S. N. E rgun’un’ ifadesine göre (Türk şairleri, C. II) Fahri
Bilge k itap ları arasındadır.
BEDRI Paşa. Şair (Sim av 1850 - İstanbul
1914). Asıl ismi Hasan Bedreddin. Şam ’da askeri idadide okudu Özel hocalardan
A rapça ve Farsça öğrendi. H arbiye’den
kurm ay yüzbaşı olarak mezun oldu. As
keri görevleri yanında, yabançı öğretm enlerin kitaplarını tercüm e etm ek üzere H arp O kulu’nda öğretm enlik yaptı.
tskä t-ı cenin, Bir günlük ikbal, Jirojle ve
M adam Larşidük operalarım tercüm e
eden Bedrı Paşa arkadaşı M anastırlı Rifat
ile Temäşä isimli bir tiyatro külliyatı
m eydana getirm iştir. Eski tarz şiirleri
k itap halinde toplanm am ıştır.
Bcdriye. Sühreverdiye tarikatının altı şubesinden biri. Öteki ş u b e le ri: Zeyniye,
Behäiye, Kemäliye, Ahmediye, Necibiye.
T arikat şeceresi Hz. A li’ye ulaşan «Alevı»
b ir ta rik a t olup, «cehrı zikr»i esas kabul eder.
Bedriye. H ikäyeler (Äfet M uhteremoğlu
[Ilgaz], 1963). Dokuz hikäyeden oluşan
kitabın b ü tü n hikäyelerinde kahram an,
B edriye isim li bir beslem edir. Bir öğretm en evine düştüğü halde anlayış ve şefk atten nasibini alamamış bir beslemenin

iç dünyasını bir içtim ai mesele o larak
öne çıkarm aya çalışm aktadır.
Beduh (A.). Eskiden m ektup zarfların ın
adres yazıldıktan sonra boş kalan kısm ına
yazılan bir tabir. Bazan zarfın arkasına,
yapıştırılan yerin ortasına yazıldığı da
olur. «Beduh» yazılı m ühür taşıy an lar
zarflara bunu basarlardı. Ebced hesabı
ile karşılığı olan 2,4,6,8 rakam ları da bu
kelim enin yerine kullanılm ıştır. K ä m u s-ı
T ü rki’de «aslı meçhul bir lafz.. Buda ism inden galat olması da m aznundur» denilen beduh’un İbraniceden geldiği ve bir
melek ismi olduğu iddia edilm iştir.
■kHalk. İnanışa göre bir yolçu bu k elimeyi havi bir käğıdı üzerinde b u lu n d u rursa bütün gün yorulm aksızın y ü rü r.
Gebe kadının doğumunu kolaylaştırır.
Z arfı üzerinde beduh yazan m ektup m u tlaka yerine varır. M uska ve m ücevhera t içinde veya yüzük taşına kazınarak
taşınır. Bazan da aşk ve aläkayı u y andır m ak m aksadı ile kullam lır. Bu durum da
bir käğıda yazılan beduh kelimesi önünde günlük yakılır. Daha sonra şu dö rtlük yüksek sesle söylenir :
Yd beduh, yä beduh
Ellif beynerruh verruh
B ihakkilkalem vellevh
Ve Ä d em Havva ve Nuh.
Bu käğıt bir m uska içinde taşınır.
IBebäiye. Sühreverdiye tarikatının altı şubesinden biri. «Alevi» tarik atlard an olup
«cehri zikr» i kabul eder.
BEHBUDt, Mahmud. T ürkistanlı siyaset
adamı, yazar (Sem erkand 1874- K arşı
1919). İlk təhsilini Sem erkand m edreselerinde gördü. Okumaya büyük ilgi gös
terdi. B uhara’daki öğrencilik yıllarında
T ürkistan’ın diğer yerlerinde olduğu gibi, eski öğretim sisteminin geriliği, H anlığın istibdadı, idarecilerin cahil, bilgisiz
kişiler olduğu tartışılm aya başlanmıştı.
Y enilikçilerden Ahmed Däniş’in eserlerinden faydalanan Mahmud Носа Behbudi
«Buhara N eşr-i Maarif» derneğinin kurucuları arasında yer aldı (1910). Yeni
lik ve islahat fikirlerinden dolayı bazı
baskılarla 1911 den sonra B uhara’dan ay
rıldı, Sem erkand’a gitti. A bdurrauf Fitr a t’ın Farsça «Beyänät-ı Seyyäh-ı H indi»
sini burada Rusça olarak yayımladı
(1913). Aynı yıllarda onbeş günlük Ä yine
dergisini (1913-1915) ve Sem erkand gazetesini yayım ladı (1914). Gizli bir teşkilat kurdu. 1916-19 yılları, Türkistan’ın
Rus häkim iyetinden kurtulm ası yolunda
verdiği m ücadelelerle geçti. Bu fikri yay-

mak için döndüğü B uhara’da R uslara yaranmak isteyen kitle Носа B ehbudi’ye
karşı çıktı ve 1919 da B uhara E m iri’nin
emriyle taşa tutularak öldürüldü.
Behbudi, fikir ve siyaset adam lığı yanın
da, Türkistan’da yazılmış ilk tiyatro eseri
sayılan Pederküş (Baba katili) oyunu
nun yazarı olarak da önem lidir. Pederküş,
1913 te Taşkent’te temsil edilm iştir.
BEHCET.
M utasavvıf, şair (K onya ?İstanbul 1822). Asıl ismi Ali. M evlänä
sülälesinden Bursalı Em in Ef.nin halifelerinden. Nakşibendı şeyhliği yaptı. M atbu olmayan Behcetü’s-sülük, Divänçe
ve H adikatü’l-ebdäl gibi eserleri yanında
Risäle-i id iye-i Nakşibendiye isim li eseri
basılmıştır. (—» K.)
BEHCET. Şair (İstanbul 1891-? ). Asıl adı
Ahmed. Tahsilini tam am ladıktan sonra
Askeri Müze’de kätiplik ve kütüphane
mem urluğu yaptı. Uşşakı şeyhi M ustafa
Säfi Ef.ye intisap etm iş olan şairin şiir
leri kitap haline getirilm em iştir. M. K.
İnal Son asır Türk şairleri isimli k itabı
na bazı şiirlerini alm ıştır.
Bu şiirlerden bazı berceste m isralar :
tElbette su verm ez ipsize kuyu.»
«Dinleyen olm uyor -Edeb yä hu-yu.-»
«Çıkması çok güçtür amma inm esi gayet
kolay.»
BEHCET Bcy. Şair, yazar (Halep 1889-?
). Adliye reislerinden K ätipzäde M ehmed Beşir Bey’in oğlu. H alep’te ilk, Selänik'te o rta tahsilini bitirdi. İstanbul
H ukuk F akültesi’nden m ezun oldu (1908).
Çeşitli yerlerde öğretm enlik ve m aarif
m üdürlüğü yaptı.
E serleri: Erganun (şiirler), Beyrud viläyeti (Cenup kısm ı-şim al kısm ı), K astam onu äsär-ı kadimesi, Sinop kitabeleri,
Yeni akademi, Meslek. Son iki eseri basılm am ıştır. (—» K.)
BEHCET (Ç ankırılı). Divan şairi (Çankırı 1865-? ). Asıl adı Hilmizäde M ehmed Behcet. Rüştiye tahsilinden sonra,
M üftü Sungurlulu Hacı M ustafa Ef.nin
derslerine devam etti. Bidayet m ahkemesi zabit kätipliği, nüfus m em urluğu,
m ahkem e azalığı yaptı. 1908-1918 arası
Meclis-i M ebusan’da, daha sonra TBMM’de m ebusluk, bir ara Adliye Vekilliği
yaptı. Em ekliye ayrıldıktan sonra şiirle
meşgul oldu. Namık Kem al’i taklit ederek yazdığı şiirleri kitap haline g etirilmedi. B unlardan bazı örnekler A. Talat
jOnay’ın tÇ ankırı şairleri» isimli eserine
alınm ıştır.

BEH
BEHCET Efendi. Şair (Trabzon 1828-Mekke 1878). Babası Hacı İsmail isimli bir
tüccardı. İlk ve orta öğrenim ini bitirdikten sonra çeşitli m edreselerde okudu.
M em uriyete girerek çeşitli kadem elerde
vazife gördü. Divan Efendiliği ve Hicaz
M ektupçuluğu görevlerine getirildi. Şiirlerinden bir bölümü büyük oğlu İsmail
Safa Bey’in H uz mä Sajä (1892) isimli
eseri içinde nəşredildi. Bu şiirler fazla
ustalıklı olmamakla beraber son derece
duyğuludur. (—> K.)
BEHCET, Hekimbaşı. Hekim, şair (İstan
bul 1774-1833). Hekimbaşı H ayrullah Ef.
nin torunu, Abdülhak M olla’nın kardeşi.
Ö ğrenim ini medresede yaptı. Latince ve
İtalyanca öğrendi. Onsekiz yaşında m üderris (1791), otuz yaşında Reisü’l-etibba
oldu. 1803 te Hekimbaşı payesini kazandı. II. M ahm ud’un padişah olması üzerine azledildi. Ancak daha sonra ikinci defa aynı göreve getirildi (1816). A leyhinde olanların tertipleri üzerine kardeşi
A bdülhak Molla ile beraber K eşan’a sü
rüldü. On ay sürgünde kaldıktan son
ra üçüncü defa Hekimbaşılığa getirildi
(1823) ve Rumeli Kazaskerliği payesini
aldı.
Tibbi sahadaki tercüm e eserleri (Frengi
risalesi, A m eliyät-ı tıbbiye, Kolera risalesi
v.b.) yanında, Misirli Şeyh A bdurrahm an
C eberti’nin M ısır’ın Fransız işgali altın 
da kaldığı devreye (1754-1825) ait hadiseleri anlatan «Mazharu’l-takdis bi hurüc-ı täifeti’l-Fransis» isimli eserini Tdrih-i Mısır adıyla tercüm e etti. Hezär
esär isimli halk iläçlarına ait bir eseri
daha olan Behcet Ef.nin şiirlerine mecm ualarda ve Ä rif H ikm et, Fatin tezkirelerinde rastlanm aktadır. (-» K.)
BEHCET, Mehmed. Divan şairi ( ?-İstan 
bul 1754). Acem Kılıcı M ustafa Ef.nin
büyük oğlu. Tahsilini tam am ladıktan
sonra Izzet Ali Paşa’ya kätip oldu. On üç
sene D efterdar M ektupçuluğu yaptı. Da
ha sonra D efterdar-ı Şıkk-ı Evvel (1748),
Tersane Emini ve D efterdar oldu. Aziller
tayinler ile çeşitli yüksek m em uriyetlerde bulundu.
Kendisi hakkında birçok
kasideler yazılmış olan Behcet’in şiirle
rine, b ir kisim m ecm ualarda Behcet M eh
m ed defteri başlığı altında rastlanm aktadır (Millet K tp. 717). Ayrıca Ram iz tezkiresi’nde şiirlerinden örnekler verilm iştir.
BEHCET, Mehmed. Divan şairi (XIX. a.).
Selänikli Ali Nam ık Paşa sülälesindendir.
Babası ile İstan b u l’a geldi (1835). H ar-
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biye’ye girdi. Arapça ve Farsça tahsilini
bitirdikten sonra hocalık rütbəsi aldı
(1838). Fatin tezkiresi’nde şiirlerinden ör
nəklər verilən Behcet, devrinde nəsirdə
de usta sayılm ıştır. (—» K.)
BEHCET, Mustafa. D ivan şairi ( ?-İstanbul 1767). Im tihanla H aric Mədrəsəsi
hocaları arasına girdi (1737). Daha sonra
terfi edərək Süleym aniye rütbəsi verildi.
K alabalıktan uzakta yaşam ayı sevən ve
zam anım okum akla geçiren şair aynı za
m anda tanınm ış b ir ilim adam ıdır. Şiir
lerinden örnək Ş e fk a t ve Silähdarzäde
tezkirelerinde kayd edilm iştirtir.
BEHCET (MusuIIu Ali). Divan şairi (XVIII.
a.).Asıl ism i Ali. H aram eyn m üfettişliği
yaptı. A rapça, Farsça, Türkçe şiirleri var
dır. Şiirlerinden örnəklər R am iz ve Ş ef
kat tezkirelerinde verilm iştir. Ayrıca bazı
m ecm ualarda (M illet K tp. Nu. 717) da
şiirlerine tesadüf edilir.
BEHCETt. Divan şairi (XVI. a.). Hayatı
hakkm da bilgi bulunm ayan şairin şiirle
rine çeşitli m ecm ualarda tesadüf edilm ektedir. S. N. E rgun M ecm uatü’n-nezäir (E dirneli Nazmi, 1538) de bir gazeline rastladığını belirtm ektedir. ( —»K.)
BEHCETt Hasan Efendi. Tarih yazarı, şair
(Antep XVIII. a.). İstan b u l’da tahsil görerek kadı oldu, K ara Halilzäde Said
Efendi’n in m ektupçuluğunda bulundu.
1775 yılında tayin edildiği vak’anüvislik
görevinden birkaç ay sonra azledildi. Aynı zam anda şiirleri de olan Behceti’nin
tu ttu ğ u ta rih in m üsveddeleri Vasif Efen
di *’ye devrolunm uştur. (—> K.)
BEHCETt Hüseyin Efendi. Tarih yazarı, şair
(H ezargrad/R azgrad ?- Belgrad 1683).
Divan kätipliğinde bulunm uş, Peç seferinden dönerken B elgrad’da ölmüştür.
Behcetı H üseyin Ef. kaynaklarda ekseriya Antepli Behceti H asan Ef. ile karıştırılm aktadır. 1678 A vusturya seferini,
özellikle Cehrin Kalesi fethini anlatan
eseri Zafernam e ism ini taşır. (Y azm ası:
Süleym aniye Ktp., Esad Ef. Nu. 2368).
Bursalı T ahir Bey’in Behceti H üseyin’e
mal ettiği, Tärih-i süläle-i K öprülü adlı
eserin Behceti Ibrah im ’e ait olduğu anlaşılm aktadır. Behceti Hüseyin Ef.’nin
5000 beyitlik bir D ivän’ı vardır (Millet
Ktp. Ali E m iri Mz. Mc. Nu. 55).
BEHCETİ Seyyid İbrahim. Tarih
yazarı
(XVIII. a.). B erat Sancağı’m n Timurlçe
köyündən. K öprülülerden Numan Paşa’nın oğlu. Ahmed Paşa (öl. 1679)’nın im a

mı idi. Tärih-i süläle-i K öprülü n a m ıy la tanınan eserinin tam ismi S ils ile tü ’läsafiyye fi devleti’l-h a ka n iyyeti’l-O sm ä niye’dir (Y azm ası: K öprülü K tp., H afiz
Ahmed Paşa, Nu. 212). Eser 1735 te n so n 
ra kalem e alınm ıştır. Şiirleri de v a rd ır.
Şairlik yönü kuvvetli değildir. B u rsalı
T ahir Bey bu zatı Behceti H üseyin E fe n 
di * ile karıştırm ıştır. (—> K .).
BEHÇET Mahir. Äşık, halk hikäyecisi
(Erzurum 1915- ). Onüç yaşında g ö rd ü ğü bir rüyadan sonra äşık oldu. H ik ä yede ustası Erzurum lu Hafiz M ıh d at’tır.
Yedi sene çıraklıktan sonra başladığı h ikäyeciliğe hälä devam etm ektedir. R a
m azanlarda ve kiş gecelerinde E rzu ru m
kahvehanelerinde uzun halk h ik äy eleri
anlatır. Saz çalmasını bilmez. Ş iirde
Süm m ani * tesiri altında olan B ehçet M a
hir, A tatürk Üniversitesi E debiyat F a kültesi’nde m üstahdem olarak çalışm aktadır. Bildiği hikäyeler : Koroğlu (K ö roğlu destanı ismi altında M. K aplan - M.
A kalın - M. Bali tarafından kitap o larak
yayım landı, 1973), Em rah ile Selvi, K irmanşah, Y u su f ile Züleyha, Zaloğlu R ü stem , Ferhad ile Şirin, Tahir ile Z ühre,
Leyla ile Mecnun, K erem ile Aslı, Yaralı
M ahmud, H atem -i Tai, Davud O ğlu S ü 
leym an, E şref Bey, L ä tif Şah, Firdevs
Oğlu hikäyesi, Demir dam, K ırk sualler,
Ebä M üslim Horasani, Haväri Zem in,
Nuşirevan
K eykübat,
S eyfü ’l-M ülük,
K ahram an-ı katil, Firdevs Şah, N em ru t
Han, T im urlenk, Ä şık Ş enlik-Süm m ani,
Ä şık Verga, Muğdat Pehlivan, D em ir
Pehlivan, Şahm eran-Lokm an hikäyesi,
Firuz Şah, K ıvilcım Oğlu Topal İbrahim ,
Ä şık M igumi, Asıl nesil, A yyar Zeliha,
Nebi Han, D erdiyok ile Zülfüsiyah, Üç
köseler.
Behçetü’l-hadäik fi mevi’zeti’l-haläik.
Vaaz
kitabı (XIII. a.?) Yazarı keşin olarak bilinm iyor. K eşfü’z-zu n ü n ’a göre S ad ü ’l
Yemeni, F atih K ütüphanesi’ndeki bir
nüshaya göre Nasreddin b. Ahmed b. M uhammed. K itap dini ve ahläki vaazları
toplayan didaktik bir eserdir. Başlıkları
Arapça olan 41 meclise ayrılm ıştır. Bu
m eclislerde tevhit, Recep, Şaban, R am a
zan ayları, bayram ve aşurenin faziletleri, Hz. İbrahim , Yakup ve Musa peygam berlerin vefatları, Yusuf kıssaları gibi h i
käyeler, ve äyet tefsirleri yer alm ıştır.
H itabe üslubu ile kalem e alınmış olan
eserde konular äyet ve hadislerle desteklenm ektedir. M ensur kısım larm arasına
sıkıştırılm ış bazı manzum parçalar hem
arüz, hem de hece ile yazılmıştır. Bu

şiirlerin çoğu Türkçe, bir kısmı ise A rap
ça ve Farsça’dır. İsmail H ikm et E rtaylan’ın Bursa Orhan K tp. K urşunluoğlu
Kit. 5 te bularak ilim älem ine tanıttığı
kitabın elde kalan nüshası 353 sayfa olup,
Şeyh Ali b. Muhammed tarafından istinsah edilm iştir (1303-1304). E serin dili
XIII. a. da A nadolu’ya gelen T ürklərin
yazılı edebiyat geleneği açısından dikkate değerdir.
BEHİŞTİ Ahmed Sinan Çelebi. Divan şairi,
tarih yazarı (İstanbul XV. a.). Doğum
ve ölüm tarih leri keşin olarak bilinm eyen
Ahmed Sinan Çİ. nin babası, İstanbul fethinden sonra gösterdiği y ararlık lard ar
dolayı F atih tarafından İstanbul subaşılığına getirilen K arıştıran Süleym an Bey’
dir. F atih devrinin son zam anlarında
doğduğu sanılan Behişti, II. Bayezid ta rafından yetiştirildi, sonra da sancak beyliğine tay in edildi. Önemsiz bir meseleden ötürü saraydan ayrılıp H erat’a, H ü
seyin B aykara’nm yanına kaçtı. Orada
Molla Cämi ve Ali Şir Nevai ile tanışıp
onların söhbetlərində bulundu. B ir süre
sonra S ultan Hüseyin B aykara onu bir
elçi ve çeşitli hediyelerle II. Bayezid’e
geri gönderip affını sağladı.
Padişaha
sunduğu kerem redifli b ir kasideyle affedildi, m ansıbı da geri verilerek liva
am irliğine kadar yükseldi.
Behişti, Osm anlı şairləri arasında ilk ola
rak hamse tertip eden bir şair olarak
önem lidir. Nazire m ecm ualarına alınan
gazelleri şairlikteki ustalığını ve şiirinin
kalitesini gösterecek vasıftadır. Sultan
II. Bayezid ile Şchzäde Cem arasındaki
olayları anlatan tarihi ve şiirleriyle de
edebiyatım ızın önde gelen sim alarından
olan Behişti, buna rağm en iizerinde fazla
durulm ayan bir şahsiyettir.
E se rle ri: Hamse (Vämık u Azra, Yusuf
u Züleyha, Hüsn ü Nigär, Süheyl ü Nevbahar ve Leylä vü M ecnun’dan m eyda
na gelen bu eser, edebiyatım ızın ilk ham 
se örneği olm akla önem taşır. Bugün sadece bir mesnevisi hakkında keşin bilgiye sahibiz : Leylä vü M ecnun (Yaz. l.Ü.
Ktp. Ту. Nu. 5591), Vekäyinäm e-i Behişti
veya T ärih-i Sultan Cem (Cem Sultan
olayı ile ilgili tarihi, yaz. TS. R. Nu.
1270). Ayrıca tran Şairi Nizämi’nin ham sesini tercüm e ettiği Sehi tezkiresi’nde
kaydedilm iştir. (—>K.)
BEHİŞTİ (İstanbullu). Divan şairi (XVII.
a.). H ayatı hakkm da bilgi yoktur. Yalnız
Güfti m anzum Teşrifätü’ş-şuarä’sında
B ehişti’den mizahi bir dille bahseder.
M illet ktp.

BEHİŞTİ Mustafa Saadeıldin. Divan şairi
(Edirne 7-1764). Ramiz tezkiresinde Baktaşi olduğu kaydedilen şair hakkm da faz
la bilgi yoktur. (—ş,K.)
BEHİŞTİ Ramazan. M utasavvıf şair (Vize
?- Çorlu 1571). M edrese tahsili gör
dü. Zam anın älim lerinden Muhaşşi Sinan
Ef.nin danişm endi (asistanı) oldu. Bu za
tın vefatı üzerine m eşhur m utasavvıf
M erkez Ef.ye intisap etti. Çile süresini
doldurduktan sonra Ç orlu’ya gitti. Orada
imamlık, vaizlik ve şeyhlik yaptı. K uv
vetli vaazları ile üne kavuştu. Evinin
yanında inşa ettirdiği tekkede talebelerine dersler verdi ve tarik atın ın äyinlerini
icra etti. H ayatınm geri kalan kısmını
Ç orlu’da geçiren Behişti, Riyäzi ve A täi’ye göre 1571, Kafzäde Fäizi’ye göre 1569
da vefat etti. Tasavvufi m ahiyette olan
şiirlerinde Fuzüli ve Häfız tesiri görülür.
Eserleri : K ätip Çİ .ye göre bir divanı olan
ancak henüz ele geçmemiş bulunan Beh iştı’nin Häşiye dlä şerhiT-akäid lil alläme et-Taftazäni, Tälİkat alä şerhi’lM iftäh, Häşiye, Ädäb-ı M es’üdi, Tälİkat
ale’l-Cämi gibi eserleri dışında iki mes
nevisi v a r d ır : Cem Şah ve Ä lem Şah
(Süleym aniye Ktp. Esad Ef. Kit. 2614’te
Behişti divän ismi ile kayıtlı. 2471 beyit.
F äilätün/m efäilün/fäilün vezni ile kale
me alm an eserin baştan sekiz varağı eksik tir), Heşt behişt (Mesnevi. Cem Şah’m
sonunda ve Millet Ktp. 861 de kayıtlı),
Süleym annäm e
(M anzum -m ensur bir
eser). Ahdi tezkiresinde 2000 kadar gazeli olduğu kaydedilen Behişti’nin şiirleri
çeşitli m ecm ualar (Millet Ktp. 543; TS.
R. 1972 v.b.) da ve tezkireler (Lätifi,
Ä şık Çl., Hasan Çl., Beyäni, R iyäzi) de
bulunm aktadır. (—» K.)
Behlül veya Bühlül. Saf, budala, çok gülen, çok güldüren, hayırsever. Bir İslam
sofisinin ismi (Bk. Behlül Dänä).
BEHLÜL. Divan şairi (İstanbul XVI. a.).
Sicill-i Osm ani’ye göre II. Sultan Süley
m an zam anında vefat etm iş olan Behlül,
hafiz ve hatiptir. İmam lık yapm ıştır. Lä
tifi manzum ve mensur eserleri olduğu
nu kaydederek şiirlerinden örnekler ve
rir. (—>K.)
BEHLÜL Ali. Äşık (Izgın/E lbistan 18811956). Gençliğinde m edreseye devam et
ti, fakat tahsilini tam am layam adı. K ırk
yıldan fazla kendi köyü ve civar köylerde im am lık yaptı. A rık soyadım almış
olan Behlül A li’nin şiirlerinde irticalen
söylemenin verdiği rahatlık dikkati çeker. Bazı şiirleri halk arasında tü rk ü ola-
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гак söylenip gelen Behlül Ali’nin bir ki
sim şiirlerini kaydettiği «Behlül Ali ile
G üllü Fadime» başlığını taşıyan defter
akrabalarında bulunm aktadır. ilk karısı
G üllü Fadim e üzerine yazdığı şiirlerin birinden b ir k ıt’a :
Sırm a kem er sıkm ış şol ince belin
Ne nazik söylüyor şol şirin dilin
B in kınalı k ız kurban olsun beş yü z
de gelin
Kınalı yarmağın, ele Fadime.
(~ * K .)
Behlül Dana. Bühlül Dana da denir. Bilge,
bilgin Behlül dem ektir. Aslen K üfeli fak at hayatım Bağdat’ta sürdürm üş bir İs
lam sofisi. Asıl ismi Ebu Vüheyb b. Amr
Sayräfi ( ?-805 ? ) dir. T ürk ve İran
edebiyatlarında nükteleriyle tanınm ış
olup Abbasi halifesi H arun Reşid’in çağ
daşıdır. İm am Cafer Sadık’ın talebelerinden olduğu rivayet edilen B ehlül’ün
daha çok sözlü edebiyat geleneği vasıtasıyla H aru n Reşid’in kardeşi olduğu anlatılagelir. Behlül’e b ir çok ahläk i-tasavvufı m enkıbeler ile fazilet telkin eden
m anzum elerin izafe edildiği görülür.
D evrinde oldukça tanınm ış bir şahıs olan
Behlül aynı zam anda bir fıkıh ve hadis
älimiydi. H arun Reşid’in yakm ında bulu
nan ve onu fırsat düştükçe ikaz ve irşat
eden fak at ondan hiç bir hediye kabul
etm eyen B ehlül’ün cezbeli bir hayat ya
şadığı bir hakikat ise de deli olmadığı
m uhakkaktır.
Behlül de her sofi gibi Allah’a sonsuz
bir tevekkül duymuş, iradesini tam am en
A llah’a teslim edebilm iştir. Mezarı Bağd a t’ın K erh kabristanındadır.
★ Ed. Behlül özellikle n ükte ve vecizeleri, kendisi ile ilgili olarak anlatılan fıkra la rı vasıtasıyla edebiyatta bir yer iş
ğal etm ektedir. Tasavvufa dair eserlerde
ona ait bir çok fıkra anlatılır. Feridüddin
A ttar bu fıkraları genişletip edebi bir
şekle sokm uştur. M enakıp kitapları da
onun garip hallerinden, ibretli sözlerinden ve öğütlerinden bahsetm iştir. Behlü l’ün A nadolu T ürkleri arasındaki şöhreti, Irak lılar arasındaki şöhretinden da
ha fazladır. O’nun fık raları A nadolu’da
bugün de anlatılagelm ektedir. Türk sözlü
edebiyat geleneğinde ismi Behlül Dane,
B ehlül D ivane bazan da Pehlül Bir Dane’dir. Behlül’ün T ürklərin dilinde dolaşan
fık raların m k ahram anları kendisiyle H a
ru n Reşid’dir. İkisi arasında geçen olay
lard a Behlül daim a haklı ve galip çıkm aktadır. B unun sebepleri kuvvetli im a
nı, sam im iyeti ve tevazuudur. O insan

ların düşüncelerini okuyabilm ekte, zam an
ve mekän dışına çıkabilm ektedir. D ini
yanlış anlayanlarla m ücadele h a lin d ed ir.
Bu özellikleri ile, onun fıkraları, iç tim a i
ve ruhi unsurlar barındırm aktadır.
Behlül Dana, Divan edebiyatında deli gibi
görünm ekle birlikte gerçekte akıllı ve b il
ge bir sofi olarak geçm ektedir :
Kem äl-i rüşdü Härun’ur-R eşid’i e y le y ü p
ha yra n
Kalur Behlül veş seyritse bu tertib i
divd n e
Sünbülzäde V ehbi
A dı Dıväne keläm ı m a’kul
Y a ’ni sultän-ı veläyet B ühlül
Taşlıcalı Y ahya
(-> K.)
BEHLÜL Dana. Bektaşi şairi. Y aşadığı
devir ve hayatı hakkında bilgi y o k tu r.
C. Öztelli, Pesendi’nin bir nefesine d a y a narak adının Veli olabileceğini k a y d e tm ektedir. S. N. Ergun bir şiirini B e k ta şiKızılbaş A levi şairleri ve nefesleri adlı
kitabında yayım lam ıştır.
Behmen. Tarihi-efsanevi şahsiyet. İr a n ’da
hüküm sürm üş K eyäniyän sülälesi h ü küm darlarından İsfendiyar’ın oğlu. E rdeşir’in diğer adı. Dedesi Güştäsb Şah,
E rdeşır’i yaratılışındaki cesaret ve b a h a dırlık sebebiyle «kızgın, hiddetli arslan»
m änasına gelen bu adla adlandırm ıştı.
Behm en’in ta h ta çıktıktan sonra İsrail
oğulları ile mücadeleye giriştiği K udüs’ü
yakıp yıktığı rivayet edilir.
★ Ed. Büyük bir ihtim alle Sasani hü k ü m darlarından biri olan Behmen yahut E rdeşir, (Säsäni sülälesinde bu ismi taşıyan
üç tane hüküm dar vardır), etrafında bir
çok m enkıbeler türemiş, destani bir h ü viyete bürünm üştür. Meselä o ülkesine
zarar veren yedi başlı ejderle savaşan bir
kişiydi. Divan edebiyatında da B ehm en
motifi k u llan ılm ıştır:
Cebhesi gülşen-i İsläm’a nıeh-i ferverdin
Bäğ-ı bedhähına şemşir-i hildl-i Behm en
Nedim
Behratn (F.).M irrıh (Merih) gezegeninin
İranlılar arasındaki ismi ve her ayın 20.
günü. Behram hayır m eleklerinden sayı
lırdı. Keldani sabiileri (yıldıza tapanlar)
nce tanrılaştırılm ış ve Mares ismiyle anılmıştır. Bu, Y unanlılara Arcs, Romalılara
Mars olarak geçmiştir.
★ Ed. İranda özellikle yolçuları koruyan
bir kudret olarak tanınan Behram yahut
Mirrih, Avesta m etinlerinde bir zafer ilä-

hının adı olarak zikredilmiş, R om alılarda
da yalnız savaş tanrısı olm uştur. Behram ’ın Rom alılar arasında aldığı bu yeni
hüviyet büyük bir ihtim alle onun sonraları uğursuz sayılmasına yol açm ıştır.
Onun Zühal ile kırän * haline de bu yüzden K ırän-ı nahseyn (iki uğursuz yıldızın kıränı) denmiştir. Rengi kırmızımsı,
olarak kabul edildiğinden edebiyatta sırf
bir yıldız ismi olarak kullanıldığı gibi kan,
savaş v.s. ile de anılagelm iştir :
Şebinçün itdi Behram ahterän-ı nahsa
em riyle
Şafak sanma jelekte toldı hün-ı
küştedür sahrä
Ganizäde N adiri
Bakıp destindeki şemşire bim -i can ile
Behram
Dolaşsın ayağı ddmdna räh-ı kehkeşan
üzre
Nedim
BEHRAM Bey. Divan şairi (XVII. a.). Hayatı hakkında bilgi yoktur. Ä şık Çelebi
ve K afzäde Faizi tezkirelerinde bazı şahıslar için düşürdüğü ta rih m isralarına
rastlanm aktadır.
Behram Gür. T arihi-efsanevi şahsiyet. Sä
säni hüküm darı I. Y ezdgird’in oğlu (Hüküm darlığı 421-438 veya 439). Çocukluğu
ve gençliği Kuzey A rabistan devletlerinden H ira’da, hüküm dar M unzir’in y an ın 
da geçti. B urada bir A rap gibi yetişti.
Babası ölünce de bu devletin yardım ıyla
ülkesinde çıkan taht kavgalarını bertaraf
ederek İran hüküm darı oldu. Ak H un
ları M erv yakınlarm da mağlup etti. Fa
kat, H ıristiyanların ezilmesini önlemek
isteyen Doğu Roma im paratorluğunun silählı m üdahalesine mäni olamadı (421).
★ Ed. Sert mizacından dolayı veya yab an i eşek avına düşkün olduğundan kendisine gür (yabanı eşek) lakabı verilen
B ehram ’ın kahram anlığı, aşk ve avları
hakkında pekçok m enkıbeler teşekkül etm iştir. M inyatürlere de konu olan Beh
ram , Arapça ve Farsça şiir yazdığı gibi
m üsiki ile de meşgul olm uştur. Denebilir
ki edebiyat sahasında hiçbir Säsäni hüküm darı H üsrev Perviz ile Nuşirevan hariç B ehram kadar şöhrete sahip olam am ıştır. Onun ismi etrafında oluşturulan
m enkıbelerden birine göre akrabasm dan
bir şahsın fazla içkiden ölm esinden do
layı Behram , şarabı yasak ettirm işti. Di
ğer rivayete göre de bir adam sarhoş
olup sızınca kargalar gelip gözlerini oy
m uşlar. Bunun üzerine Behram içki ya

sağı koymuş. Bu yasak esnasında içkiye
m üptelä birisi şehir dışm da içerken bir
arslanla karşılaşm ış. Adam arslanı görünce birden yerinden sıçrayıp üstüne
saldırm ış.
Neye uğradığını bilem eyen
arslan kaçam am ış. Adam arslanın sırtına binip yelesinden tu ta ra k onu şehre
getirm iş. Buna çok m em nun olan Behram
içki yasağını kaldırm ış.
Behram m enkıbeleri özellikle bir çok
m esnevınin konusunu teşkil etm iştir.
B unlar arasında Ali Ş ir N evai’nin T ürkçe Seb’a-yı seyyäre’si, Genceli Nizäm i’nin
H ejt-P e y ke r’i, Hüsrevi Dehlevi’nin H eştB ehişt’i ve H ätifi’nin H eft M anzar’ı zikredilebilir. Ali Şir Nevai’nin aşk teması
üzerine k u ru lan Türkçe mesnevisine ko
nu teşkil eden menkıbe şöyledir : Bir gün
B ehram avlanırken, onu arayan ihtiyar
bir nakkaş ona «Diläräm» ism inde Hıtä
hüküm darının bile sahip olamadığı bir
cariyenin resm ini gösterir. B ehram bu
resm e äşık olur. D iläräm ’ı yanına getiren
Behram onu hiç gözünün önünden ayır
maz, güzelliğini seyreder, sesini dinler.
Bu arada m em leket işlerini tam am en
yüzüstü bırakm ıştır. Bir gün avda Diläräm ’a küsen Behram onu issız bir yerde
terkeder. E rtesi gün yaptığına pişman
olur, onu aratıp bulam ayınca aklını kaybeder. Bunun üzerine dört yüz hekim
B ehram ’ı tedaviye başlarlar. Biraz iyileşince onu avutm ak için yedi köşk yapı
lır. İçleri nakkaşlar tarafından süslenir
ve yedi iklim hüküm darlarının kızları
getirtilip köşklere yerleştirilir. Behram
her gün bir köşke gidip eğlenir ve o iklim den gelen yolçuların an lattık la n hikäyeler ile uyur. Yedinci gün H arezm ’den gelen yolçunun hikäyesinden Diläräm ’ın H arezm ’de olduğunu ve kendisinin
hicranıyla inlediğini öğrenir. D iläräm ’ı
getirm ek için büyük bir kafile tertip edi
lir. D iläräm ’ına kavuşan B ehram yine eskisi gibi m esut olur.
Behram m enkıbelerinde geçen «yedi
köşk» veya «yedi kubbeli saray» R evak-ı
heft-m anzar ismiyle anılm aktadır.
İran ve T ürk edebiyatında hem yaban
eşeği, hem çukur ve mezar m änasına ge
len gür kelimesiyle yapılm ış kelim e
oyunları рек çoktur.
K em endendaz-ı dehrin kim se bendinden
holds olmaz
Zamdne gösterir Behram isen de äkıbet
guru
Bäki
Behram ’ın m enkıbelerine T ürk halk hikäyelerinde de rastlanm akta ve Divan
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şiirinde b ir remiz olarak kullanılm aktadır.
Cihan m ülkünden ey Bakı ne hasil
Bilürsün behreA Behram Gür’ı
Bakı
Öğme B ehram -ı G ür-ı birengi
Ne bilür cengi bir yaban eşeği
Sabit
BEHRAM, Nihat. Şair
(Kars
1946- ).
H aydarpaşa Lisesi’ni bitirdi. Gazetecilik
E n stitüsü’nde okudu.
Soyut, Yordam ,
Y en i gerçek, Papirus, H alkm dostları ve
M ilitan’da yazdı. Şiir kitapları : H ayatım ız
üstüne şiirler (1972), Fırtm ayla borayla
denenm iş arkadaşlıklar (1974).
BEHRAMI. Divan şairi (XIV-XV. a.). Hayatı h akkında bilgi bulunm ayan şairin
1436 tarih li bir nazire mecmuasındaki
bazı gazelleri S. N. E rgun tarafından Türk
şairleri’ne (C. II) alınm ıştır.
BEHRAMOĞLU. Divan şairi (XV. a.).
1436 tarih li bir nazire m ecmuasında
iki gazeli bulunan şairin hayatı hakkında
bilgi yoktur. (-> K .)
BEHRAMOĞLU, Ataol. Şair (Çatalca 1942). O rta öğrenim ini Ç ankırı’da, yüksek
öğrenim ini AÜ. Dil ve Tarih Cografya
Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm ü ’nde tam am ladı (1966). İlk şiirleri m a
hallı gazete ve dergilerde çıktı. 1960 tan
sonra İkin ci yen i’nin ifade özelliklerinden de y ararlan an toplum sal m uhtevalı
şiirler yayım ladı. İsm et Özel’le birlikte
H alkın dostları dergisini çıkardı (197071). 12 M art 1971 de anarşik eylem leri
desteklediği gerekçesiyle gözaltına alındı.
N ihat B ehram ’la b irlikte sol eğilimli
M ilitan dergisini yayım ladı (1975-76).
Ş iir kitapları: Bir Erm eni general (1965),
Bir gün m utlaka (1970), Yolculuk, özlem,
cesaret ve kavga şiirleri (1974).

Behrengi Samed

BEHRENGİ, Samed. Azeri yazarı (19391968). İran A zerbaycan’ından olan B eh
rengi, ilkokul ögretm enliği yaptı. Eserlerini Azeri Türkçesiyle ve Farsça yazdı.
Çocuklar için yazdığı m asal ve hikäyeleriyle tanındı. K üçük kara balık adlı hikäyesi İtaly a ve Çekoslavakya’da ödül kazandı. Azeri halk edebiyatı ve siyasi, içtim ai m eselelerle ilgili çeşitli eserler de
yayım ladı. S. Garanguş, Çingiz M eräti,
Babek, Behrenk, Adıbatmış, Daryuş, Nevväb Merägi, S. Adam, Solmaz gibi takm a
adlar kullandı.
E s e rle ri: K ü çü k kara balık, P üsküllü
deve, Bir şeftali bin şeftali, K el güvercinci (Türkçeye çevrilip yayım lanan çocuk

kitapları), Päre-päre (Azeri şiiri a n to lo jisi), Azerbaycan efsaneleri (2. C. B ehruz
Dehkani ile Farsçaya çevirdi), İran
maarifinin meseleleri hakkında bir araştırm a (Farsça), Tapmacalar koşmacalar.
BEHRUZI. Äşık (K arakale/K ars 7-1887).
A rdahan-D eğirm enköyü’nden Äşık K a ra ni’nin son yıllarına yetişti ve onunla deyişti. Köy medresesinde okumuş ve saz
çalm adan irticali deyişler söylem iştir. Bir
güzellemesinden :
Seher
Kişin,
Bakar
Yazın,

vakti, açma
erir dağlar
gerdandaki
Cennet’teki

göksün sevdiğim ,
karı utanır.
satranç hallara,
H üri utanır.

Behur-ı Meryem. Meryemana eli denilen
çiçek.
★ Halk. M eryem ana Hz. İsa’yı d o ğ u ru rken ağrının şiddetinden bu çiçeği tutm u ş,
dolayısı ile çiçek de pençe şeklinde b elirmiş. Ebeler bu çiçeğin kurusunu çan 
talarında taşırlar, ham ile kadm ların do
ğum sancıları başlar başlamaz çiçeği su 
ya atarlar. Çiçek suda açıldıkça doğum
yapan annenin rahm i genişleyerek doğu
mun kolay geçeceğine inanılır.
★ Di. ed. B ehür-ı Meryem, Divan edebiyatında kullanılan tabirlerdendir :
D em -i tsä dirülür büy-i behür-ı M eryem
Açdı zanbak yed-i beyzäyı keff-i
M üsä-vär
Bäki
Bazı beyitlerde günlük m änasına da k u llanıldığı o lm u ştu r:
B ehür-ı M eryem i bastırdı düd.-г näle
vü ahım
Görelden äteşin rüyinde hal-i
anberäsäyı,
(Ateşli yüzünde anbere benzeyen beni
görelidenberi, feryat ve ahımın dum anı
behür-ı M eryem günlüğünü bastırdı.)
Behüriye. H alvetiye tarikatının Ram azaniye kolunun şubelerindendir. K urucusu
Şeyh
M uham m edü’l-B ehüriyyü’r-R üm i
(öl. H. 1039/M. 1629-30) dir. Aslen E dirneli olan Şeyh M uhammed Şeyh A liyy ü ’r-R üm i’nin halifesidir. Hz. Ali’ye isnat
edilen (Alevi) bir tarik at olan Behüriye
zikirde cehri usulü esas alır. (-> K .)
Века (A.). Ölmezlik, ilk hali ile sürüp
gitme, süreklilik. Bu m ana ile där-ı bekä,
m ü lk-i bekä terkipleri ahiret anlam ına
gelirler. Ayrıca bekä A llah’ın sıfatlarındandır.
A llah’ın hem geçmişte öncesi,
hem gelecekte sonu yoktur.

Dergäh arşivi

★ Tas. Kelime tasavvuf düşüncesinde
Bekä bi’llah (Allah’la bäki olm ak), şek
linde ifade edilir. Salikin fena fillah *’tan
sonra varacağı son m ertebedir. Buna göre
dış varlığı düşünceden kaldırdıktan sonra
ilahi varlığı varlık, ilähı ahläkı ahläk edinir, Allah’la başlangıçsız ve sonsuz olarak
birarada olunur. Bu m ertebeye, h e r ta rikatta az çok değişen, seyr ve sülük usulleri ile, ibadet ve zikirle ulaşılacağı kabul edilir.
•k Ed. Diğer tasavvuf terim leri gibi bekä
da bilhassa tasavvufi edebiyat içinde işlenen unsurlardan biridir;
Mahv-ı m utlak oldun ise varlığın buldu
fenä
Ger bakä-yı H akk ererse hükm eden
sultana bak
Kaygusuz Abdal
Bekä bi’llah (Tas. t.). A llah’ta bäki olmak,
ebedileşmek (bk. Bekä, F enäfi’llah)
BEKATA, Hıfzı Oğuz. Yazar, siyaset ada
mı (A nkara 1911- ). B ursa E rkek Lise
si’ni, A nkara H ukuk F akültesi’ni bitirdi
(1935). Devlet hizm etine girdi. İki dönem A nkara m illetvekilliği yaptı (19431950 ve 1957-1960). K urucu Meclis (1960)
ve
C um huriyet
Senatosu’na
seçildi
(1961). Devlet ve İçişleri bakanlıklarında
bulundu (1961-1963). Çeşitli gazete ve
dergilerde yazılar yayım layan Bekata,
Çığır adlı b ir fikir dergis> çıkardı (19331949). Birinci cum huriyet biterken (denemeler, 1960) adlı eseri yayım lanm ıştır.
BEKİR. Äşık. Yaşadığı asır ve hayatı
hakkında bilgi yoktur. S. N. E rgun T ürk
şairleri’ne (C. II) bir koşmasını alm ıştır.
BEKİR Fahri. Romancı ( ? -1914 ten son
ra). Son asırda yaşamış olan bu rom an
ve hikäye yazarı hakkında yeterli bilgi
yoktur. M ekteb-i M ülkiye’de okudu. Jöntü rk hareketine katılarak M ısır’a kaçtı.
II. M eşrutiyet’ten sonra te k ra r İstan b u l’a
döndü (1908). Piyano dergisi’nin «Mü
d ir-i E d e b b ’si oldu (1910). Bu dergi ve
daha sonra onun yerine yayım lanan
D üşünüyorum adlı dergide M ülahaza-i
edebiye başlığı altında yazdığı söhbet ve
tenkitlerle natüralizm i savundu. Rubäb
dergisinde m ensur şiirleri, hikäyeleri ve
tenkitleri yayım landı (1913). B urada ya
yım ladığı b ir hikäyesinin yarım kalm asına, dokuz ay sonra M ısır’dan bir tenkit
gönderm esine bakılarak tek rar M ısır’a
döndüğü tahm in edilebilir. C. K udret,
A vd et hikäyesine dayanarak, M ısır’a bu

sefer görevli olarak gittiğini tahm in etm ektedir. H ayatının bundan sonraki safahatı bilinm iyor. E s e rle ri: Jönler (ro
m an 1910), R ubäb-i aşk (Rubäb dergisin
de tefrika, 1913). K üçük hikäyeleri
kitap haline getirilm em iştir. (—> K.)
BEKİR Sıtkı.
Şair, h a tta t (D iyarbakır
1886-1936). Askeri R üştiye’yi bitirdikten sonra m edrese tahsili yaptı. Babası
n ın ölüm ü üzerine D iyarbakır N akibü’leşraflığı’na getirildi (1910). Meclis-i
M ebusan’a Siverek m ebusu olarak girdi
(1919). Bu Meclis’in dağılması üzerine
A nkara’da toplanan T В M M ’ne katıldı.
1923 te D iyarbakır’a döndü. Bekir Sıtkı,
şiirlerinde Divan edebiyatı geleneğine
bağlı kalm ıştır. (-> K.)
BEKMAN, Münir Müeyyed. Şair, gazeteci
(A nkara, 1902- ). İlk, orta ve liseyi An
k a ra ’da okudu. Yabançı okullarda T ürkçe, tarih, cografya öğretm enlikleri yaptı.
E serleri : Y ü rüyüş (şiirler 1939), İkinci
Cihan Harbi kronolojisi (Feridun Fazil
Tülbentçi ile, 1943).
Bekri Mustafa. IV. Sultan M urad devrinde
(1612-1640) yaşadığı rivayet edilen ve adı
etrafında bir fıkra külliyatı doğmuş olan
m eşhur bir ayyaştır. İçki yasağı ve bu
yasağa uym ayanların şiddetle cezalandırıldığı bir devir olan IV. M urad zama
nında Bekri Mustafa, bu yasağa devamlı
karşı gelmiş, Yeniçerilerle, kadılarla başı
derde girm iştir. Adına izafe edilen fıkralardaki görünüşüyle, katı kaidelere karşı
m üsam ahayı savunan bir tiptir. Bu fıkralardan başka, Karagöz oyunundaki karakterlerden de birisi olm uştur. İçki ya
sağına karşı olması sebebiyle Bekri Mus
tafa fıkraları çoğu zaman Bektaşi fıkralarıyla karışm ıştır. Aslında Bekri ile
B ektaşi’nin içki karşısında düşünceleri
farklıdır (bk. Bektaşi fık raları). Bekri
M ustafa’nın davranışında dini bir karşı
olma durum u yoktur. D indarlara, sofulara, kendisi gibi olm ayanlara kötü gözle bakmaz. Yaptığının haram olduğunu
bilir. O, keyif verici hususiyetinden dola
yı içkiye düşkündür. Bekri M ustafa fıkraları, diğer fıkralar gibi sözlü edebiyat
ü rü n ü olduğu için ağızlardan nakledilerek bu güne gelmiştir. XVII. asırdan itibaren tertip edilen yazma letäif m ecm ualarında diğer fıkralarla birlikte yazıya
geçirilmiş olanları da vardır. Him m etzäde’nin B ekri Mustafa adlı kitabı bu fıkraları toplayan ilk eser sayılır (1922).
Daha sonra S. M ünir Y urdatap Bekri
M ustafa’nın latifeleri (1942) ve A. Cemal
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Erksan, Resim li B ekri M ustafa fıkraları
(1947) adlı kitaplarda bu fıkraları toplam ışlardır. XIX. a. yazarlarından Osman
Cemal K aygılı (öl. 1945) da B ekri Mus
tafa adlı b ir roman yayım lam ıştır (1944).
BEKRİ Ebubekir. Divan şairi (D iyarbakır
7-1834). Hayatı hakkında geniş bilgi
yoktur, tahsilini tam am ladıktan sonra ba
zı m em uriyetlerle M araş ve M uş’ta bulunduğunu, sonra M ısır’a giderek Mehmed
Ali P aşa’nın m aiyetinde çalıştığım, b u ra
dan İstan b u l’a geldiğini biliyoruz.
B ekri’nin yazma divanı bulunam am ıştır.
A li Em iri tezkiresi’nde ve bazı m ecm ualarda bir hayli gazel ve kasideleri vardır.
(—» K.)
Bekriyye. H alvetiye tarikatının K arabaşiye şubelerindendir. Şeyh M ustafa elB ekri (1099 h./1687-88 m. Kudüs veya
Şam - 1162 h./1749 m. K ahire) tarafın dan kurulm uştur. Hz. Ebu B ekr’in soyundandır. Tahsilini Şam ’da tam am ladı. Asrın kutb u Abdülgani N ablüsi’den feyz al
dı. H alvetiye şeyhlerinden A bdüllatif Ef.
ye intisap etti. S ülükunu (tarikattaki
ilerlem esini) tam am ladıktan sonra, şeyhin
ölüm ü üzerine onun halifesi sıfatıyla yerin e geçti. Bağdat, Мекке, Medine, Mısır
ve istanbul seyahatlarıyla tarikatını yay
dı, yüze yakın eseri vardır. B ekriyye tarik atı hem B ekri (Hz. Ebu B ekr’e isnat
edilen) hem de Alevi (Hz. Ali’ye isnat edilen) b ir tarik attır. Zikirde hem hafi
hem de cehri usul uygulanır. T arikatın
başlıca k o lla r ı: Kemäliye,
Hanefiye,
Derdiriye, Ezheriye, Necätiye, Sädiye,
Sem m äniye’dir. Bu ta rik at özellikle H i
caz, Yemen, Mısır, Trablus, Tunus, Cezayir ve F as’ta yaygındır. (-» K.)
BEKTAŞ Abdal, Äşık (XVII. а.). IV. M ura d ’ın ira n seferine katıldığı, bu sefer sı
rasında geri alınan R evan’a 1635 yılında
m ühafiz olarak tayin edilen M urtaza P aşa’nın m aiyetinde bulunduğu biliniyor.
B ektaş A bdal nicesin
Dererler gülün goncasın
Вес kralın’[in'] pençesin
K ıran M urtaza Paşa’dır.
diyerek P aşa’nın askeri başarılarından
hab erd ar olduğunu, onunla beraberliğinin
eskiliğini an lattığı söylenebilir. (-» K.)
BEKTAŞ, Cengiz. Şair, yazar (Denizli 1934). O rta öğrenim ini İstanbul’da yaptı.
M ünih Teknik Üniversitesi M im arlık Bölü m ü ’nü bitirdi. Mesleki çalışm alarının
yanında Dost ve Türk dili dergilerinde
şiirler yayım ladı. E se rle ri: Kişi (şiirler

1964), A kd en iz (şiirler 1970), M im a rlıkta eleştiri (deneme 1967; TDK 1968 denem e ödülü); Mor (şiirler 1974); D ört k işiydiler bir de ben (şiirler 1967), TRT
sanat ödülleri yarışm asında Morn&me
şiiri ile başarı ödülü aldı (1971).
BEKTAŞI. Äşık (XVII. a.). S. N. Ergun,
IV. M urad zam anında yazılmış b ir m ecm uada bulduğu bir koşmasını T ü rk şairleri’n de yayım lam ıştır (II. C.). H ayatı
hakkında bilgi yoktur.
BEKTAŞI. Divan şairi (XVII. a.). H ayatı
hakkında keşin bilgi yoktur. S aadettin
N. Ergun kendisindeki bir m ecm uada b u 
lunan bir gazeline dayanarak şairin ad ı
nın Bektaşi değil Beğdaşı olabileceğini
ileri sürm ektedir. (-» K.)
Bektaşi-Alevi edebiyatı. XV. a. da teşekkül
ettiği kabul edilen D ini-tasavvufi m ahiyette edebiyat. Bu asırda Said Em re ile
başladığı kabul edilen bu edebiyatta,
Alevi, Babai, Ahi, Kelenderi, H urufi,
H ayderi züm relerin verim leri k arışık
haldedir. XVI. a. dan itibaren B ektaşilik *
diğer züm releri bünyesinde eritm iş, ek seriya Bektaşi-Alevi adıyla anılan ikiz b ir
züm re teşekkül etm iştir. (bk. B ektaşilik,
A levilik)
★ Tarih. Bektaşi edebiyatının ilk m iim essili olarak kabul edilen Said Emre (XIV.
a. m ilk yarısı) nin Hacı Bektaş halifelerinden Hacı S ultan’a intisap ettiği sanılıyor. Şiirlerinde Yunus Em re’nin te siri çok açık olan Said Em re’nin M akälät
m ütercim i Saadeddin olma ihtim ali üzerinde de durm aktadır. Said Emre ve m ü teakip Bektaşi şairlerinde açık Y unus
Em re tesiri dikkati çekerken, m enkıbevi
Bektaşi kaynaklarının Yunus Em re ve
diğer bazı şairleri benimsedikleri, kendi
tarik atlan n a intisap etmiş şahıslar a ra 
sında saydıkları da görülm ektedir.
Bu
itibarla, B ektaşi-A levi şairleri arasında
sayılan bazı şahısların gerçekten bu
züm reye dahil olduklarına şüphe ile bakılabilir. Şakäyık tercümesi ve Evliya Çİ.
Seyahatnäm esi’nde «Yesevi fukarası» n dan olduğu kaydedilen Abdal Musa da
Bektaşi şairlerinin önde gelenlerinden
sayılır. Elde bulunan şiirleri sonraki asır
lara ait kaynaklarda olup, kendisine aidiyeti şüphelidir. Yine aynı asırda yaşa
mış olan Kaygusuz Abdal, Abdal M usa’nın halifesidir. XV. a. da yetişmiş ve
eserleri günüm üze gelebilmiş önemli
isimler bilinm iyor. S. N. Ergun, bu asır
da yaşadığı tahm in edilen iki şairin adını
verm ektedir ki, bunların meslek ve m eş-

repleri hakkında da ihtiyatlı davranm ak
doğru olur.
XVI. a. da Bektaşi-Alevi edebiyatının ön
de gelen sim alarından H atayi (Şah İsmail
Safevi) aynı zamanda siyasi bir şahsiyettir. Sururi, Şähi, Yemini, H ayderi, K anberi, Kelämi, Seher A bdal,Nebati, H ayreti, Hüseyni, Hüsrev, Balım Sultan, P ir
Sultan Abdal, Kul Him m et, Sadık Abdal,
Virani, XVI. a. da yetişm iş Bektaşi-A levi
şairlerinin en belli başlılarıdır. B u asır
da İran Safevi hüküm darları tarafından
Anadolu’da girişilm ek istenen siyasi faaliyetin bir görüntüsü olan Alevilik tepki
de görmüş, bazı B ektaşi-A levi şairleri takibata uğram ış, cezalandırılm ışlardır.
Kul Hüseyin, Kul Nesimi, Kazak Abdal,
Ähu, F akir Ednä, Kul Budala, K ul M us
tafa, Kul Hasan, Teslim Abdal, XVII. a.
Bektaşi-A levi şairlerinin en belli başlı
larıdır. Bu asırda, Bektaşılikle karışık
olarak bulunan bazı züm reler, B ektaşiAlevi ikili züm resinin içinde erim iştir.
Bektaşi-A levi edebiyatının şahsiyet b u l
duğu asırlar XVI-XVII. a. lardır. XVII.
a. dan sonra yetişen Bektaşi-A levi şair
leri daha önceki şairleri tekrarlam ışlardır. XVIII. ve XIX. a. larda yetişen bel
li başlı Bektaşi-Alevi şairleri, Selim B a
ba, Azbi, K ul Budala, K ul Hasan, M ahremoğlu, Şiri, Sirri, Kalbi, Tahir, Kul
Şükri, M ünire, Şemimi (XVIII. a.); ve A h
med Talibi, Ceyhuni, Dertli, M ir’ati, P e
ri şan Baba, Seyrani, Sirri, Türabi, Zahmi, Şem ’i, Veli, Kenzi, Remzi, Ecri, Vehbi, Hatifi, Yesari, Fenni, K em teri, Bosnavi, M ehmed Ali Hilmi Dede Baba, Ilhami,
Genci, Derviş Ali, Ihlasi, Hitabi, Cemali
Baba, D ürri, Edib H arabi, Rami (XIX.
a.) dir.
Yeniçeri ocağının ilgasıyla, Yeniçerilikle
yakın ilişkili olarak görülen Bektaşiler de
tak ibata uğradılar. Ancak, bu B ektaşiAlevi faaliyetlerinin sona erm esine sebep olmadı. Zaten gizli yanları da olan
bu tarikat, faaliyetlerine gizli, y arı açık
devam etti. 1924 te tekke ve türbelerin
kapatılm ası üzerine B ektaşi-tekkeleri de
kapatılm ış sayıldı. Bu kapatm a kan u n u n dan daha çok, çağın değişen şartları
B ektaşi-A levi tezahürlerini başka yönlere sevketti. Başka planlarda faaliyetleri
sürse bile, entellektüel planda, B ektaşi
lik görülmez. Aynı şekilde, XX. a. T ürk
edebiyatm da dini-tasavvufi eğilimli şairler yetişm esine rağmen, Bektaşilik ve di
ğer Batini tarikatlarm görüşlerini yeni
edebi bir m uhteva ile ifade eden siv ril
miş şairlere rastlanmaz. Ancak XX. a.
da da eski gelenek üzere B ektaşi-A levi
Dergäh arşivi

m eşrep şairler yetişm iş ve bu çizgide
eserler ortaya koym uşlardır. M ihrabi, Ali
Ulvi Baba, Derviş R uhullah, Küncı, Ali
N utki Baba, Basri Baba, Ahmed Rindi
G üneren, İsyani, XX. a. da yetişm iş Bek
taşi şairler arasında sayılabilir. XX. a
şairleri arasında yer alan Riza Tevfik Bölükbaşı ve Sam ih Rıfat da Bektaşi-Alevi
şairlerini örnek alarak bazı şiirler yaz
m ışlarsa da bunlar bir yenilik taşım azlar.
B ektaşi-A levi züm reler, Nesimi, Tem annäyi, Arşi, M uhyeddin Abdal, M ühiti, Vi
rani, Misali, Refii, Ali Baba, Suzi gibi
H urufi-K alenderi şairleri, idris Muhtefi,
İbrahim Efendi, Gaybi gibi Süfi-M elämi
şairleri de kendilerine m al ederler. An
cak bunları B ektaşi-A levi edebiyatı çerçevesine sokm ak aşırı zorlam ayı gerektirir.
Alevilik daha çok köy planında yayğın
laşan züm relere ad olmuşken, Bektaşilik
daha çok şehirlerde inkişaf etm iştir. Bu
itibarla, Bektaşi edipleri üzerinde Divan
edebiyatı tesiri de görülm ektedir. Divan
şiiri elem anlarıyla başarılı Bektaşi şiirle
ri yazanlar arasında H atäbi, M ir’a ti ve
M ehmed Ali Hilmi Dede Baba sayılabilir.
Şehirli şairler Divan şiiri tesirinde kalmışken, köylük çevrelerde yetişen B ek
taşi şairleri’nin Äşık ve halk şiiri dairesinde kaldıkları görünm ektedir. B unların
ekserisi saz şairleri olup, tekke tekke dolaşıp, koşma, semäi, divan, kalenderi ta rzındaki «Nefes» lerini sazla çalarlardı.
Türler ve nazım şekilleri. B ektaşi-A levi
edebiyatı, nazım şekilleri bakım ından si
nirli fakat, tü r bakım ından daha çeşitlidir. Nefes, semäi, kalenderi, divan, nutuk, destur, devriye, mersiye, medhiye,
naat, selämnäme, nevruziye, Bektaşi şiirinin belli başlı türleridir.
Bektaşi-Alevi edebiyatı üzerine m üstakil
eserler hazırlanm am ış fakat daha çok antoloji m ahiyetinde kitaplar yayım lanm ıştır. Bunlar arasında özellikle, B ektaşilik ve
edebiyatı (Besim Atalay, 1924), Bektaşi
şairleri * (S. N. Ergun, 1930, 2. bs. sı 1-2
C. Bektaşi şairleri ve nefesleri 1944, 3. C.
Bektaşi-K ızilbaş-A levi şairleri ve nefes
leri, 1946), Bektaşi tomarı nefesleri (Y.
M. Dağlı, 1935), A levi şairleri antolojisi
(K. Samancıgil, 1946), B ektaşi kadın şairlerim iz (1946), A levi-B ektaşi nefesleri
(Abdülbaki Gölpınarlı, 1963), Bektaşi gülleri (Cahit Öztelli, 1973) zikredilebilir.
Bektaşi fıkraları. Dini inanç ve kanaatleri,
dünya görüşü, yaşama ve davranış tarzı
bakım ından sünni m üslüm anlardan fark -

Bektaşilik ve edebiyatı
(Besim Atalay, 1924)
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lı b ir züm re olan B ektaşi tarik atı mensuplarına izafe edilen fıkralar tem sil ettiği zihniyet ve davranışlarla, bağlandığı
«tip» bakım ından N asreddin Носа, İncili
Çavuş, B ekri M ustafa fıkralarından ayrı
lır. Bu züm re cem iyete karışm ış, kendisini kabul ettirm iş, h alk tan m üsam aha ve
himaye görmüş, böylece gayrim uayyen
bir «tip» ortaya çıkm ıştır. Bu fıkralar daki görünüşüne bakılırsa Baktaşı, diğer
tarik at m ensuplarından ayrı olarak medrese tahsili görmemiş, şakacı, güleryüziü, zeki, ayyaş, küfürbaz, açık-saçık konuşan, taassup ve katılığa karşı m üsam ahayı tem sil eden bir insandır. Dış görü
nüşü ise, kıyafeti, sakalı, bıyığı, sarığı ve
davranışlarıyla, B ektaşi derviş ve baba
larından m ülhem dir.
İsläm iyeti sünni in anıştan farklı olarak
anlam aktan doğan çatışm aların, tu tu m ve
davranışların belirlediği Bektaşi tipi, di
nin im an tarafını benim sem iştir. Oruç
tutm az, nam az, kılmaz, hacca gitmez, zekät verm ez fakat A llah’a im anı vardır.
İbadeti yerine getirip de dinin em rettiği
ahläka uym ayanları te n k it eder. İnsan
ların, başkalarına ahlak öğütleri vereceklerine kendi kusurlarını düzeltm elerini
ister. B ektaşi fıkralarında, cem iyetin her
tabakasm dan şahıslar vardır. Devlet
adam ları (padişah, sadrazam, vezirler ve
diğer idareciler); din adam ları (peygam berler, halifeler, şeyhülisläm lar, tarikat
m ensupları, hoca, im am ve m üezzinler);
halk tabakasına, çeşitli m esleklere ve
ailelere m ensup olan insanlar bu fıkraların kahram anları olarak geçerler. Bektaşi
fıkralarındaki mekän im paratorluk coğrafyasıdır. Bu tarikat, Osmanlı Devleti
sınırları içinde yayılm ış olduğu için, im 
paratorluk coğrafyası içinde bu tipe uy
ğun her hadise Bektaşi fıkralarında yer
alm ıştır. B ununla b eraber belirsiz mekänlarda cereyan eden fıkralar da var
dır. Bektaşi fıkralarındaki zaman ise, Os
m anlı D evleti’nin tarihiyle sinirlidir. Ba
zı fık ralara mevzu olan hadiseler belli bir
padişahın, vezirin, paşanın devrinde geçmiş olduğundan m uayyen bir zam an v ar
dır, denilebilir. Bunun yanında, hadise
ler daha küçük zaman dilim lerine indiğinde belirsizlik başlam aktadır. «Günün
birinde», «bir yaz günü», «ramazan ayın
da», «işret yasak olduğu zam anlarda» gibı ifadeler belirsiz zam anlardır. Bektaşi
fıkraları, diğer fıkralar gibi kompozisyon
bakım ından b ir kesafet taşır. B unlar bire r küçük realist hikäye, küçük b irer tiyatro oyunu kabul edilebilir. Bu bakım
dan başlangıç gelişme ve sonuç bölümleri

vardır. H er fıkra ekseriyetle b ir hadise
üzerine kurulm uştur. Hüküm, kıssa veya
nükte sonuç bölüm ünü teşkil eder. B ek
taşi fıkraları adı verilm iş olan fık ra la rın
hangileri Bektaşiye aittir, hangileri ona
izafe edilm iştir, keşin bir ayırım yapm ak
m üm kün değildir. Bektaşi tipine yakıştırılan hadiseler ve nükteler ona m al edil
m iştir. Bu fıkraların yayılm asında seyyahlarm , ticaret erbabının, äşıkların ve
m eddahların yardım ı olm uştur. M eclislerde anlatılarak, ağızlardan nakledilerek
ve bazan da m ecm ualar letäif, letäifnäm e
adlarıyla tertip edilirdi. Bektaşi fık ralarından başka, Nasreddin Носа *, Bekri
Mustafa * fıkralarım da ihtiva ederler.
Bursalı C inäni’nin B edäyiü’l-äsär, Lam ii
Çelebi’nin Letäif, Ahmed Dede’nin L etä 
ifnäm e adlı yazm aları örnek olarak söylenebilir. B ektaşi fıkralarım ihtiva eden
ilk basılmış eser Bektaşi hikäyeleri’dir
(1338/1919). Ziya Şakir Soku (1943); N i
yazi Banoğlu (1943); A. Cemal E rksan
(1947); R üknettin A kbulut (1963), F ikret
A rıt (1971) ve S. Nabi Özerdim (1975)
Bektaşi fıkralarım ihtiva eden k itaplar
yayınlam ışlardır. XX. a. şairlerinden M.
Eloğlu (doğ. 1927) ve O. Tansel (doğ.
1915), bazı Bektaşi fıkralarım şiirleştirerek yayınlam ışlardır (Bektaşi dedikleri,
1970). (—» K.)
Bektaşi şairleri. Antoloji (S. Niizhet Ergun,
1930). M. Fuad K öprülü’nün esere yazdığı
önsözde, S. Nüzhet’in daha önce yapılan
Bektaşi edebiyatı ile ilgili çalışm alardan
geniş ve örnek bakım ından zengin bir eser m eydana getirdiği belirtilm iştir. Eserde, abc sırasına göre şairlerin kısa hal te rcüm eleri ve şiirlerinden örneklere yer verilm iştir. Eklerle birlikte 180 ism in yer
aldığı kitabın fihristinde bu şahıslardan
91 i gösterilm ektedir. Eserin sonuna lü gatçe ve şiirlerin fihristi de eklenm iştir.
S. N. Ergun, 1944 te eserini genişletmiş ve
3 C. halinde hazırlam ıştır. Bu yeni basım 
da, şairler asırlara göre sıralanmış, yaşa
dığı devir belli olm ayanlar da eserin son
cildine alınm ıştır. I-II C. ler birarada,
B ektaşi şairleri ve nefesleri adıyla (1955)
ve III. C. ayrı olarak, B ektaşi-K ızılbaşA levi şairleri ve nefesleri adıyla (1956)
iki kitap halinde yayım lanm ıştır. Bu isim
değişikliğinde, yayınevinin dikkati çekmek ve daha geniş zümreye hitap etm ek
fikrinin rol oynadığı tahm in edilebilir. Bu
tertipte, I. C. iki kisim olup, 1. kısımda
XVI. a. kadar Bektaşi edebiyatı örnekleri
başlığı altında Yunus Em re’den başlayarak 6 şaire, 2. kısımda ise XVI. a. B ektaDergäh arşivi
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şi edebiyatı örnekleri başlığıyla 46 şaire
ve şiirlerine yer verilm iştir. II. C. te XVII.
ve XVIII. a. larda yaşam ış 30 + 28 şair ve
şiirleri yer almıştır. 3 kısm a ayrılan III.
C. te, 1. kisim XIX. a., 2. kisim son asır
şairlerine ayrılmış olup, 1. de 74, 2. de
28 şair ve şiirlerine yer verilm iştir. 3.
kısmında ise hangi asırda yaşadıkları henüz bilinmeyen 94 şair ve şiirleri bulunmaktadır. Bu cildin sonunda H atai, Pir
Sultan Abdal, Virani Abdal, Fuzüli Baba
gibi şairlerin bestelenmiş bazı şiirlerinin
notaları eklenm iştir. 1930 baskısında yer
alan Lugatçe, yazar tarafından m üstakil
bir eser olarak yayım lanm ak m aksadıyla bu yeni tertibe alınm am ıştır.
Bektaşilik. H orasan’dan gelip A nadolu’da
yerleşerek Sulucakarahöyük (bugünkü
Hacıbektaş) kasabasında ölen Hacı Bektaş
Veli* (1209/10-1270/71) tarafın d an k u rulduğu kabul edilen ilk zam anları aydınlatılamamış, fakat sonraları büyük kısmı
batini bir hüviyet kazanm ış tarik at. K uruluşu, her ne kadar Hacı Bektaş V eli’ye
isnat edilm ek istense de B ektaşiliğin esaslarının teşekkülü ondan bir, birbuçuk asır sonralarına kadar gelir. Geniş ölçüde
H urufiliğin etkisinde kalan B ektaşilik aslında Babailik, Ahilik, A bdallık gibi cereyanların da etkisinden uzak kalm am ıştır.
Yine bu tarik at Kalenderi, H ayderi, Şem si, Edhemi, Cämi ve Celäli gibi Ş ii-bätıni
züm releri bünyesinde toplam ıştır. Şam an
geleneği Bektaşilik içerisinde yer alm ıştır. Bunca çeşitli zümre ve cereyanı b ü n 
yesinde toplaması, onun yaygınlaşm asına
sebep olmuş, m ensuplarına hatırı sayılır
bir m üsam aha kazandırm ıştır. T arikatin
aslm daki bu ferdi serbestlik ve propagandaya elverişli oluş; onun, özellikle
T ürkler arasında itibar görm esine rag 
men, çok geniş bir coğrafyaya yayılm a
sını sağlam ıştır.
Osmanlı D evleti’nin kuruluşu sıralarında
büyük yayılm a kabiliyeti gösteren B ek
taşiliğin, yayılmasında iki ana unsur rol
oynam ıştır. Bu unsurlardan birisi Y eniçerilerin Hacı Bektaş Veli’yi pir addetm eleridir. İkinci unsur da, eski deyimle,
havasdan ziyade avama, yani sadece entellektüele değil, bütün halka hitabetm esidir. Meselä Mevlevilerin çoklukla şiirlerini Farsça ve arüz vezniyle yazm aları
na karşılık Bektaşiler halkın rahatça anlayabileceği sade Türkçe’yi ve hece veznini tercih etm işlerdir. B ektaşiliğin İs
tanbul ve Anadolu dışında Irak, Misir,
Rumeli, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan,
Y unanistan, A rnavutluk ve A vusturyaFotoğraf : F. A ksoy (Dergäh)
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Bektaşilikle ilgili çeşitli
eşya. (İstanbul Belediye
müzesi)
M acaristan toprakları gibi geniş bir coğ
rafyaya dağılması bu iki unsura bağlanabilir.
Y eniçerilerin Hacı Bektaş ocağına bağ
lanm aları Bektaşiliğin tarih i bakım ından
oldukça önem lidir. Sultan II. M ahm ud’un
1826 yılm da Yeniçeri ocağını kaldırm asıyla Bektaşiliğin yıldızı da söner. İlk
defa Türk tarihinden resm en bu şekilde
silinen Bektaşilik, fiilen kolayca silinem em iştir. F akat 1925 yılm da çıkartılan
bir kanunla bü tü n tarik atlar ilga edilip
tekkeleri kapatılınca Bektaşilik de m anen
ve m addeten ortadan kalkm ış oldu. Günüm üzde resm en sadece yalnız A rnavutlar arasında yayılm ış bir tarik attır.
Bektaşi tarikatinde teşkilat Bektaşilik
inancına göre düzenlenm iştir. Tarikatin
erkänı ve ädäbı «Erkännäme», «Veläyetnäme», «Saltıknäme» v.b. kitaplarda tespit edilm iştir. Bu kaidelerin hepsi açık
seçik söylenmez. Bir kısmı söylenip bir
kısmı okuyanın irfanm a havale edilir; bir
kısmı da rum uz ve m azm unlarla ifade
edilir. Fakat h er durum da gizli bir taraf
ve hava yaratm ak Bektaşiliğin ana özelliklerinden biri olarak görünür.
Halk
arasında doğmuş «Bektaşi sirri» deyimi
buna dayanır.
Bektaşilik teşkilatında teşrifat veya hiyerarşi şu beş sırayı teşkil eder : 1 - M uhiblik, 2 - Dervişlik, 3 - Babalık, 4 - Mücerretlik, 5 - Halifelik.
İki Bektaşi’nin kefaleti ve şehadetiyle ta -
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rik a tte n nasıp alan, (buna el alm ak da
denir), yani b ir babaya in tisap eden kişi
artık m u h ib dir. B unların yetki ve sorum lu lu k ları da sinirlidir. Meselä sadece m uhib ve ölü ayin-i cem i’ne katılabilirler.
Erkek m uhiblerden birisi dervişliğe ikra r verirse tekkeye alm ır. Tekkede bir
m üddet çalıştırılan muhib, hizm etleriyle
göz doldurduğu takdirde dervişliğe läyık
görülür. Y apılan b ir dervişlik ayin-i cem i’yle m uhibbe dervişlik tacı giydirilir
ve derviş olur.
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leri tö ren ler belirli bir düzende ve se v iyede y ü rü tü lü r. Bu m erasim lerdeki h iz m et derecesi, iş bölüm ü ve tö re n p ro g ram ları daha önceden bellidir ve h iç b irisi aksatılm az. Yalnız b u n ların B ek taşi
olm ayanlardan
saklanm asına
özellikle
dikkat edilirdi. Genellikle b u n u n için
Bektaşi tek keleri diğer ta rik a tle rin te k kelerinden farklı b ir statüde k u ru lu r, is
sız ve havadar yerlerde inşa edilirdi. B u
haliyle B ektaşi tekkeleri herkesin d ik k a tinden uzak ve kalabalıklarm dışm da k u 
Bektaşı resimlerinden : Ali
rulm uş m anastırlara benzer. H ıristiy a n
Üçüncü derecede yer alan baba’lık, апсак
ve Zülfikar
azizleri ile B ektaşi erenlerinin benzer ta halife tarafm d an verilen b ir payedir. Ehliraflarından birisi de bu uzlet h ə y atıd ır.
yetli görülen b ir dervişe halifenin icazet
Bektaşilik m üessesesi zam anla ik i ana k o l
verm esiyle olur. A rtık derviş, dervişlik
halinde gelişm iştir. Kendi içinde b ir te ftacı ü stüne s a n k saracak, m uhib ve d e r
rika da diyebileceğimiz bu bölünm e «Bel
viş yetiştirebilecektir. B abalar seyid nesevladı» kolu ve «Yol evladı» kolu şek lin linden (Peygam ber soyundan) geliyorde teşekkül etm iştir ki, bel evladı H acı
larsa yeşil san k , aksi halde beyaz sa n k
Bektaş neslinden geldiklerini iddia eden
sararlar.
koldur. B unlara çelebiler kolu da denir.
B ektaşilikte başka bir derece de m ücer- İkinci kol Hacı B ektaş neslinden olm ayıp
retliktir. Halifelige en yakın derecedir. Bektaşiliğe sonradan girenlerin m eydana
Evlenm em iş dervişlerden veya babalar- getirdiği koldur ki, buna da b ab alar k o 
lardan birisinin m ücerretliğe ik rar v er lu denir.
Genel olarak çelebiler kolu
m əsidir. Belli b ir merasim le traş edilen A nadolu’da, babalar kolu ise İstanbul,
m ücerretlik adayınm sağ kulağı da deli- Rumeli ve A rn av u tlu k ’ta yayğınlaşm ış ve
nerek m engüş denilen küpe takılır. B un ün kazanm ıştır. Babalar kolu, yani yol
lar kendilerini tam am en ta rik a te ada- evlatları Hacı B ektaş Veli’yi m ü cerret sa
dıkları için evlenip çoluk çocuk sahibi ola yarlar; çelebiler kolu, yani bel ev latları
m azlar. M ücerretlik ayin-i cem i’ne m ü- ise onu m ücerret değil evlenmiş ad d ed ercerret olanlardan başkası katılam az. Bu ler. A yrıca babalar çelebileri yalancıayinin b ir özelliği de Hacı Bektaş D er- lıkla, çelebiler de babaları gäsıplıkla suçgähı’nda, Balım S ultan T ekkesi’nde ve larlar.
ya K erbelä T ekkesi’nde yapılm akta iken Her ta rik a tte olduğu gibi B ektaşilikte de
M ehmed Ali Hilm i Dede Baba tarafm dan bazı am eli ve nazari prensipler v ard ır.
M erdivenköy (İstan b u l)’ünde de yapıl Yalnız bunlar sünni tarikatlardaki ev räd
dığı söylenir.
ve ezkär cinsinden olmayıp B ektaşiliğe
Bektaşıliğin en büyük derecesi olan ha- has bazı m erasim lere bağlıdır.
lifelik beşinci sırada yer alır. Bir Bek- Gerek çelebi koluna, gerek babalar k o lu 
taşi babası halifelik m akam larından bi- na bağlı ve tekkelerde görevli olan dederine m üracaat eder. Eğer halifeliğe ge- lerin özel kıyafetleri bulunurdu. B u k ırek varsa ve bu m üracaat k abul edilirse yafetin en önemli unsurları on iki im am ı
m üracaat sahibinin başm daki Bektaşı ta  tem sil eden on iki dilimli taç adındaki
cının üstüne siyah sa n k sarabilir. A rtık küläh, teslim taşı denilen ve göğüslerinona halifelik icazeti, çırağ, tuğ, alem ve de taşıdıkları on iki köşeli bir taş, B ektaşi
sofra da verilm iş, halife olm uştur. B ü hırkası ve bir de Bektaşi kem eridir. B ekyük b ir halifelik äyin-i cemi yapılır. Bu taşiler bu kem erin İmam A li’den kalm a
äyinde öbür äyinlerden farklı olarak bir bir sünnet olduğunu ileri sürerler.
yerine k ırk k u rb an kəsilirdi.
B undan
Cäferi m ezhebinden olan B ektaşilerin
başka b ir baba, üç m ücerret babanın b irinançları şu um deler etrafm da to p lan ır :
likte im zaladıkları bir icazetnäm eyle de H erşeyin üzerinde yüksek bir eh l-i beyt
halife olabiliyordu. Önceleri dört halife sevgisi vardır. O nlara göre Hz. Ali, A lvarken sonraları bu usul bozulm uştur. lah’ın zuhurudur. Miraç ise Hz. M uham H alifelik äyin-i eem i’nde k u rb an sayısını med’in Hz. A li’ye intisabı şeklinde te k ırk tan b ire indirenler olduğu gibi, k u rlakki edilir. Bektaşiler n aat-ı Ali o k urbansız nasip verm eler de görülm üştür.
lar ve sabah akşam on iki im am a salavat
B ütün b u derecelerin verilm əsi esnasında getirirler. M uharrem ayında on gün su

içmezler. M uharrem den sonra günah çık artır gibi babaya baş okuturlar. N evruz Hz. A li’n in doğum günü sayılır ve
bunu kutlam ak için üç gün süt içerler.
Bektaşilikte nam az kaldırılm ış, onun ye
rine niyaz ikam e edilm iştir. K endi a ra 
larında sohbetler tertipleyip dem çeker,
saz çalıp nefes okurlar ki, b ü tü n bunlar
B ektaşilikte ibadet sayılır.
Ahläk B ektaşilikte söz verm eye bağlıdır.
Ferdin elini, dilini ve belini sağlam tu t
ması gerekir. Bu üç unsura m ukayyet
olabilen kimse ahläk sahibidir. K endini
bilm ek bu ta rik a tte esastır. B ektaşilikte
kendini bilene h er şey m übah sayılır. Yine bu n lar arasında tenasühe inananlar
bulunduğu gibi B ektaşiliğin tasavvufla
рек fazla bağdaşmadığı görülür.
Evli B ektaşiler arasında talak (boşanma)
yoktur. B irbirlerini tanım ak ve tanışm ak için bazı özel işaretler kullanan Bektaşilerde m usafaha (tokalaşm ak) da biraz
başka tü rlü d ü r. Sofranın üstüne kaşık
nasip kapanm asm diye yüzüstü konulmaz. Tavşan eti yenilmez, kapılarm eşiğine basılmaz, äyin ismi ağıza alınmaz.
E rkeklerde sakal ve bıyık kesilmez.
B ütün bu kaidelerin ve inanışların dışında Bektaşiliği asırlarca yaşatan iki önem 
li u n su r v ardır ki, bunlar onun tarih bo
yunca m uhafızlığm ı yapacaklardır : B ek
taşi edebiyatı ve Bektaşi müsikisi.
Bektaşiliğe ait terim ve ıstılahların ge
nellikle Türkçe olması onun diğer ta rikatlerden farklı bir yönüdür. Keza, b ü 
tün nefes ve ilähiler sade Türkçeyle söylenmiş olup halkm kolayca anlam ası sağlanm ıştır. Yine bu şiirlerde, рек azı m üstesna, hem en tam am iyle halk şiirinin
form ları kullanılm ış, vezin ve kafiye sistem inde halk şiiri ölçüleri tatb ik edil
m iştir.
B ektaşiliğin m üsiki faslı ise edebiyat faslından ayrı bir şey değildir. Çünkü nefesler, sem äiler, kalenleriler ve m ethiyeler hem en hem en bestesiz hiç okunm azlar. B ektaşi dergählarında icra edi
len bu m üsiki klasik m üsikideıı ziyade
halk m üsikisine daha yakm dır
M evlevilikten sonra en zengin m üsikiye sahip
olan tarik at, Bektaşiliktir. (—» K.)
BEKTÖRE, Şevki. Şair, eğitimci (K avaklar/D obruca ?-lstanbul 1961). İlk ve or
ta öğrenim ini doğduğu bölgede yaptı.
Tahsilini tam am lam ak için 17 yaşında Istan b u l’a geldi. Fakat babasının ölümü
üzerine K ırım ’a döndü (1909). I. Dünya
Savaşı sırasında Türk-R us harbinin başlam asıyla te k ra r Türkiye’ye geldiyse de,

1917 Rus ihtiläli üzerine K ırım ’a gitti.
K irim T ürklərinin m ücadelesine katıldı.
Dağıstan (1925) ve T ürkm ənistan (192632)’da öğretm enlik yaptı. T utuklanarak
T aşkent’e götürüldü (1932). 10 yıl çalış
ma kam pına m ahküm edildi. 1942-46 yıllarında sık sık göz altına alındı. Sibirya’ya sürgün edildi (1948). 1956 da T ü r
kiye’ye geldi ve İstanbul’a yerleşti. Bektcre’n in şiirlerinden başka, yaşadığı çileli
h ay attan kaynaklanan Volga kızıl akarken (1966) adlı b ir romanı vardır.
Belä (A.). Elbisenin eskiyip yırtılm ası.
Gam, m usibet, äfet, ceza ve ıstıraba da
denir. Çünkü bunlar da insanın uzvi ve
ruhi varlığını yıpratır. Zorluk ve güçlüğü ifade ettiğinden im tihana da belä
denir.
Sensüz olman ayru m ihnetten belädan
bir zaman
El-am an hicran belä vü m ihnetinden
el-amän
Fuzüli
★ Tas. M utasavvıflar beläyı b ir ikaz ve
tenbih vasıtası olarak görürler. Meselä
Cüneyd Bağdadi belänm, äriflerin işığı,
m ü ritlerin uyanm a vesilesi ve gafillerin
de heläk sebebi olduğunu söyler.
Belägat (A.). Edebiyat kaideleri ile ilgili
ilim. Belaga (
) kökündən, «ulaştı,
nihayete erdi, id räk etti, käfi geldi, idare
etti, te ’k itte son hadde vardı, aksä-yı m u 
radına yetti» m änalarm ı ifäde eder. Hastalık hakkm da kullam ldığı zaman, «şiddetlendi, arttı», hurm a ve benzeri ağaçlar hakkında kullam ldığı zam an «meyva
verme zam anı geldi» dem ektir. Ayrıca
kelim ede «tamamlanma» fikri vardır.
Bälega ( ^1* ) ise, «bir işin eksiksiz yapılışını» ifäde eder. Lügat kitaplarının
ortak olarak israr ettikleri kavram «ulaş
ma»’dır. El-beliğ (
), sözleriyle
kalbinin sırlarını ve «aksä-yı muradını»
ifade edebilecek güçte «fasih» karşılığıdır.

K u r’an

el-belagu’l-m übin (

)'dir.
Belägat; terim olarak, herşeyden önce
ma’ani * (K elam ın m uktezäy-ı häle u y 
ğunluğunu sağlam a), beyän (en açık bir
şekilde ifade), bedi’ * (Kelamı süsleme)
ve «teväbi’»ini içine alan bir ilm in adı
dır. Bu ilim ile söz (keläm )ün kısım larından sahih olanını «ihtiyär edebilme»
melekesi kazanılır. Sözün beliğ olabilmesi için deläletin açıklığı, söz yerinin
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gözetilmesi, uyğun işaret şarttır. Esasen
böyle keläm ; kısa, kolay ve m änaca zengin olur.
Fahreddin R äzi’ye göre belägat, söz sa
hibinin kalbinde olan m än anın «künh» ü ’nü (özünü), ona halel verici icäz» ve u san dırıcı uzatm adan sakm m ak şartıyla ifadeden ib arettir. B elägatin T ü rk iy e’de
te k rarlan an ta rifi keläm m «fasih» olm ak
şartıyla hälin m uktezäsm a (d u ru m u n gereğine) uym asıdır. «Hal»den m aksat, k eläm m söylenm esini g e rek tiren hususı ebeptir; «hälin m uktezäsı» ise, bu «m uteber» hususiyetin icaplarıdır. B unlar d in leyici veya okuyucunun zihnı d u ru m u y la yakından ilgilidir. Hal, bazan gerçeğin ifadesini; bazan «te’kidi», bazen m üsnedün ileyh veya m üsnetten b irin in hazfını (kaldırılm asını) g erektirir.
Belägatle ya söz, ya şahıs vasıflandırılır;
fakat kelim enin belägatinden bahsedilemez.
İslam ı teläkkide, keläm a äit belägatin iki
yönü v ard ır :
a. Yüce yön (ta rf-ı a’lä),
b. Aşağı yön (ta rf-ı esfel).
B unlardan birincisi belägat derecelerinin
sonu olan i’cäz m ertebesidir. B eyancılara göre, i’cäz, b ir keläm m belägatte insan
gücünden dışarı çıkıp kişiyi m uhälefette
veya örneğini m eydana g etirm ek te äciz
kalm ak m ertebesine yükseltm esidir. Bu
itibarla belägat ilm inin ih tiv ä ettiği k a idelere tam am en riayet eden kim se, «velev
aksar suver-i K u r’aniyye m ik d ärı olsun»
sözünü i’cäz m ertebesine ulaştıram az. Zi
ra, belägat ilmi, ancak m uayyen bir h ä 
lin gerektirdiği itib arı «ta’y in ve tefhim »i
käfildir. Ama «ahvälin aded ve kem m iyyetine ve şiddet ü za’afda keyfiyyetine ve
b i-hasbe’l-m ak am ät i’tib ä ra ta riäy ete ıttılä’ ve m a’rifet», belägat ilm inin dışındadır. Bu, gayıpların bilicisi A lläh’ın ilm idir. O yüzden de beşer, « tarf-ı a ’lä ’da
veyä ta rf-ı a’lä yakınında» olan «ednä
bir beliğ» söz söyleyemez.
Aşağı yön (= ta rf-ı esfel), insana h astır :
Bir söz ondan b ir derece aşağı in d irilirse, nahiv yönünden sahih de olsa, belägatçiler indinde «asıl m uräd üzre» fazla olan letäfet ve hassalarına bakılm aksızm ittifak la y er ve m ahreçlerinden çıkan hayvan seslerine katılm ış sayılır. Şu
hälde, İsläm belägatçilerine göre, m u tlak belägat, ancak K u r’än’a m ahsustur.
Ayrıca, belägatten m ahrum keläm da, in 
sani sayılm aya läy ık değildir.
Eskilerce, fesahat ve hälin m uktezäsm a
riäyet; belägatin «zät»ına äittir; b u n la r

dan sonra gelen bedi’ı tezyinät, «araz»la
ilg ilid ir.
Belägati, ilim lerin en üstünü
say an lar bulunduğu gibi yalnız içine g irdiği ilim ler züm resi arasında üstünlüğün ü k ab u l ed enler de olm uştur.
B elägat, C ahiliyye devri A rap edebiyatm d a h ay li gelişm iş durum daydı. F akat
b u n u n ilim leştirilm esi İsläm ’dan sonra
gerçekleşti. K u r ’än aynı zam anda bir b e
läg at ölçüsü olarak da usul, misal ve k a ideler kaynağıydı. Öte yandan K ur’an’ı
an lam a g ay retleri ve husüsiyle tefsir il
m i çerçevesinde, belägat çalışmalarına
b ü y ü k hız v e r d i: Zem ahşeri *’nin bir te f
sir k ita b ı olan K e şşä fı bu çalışmaların
önde gelen m ahsulüdür. Aynı müellif,
Esäsü’l-beläga adlı büyük lügatiyle bu ilm in b ü tü n kapıların ı açmıştır. Bir ilim
o larak belägati işleyen ilk eserler İbn M älik ’in R a v d u ’l-ezh ä n ’ı ile Misbah’ıdır. Bu
ilm i b ü tü n kısım larıyla birlikte ilk defa
sistem leştiren A rap dilinin değerli bilgi
ni, b ü y ü k T ü rk dilçisi Siraceddin Sekkaki *’dir. O nun M iftähü’l-ulüm adlı ese
rin in üçüncü kısm ı belägata ayrılmıştı.
Bu eser, Celäleddin Mehemmed bin Abd u rra h m a n ü ’l-K azvinı el-H ätib be-cämi’-i
D ım ışk
tarafın d an
«Telhisü’l-Miftäh»
adıyla kısaltılm ıştır.
Bu eserin birçok
şerh leri v ardır. Ayrıca el-Süyütı, sözü
geçen eseri nazm en de kaleme almıştır.
B elägat m evzuunda diğer mühim kitap,
M es’ud b in Ö m erü’l-kaziü’t-Teftazäni tarafın d a n yazılan M utavvel adlı şerhdir.
Telhıs ile M utavvel; ceddi, Ramazanoğulla rı’n a v a ra n «Adana hänedänmdan» Abd ü nnafi Efendi tarafından Türkçe’ye çevrilm iştir; En’n e f’ü l-m u ’avvel fi tercem eti’t-T elh is v e ’l-M utavvel adını taşıyan
bu eser, İstan b u l’da basılmıştır (Matbaa-ı
äm ire, H. 1290).
T ü rk iy e’de belägat, uzun müddet Arap
diline h as bir ilim sayılmış, Sultan II.
M ahm ud zam anında Türkçe’nin de bir
belägati olacağı düşüncesi kendini gösterm eye başlam ış, ancak bu fikir, tatbik
im känı için Ahm ed Cevdet Paşa’mn gelm esini beklem iştir (Bk. Belägat-i Osmän iye).
Belägat, A vrupa dillerinde temelini hitab ette b u lan rhetorique sözüyle karşılanm ıştır. İlk defa Eflätun’da rastlanan
bu kelim e, sofistlerce müdafaa edilen bir
iknä tarz m a ad olmuş, zamanla mektubu
da şüm ülüne almış, süslü üslup kazanmanın yollarına yönelmiş, m ünakaşalara zem in hazırlam ıştır. Aristo, Rhetorique
adını taşıy an bir eser meydana getirdikten sonra, belägat, skolastik ehemmiyeti

artan b ir disiplin hälini alm ıştır. XIII.
yüzyıldan itibären A vrupa’ya yayılm aya
başlamış, XIX. uncu yüzyılda ehem m iyetini kaybetm iştir. 1836 da Journal de
l’Instruction Publique’te çıkan bir yazı
da, «Ü niversitenin desteği olmasa, belä
gatin hem en o gün öleceği» bildirilm işti.
Fakat bugün yeniden bir rağ b et kazanm ıştır. Bu itib ar iadesinde Tzvetan Todorov, A. K hibedi Varga, Jacques Lacan,
G. G enette ve bir m arksist filozof olan
H enri Lefebvre’e äit çalışm aların büyük
tesiri vardır. 1964 te Roland Barthes, di
lin yapışı ile ilgili terim lerde, belägatin
yeniden düşünülebileceğini ileri sürm üş
ve Ecole Practique des H autes E tudes’de o yılki derslerini Aristo R hetorique’nin tahliline tahsis etm iştir
Doğu belägatiyle Batı rhetorique’i a ra 
sında konu bakım m dan büyük geçişmeler, benzeşm eler olmakla beraber, tasnif
ve ayrıntıda bazı farklılıklar göze çarpar.
(-» K.)
Belägat. Edebi bilgiler kitabı (Ruscuklu
M H ayri, bs. 1304/1886). Y azarın İzm ir
M ekteb-i İdadisi’nde verm iş olduğu dersleri ih tiva etm ektedir.
35 ders olarak
diizenlenen eserde retorik (hitabet sanatı) ile ilgili m eseleler ele alınm ış, örneklerle açıklanm ıştır. Eser, m ukaddim e ile
başlar. Belägat, fesahat, te ta b u -i izafat,
kesret-i tek rar, selaset, tak sim -i elfäz,
keläm, keläm -ı ihbarı, keläm -ı inşai, istifham, em r, in şa’i gayr-i talebi, m esned-i ileyh, m esned-i ileyhin m uzam m eriyetle tarifi, mesned, isnad, m ütem m ät-ı
keläm, atf, icaz, ta rik -i ifäde, aläka, tesbihin tarefeyni itibarıyle aksam ı, istiäre,
kinaye, fen -i sälis, bedi leff ü neşir, sanäyi-i lafziyye, muvazene, secävend böliim lerinden sonra kitap, m üellifin «hutbe» adını verdiği sonsöz ile sona erer.
Belägat-ı Osmäniye. Doğu edebiyatlarına ait
nazariyat kitabı (Ahmed Cevdet Paşa, 1.
bs. 1299/1881, 3. bs. 1307/1891). Cevdet
Paşa’n ın hocalık dönemine ait eserlerden
biri olan «Belägat-ı Osmäniye», kitabın
başına konulan açıklam adan da anlaşıla
cağı gibi, devrin yüksek m ektep talebeleri için hazırlanm ış bir ders k itab ı m ahiyetindedir. K itaba, medeni m illetlerin
kendi dil kaidelerini bir araya getiren
ayrı bir ilim dalı kurm uş olduklarını belirterek giren yazar, yaptığı çalışm anın
bu sahada ilk eser olduğunu da söyler.
Bizde daha önce edebiyat nazariyeleri
M utavvel adındaki kitaplardan öğrenilirdi; bunlarda, A rapların edebiyat anlayış
larından gelen bir ayırım la eser, «ma’änı»,

«bedi’» ve «beyän» diye üçe ayrılırdı.
Cevdet Paşa «Belägat-ı Osmäniye» ile bu
Arap sistem ini Osmanlı edebiyatına uygulamış oldu.
K itabın başındaki uzunca girişte belägat
kaidelerinden sözedilir ve belägatla ilgili
bazı ana terim lerin tarifi yapılarak b u n 
lara bizim edebiyatım ızdan örnekler ve
rilir. G irişin sonlarında Osm anlı okuryazarlarının seci yapma m eraklarının di
limizin belägat yanını oldukça geri bıraktığından, gelişmesini önlediğinden de
bahsedilir.
Belägat-ı Osmäniye bir ders kitabı olm a
sına rağm en XIX. y.y. Osmanlı yazı di
linin hem en b ü tü n özelliklerine sahip
bulunan Cevdet Paşa’nm, Tarih ve K ısäs-ı enbiyä’dan ayrı, bol terkipli ve
tum turaklı ağır üslubuyla kalem e alınm ıştır.
Uzunca b ir m ukaddim eyle üç bölüm ve
kısa bir sonsözden m eydana gelen k ita
bın birinci bölüm ü sözün, hal ve du ru 
mun gerektirdiği şekle uygulanm ası konusu üzerine olup bir girişle yedi kısım dan m eydana gelir. ikinci bölüm, teşbih, mecaz, kinaye v.b. edebi sanatlar
üzerine olup, bir girişle beş; Üçüncü bö
lüm ise, güzel söz söyleme sanatı hakkında olup dört kısım dan m eydana gelir. K i
tap, yayınlanışından başlayarak devrinde
çok tutulm uş ve okunmuş; edebiyat an 
layışları ve dünya görüşleri birbirinden
farklı doğucularla batıcıların tartışm alarında zam an zaman bayraklaştırıldığı b i
le olm uştur.
M ekteb-i H ukuk’ta Cevdet Paşa’dan son
ra hocalık yapan Hacı İbrahim Efendi
de Paşa’m n izinden giderek Şerh -i be
lägat adıyla bir kitap kalem e alm ıştır.
Eserinde Cevdet Paşa’yı ve doğucuları
savunan İbrahim Efendi, Recaizäde Ekrem Bey’in Tälim -i edebiyat’ina ve onun
şahsında Tanzim at’ın bütün batıcı yazar
ve aydınlarına saldırır.
BePam. Obur. Zahit bir şahıs olan B äür’un
oğlu olarak bilinir. Hz. Musa B el’am ’ın
cezalandırılm ası için dua etmiş, bunun
üzerine dili büyüyüp ağzından sarkmış,
soluya soluya ölmüş.
Belgisiz adil, bk. Belirsizlik zam irleri.
Belgisiz sıfat, bk. Belirsizlik sıfatları.
Belgisiz zamir, bk. Belirsizlik zam irleri.
Belli. Şim di A fganistan sım rları içinde
kalan, eski k ü ltür ve m edeniyet m erkezlerinden b ir şehir. Zerdüşt, ateşperestliği
buradan yaym aya başladığından M azde-
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izm ’in m erkezi sayılır. N ev-bahar ateşgedesi denilen en m eşhur M azdek m abetlerin d en biri bu şehirde kurulm uştu.
H azret-i A li’nin m ezannin bu şehirde,
M ezar-ı Ş erif’te olduğu riv ayeti vardır.
Belh, b ir çok ü n lü m utasavvıfm yetiştiği
b ir beldedir. B unlar arasında M evlänä
ve babası B ahaeddin V eled de vardır.
K albinde fü tü v v e t el alıp fazlm dan
Sür ü fliyecek häke H udä faslm dan;
Dil raksına kaldırm ak için dünyayı
Bir er kopacak Belh’te T ü rk aslmdan
A. N ihat Asya
Beli alidi, bk. Bezm-i elest.
lieliğ. Sözün belägat *’a uyğun olarak,
sanatlı, kısa, açık ve ustalıklı söylenmesi.
M aksadın en uyğun gekilde düzgün ve
güzel ifadesi.
BELİĞ Abdullah. Divan şairi (istanbul ?1715). Kirişçizäde Hafiz A bdullah Efendi
adıyla tanınm ıştır.
Tahsilini tam am lad ık tan sonra m edreseye intisap etti. Mısır’da kadılık yaptı. Ş eyh i ve Salim tezk irelerinde şiirlerinden örnek vardır.
BELİĞ (Bucaklızade). Divan şairi (İstan 
bul 1675-1705). Asıl adı M ustafa. Ö rkezäde Ahm ed E f.’nin oğlu. K ısa hayatında
ilim le meşgul oldu. Ş iirleri az sayıda fak at oldukça başarılıdır. Veba salgınına
tu tu la ra k genç yaşta ölen Beliğ’in şiirle
rin d en örnek Salim ve S a f ayı tezkirelerine alınm ıştır. (—> K.)
BELİĞ İsmail. Tezkireci, ta rih yazarı, Di
van şairi (B ursa 1668-1729/30). Em anetçi
Mescidi im am ı Şahin Em irzäde Seyyid
İbrah im Efendi’nin oğlu. B ursa’da yetişti, iyi şekilde Arapça ve Farsça öğrendi.

GAZEL
Bezm-i älemde niçe ma’ni-i rengin buldum
Kadeh-i mey gibi bin kerre boşaldım doldum
Ten-i bimärımı gam öyle zaıf eyledi kim
Kendimi görmek içün gözlüğe muhtäc oldum
Gelmeden dağdaga-i äfet-i hengäm-ı zübül
Çehre-i berg-i hazan gibi sarardım soldum
Geldi ol dem ki diye sälik-i iklım-i adem
Nakd-i ömr ile bu dünyada ucuz kurtuldum
Ham bir miyve idim gülşen-i älemde Beliğ
Zahm-ı seng-i sitem-i ehl-i hasedle oldum
Beliğ Mehmed Emin

B abasının ölüm ü üzerine ay n ı m eseide
im am oldu. 1702/3 yıllarında kısa b ir s ü re T okat’ta N aib olarak b u lu n d u . T e k ra r
B ursa’ya dönerek, Em ir S u lta n İm a re ti’n de çeşitli görevlerde çalıştı. Son g ö rev i
H arem eyn E vkafı M ahkem esi K ä tip liğ i’dir. Tahsiline ve ilm ine uyğ u n g ö re v 
lerde bulunam adığını k ay n ak lar is ra rla
belirtirler. Şairliğinin de çok başarılı o l
duğundan bahsedilm ektedir. Ancak, D iv an ’ı elde bulunm am akta, bazı m ecm u alard a şiirlerine tesadüf edilm ektedir. D i
ger m anzum eserleri arasında, G ül-i s a d berk (H anifzäde Ahmed T ah ir’in Ä s ä r-ı
Nev adlı eserinde geçen 100 hadis’in m ä n aların m b ir er beyitle açık lan m ası),
Seb’a -i seyyäre (7 N aatten m eydana g e lm iş tir). Bu ik i eserin yazm alarına b u g ü ne k ad ar tesadüf edilem em iştir. Ş e h r e n giz, 1707/08’de tam am lanm ış, 269 b e y itlik
bir m esnevidir. Sergüzeştnäm e-i fa kir b e a zim et-i Tokat, Naib olarak T okat’a g iderken gördüklerini ve orada başın d an
geçenleri ten k id i bir şekilde a n la ttığ ı
m esnevisidir (Yaz. Millet K tp. Ali E m iri,
Nu. 665). G enc-i säyegän, edebiyat, h a l
tercüm esi ve fıkıh m eselelerini ihtiva ed en
b ir m uhazarat kitabıdır. O nun en önem li iki eserinden birincisi olan, N ühbetü’läsar li-zeyli Z übdetü’l-eş’är *; K afzäde
Faizi *’n in Z übdetü’l-eş’är *’m a zeyl o la
ra k yazılm ış b ir şüara tezkiresidir. 16211726 yılları arasında yetişm iş 300’den fa z la şairin hal tercüm elerini ihtiva e d e r
(Yaz. İ.Ü. K tp. Ту. Nu. 1182) diğeri,
G üldeste-i riyä z-ı irfän ve vefeyä t-ı d a nişverän-ı nädiredän * ism ini taşıyan v e
Bursa T arihi olarak da tan ın an eserd ir
ki, beş bölüm den (gülbün) m eydana g e lm iştir.
Bu bölüm lerde başta Bursa’d a
y atan Sultan, Şehzäde ve V ezirler olm ak
üzere ulema, meşayih, şüara, tabib, m ü sikişinas ve m eddahlarm ay rm tılı hal te r cüm eleri verilm iştir. Özellikle son bölü
m ü çok orijinal olduğundan eserin d e ğerini bir kat daha arttırm aktadır. Esere
daha sonra çeşitli zeyiller de yazılm ıştır
(bs.sı Bursa, 1885). (—»K .)
BELİĞ, Mehmed Emin. Divan şairi (Y enişeh ir/F en er ?-Eski Zağra 1758). Asıl ad ı
Mehmed olup E m in m ahlasını kullanm ıştır. İyi bir tahsil gördü. Akovalızäde A h 
m ed H ätem Efendi’den ders adı. Ş iir
lerinden, gençliğinde İstanbul’a geldiği,
fakat kıym eti takdir edilm ediği için
te k ra r Y enişehir’e döndüğü anlaşılıyor
(1715). Bir ara kötü havası ve fakir h a lkı ile ün yapan K lavrata kasabasına kadı
oldu. Maddi sıkm tıları b u rada da h a l-

ledilemeyince, azledildi, te k ra r Yenişe
h ir’e döndü. Birkaç defa Rum eli ve Mora
valiliklerinde bulundu (1740/41-1754/55).
Yeni Z ağra’dan sonra Eski Z ağra’ya kadı
tayin edildi, burada yakalandığı basur
hastalığından kurtulam ayarak öldü.
H ayatı, sıkıntılar, ıstıraplar ve m addi ih~
tiy açlar içinde geçen şair, devrinde, şöhre t kazanam am ıştır. Asıl edebi şahsiyeti
gazellerinde ortaya çıkan Beliğ, gezip dolaştığı yerlerin güzellikleri hakkm da ilgi
çekici tasvirler, çağdaşları hakkm da pervasız hicivler de kaleme alm ıştır. K asideleri, orta seviyedeki kişilere yazdığı
şikäyetler m ahiyetinde olan şair, asıl gazellerindeki tasvirlerle, bağlı olduğu
züm re edebiyatının en orijinal m ahallı
örneklerini verm iştir.
M ehm ed Em in Beliğ, devrinde ün kazanam am ışsa da daha sonra tanzim at
devri ediplerinden Şinasi, N am ık Kemal
ve M uallim Naci tarafından beğenilmiş,
2659 beyit tu ta n divanı da bu devirde
Ebuzziya Tevfik tarafından bastırılm ıştır
(1886). (—> K.)
BELİĞ, Nisärizade. Divan şairi (Kayseri
7-1725 ? ). Asıl adı Abdullah. Nisärizäde
adıyla tanınm ıştır. Tahsilini K ayseri’de
tam am ladı. M üftülük yaptı. 1115/1703 senesi sonunda İstanbul’a geldi, bir m üddet
sonra te k ra r K ayseri’ye döndü orada m üd erris iken vefat etti. Tezkirelerde, h a k 
km da verilen bilgi ihtilaflıdır. Ölüm ta 
rih i R am iz tezkiresi’nde ve Sicill-i OsmanVde 1157/1744 şeklinde kaydedilm iştir.
S. N. E rgun ise H isari’n in düşürdüğü bir
tarih e dayanarak ölüm tarih in i 1138/1725
olarak kabul etm iştir. Keza şiir k u d retinde de ihtilaf vardır. Salim tezkiresi’n de acemi, R am iz tezkiresi’nde usta bir
şair olduğu kayıtlıdır.
BELIĞI. Divan şairi (XVI. a.). Sicill-i
O sm anı’de (C. II), Sultan Süleym an dev
rinde yaşadığı ve 1570 e doğru vefat ettiği kaydedilm iştir.
BELIĞI. Divan şairi (XVI. a.). İran asıllı
olup İstan b u l’a yerleştiği ve S ultan S ü
leym an dönem inde Nakkaşbaşı olduğu ve
asrın sonlarında öldüğü Sicill-i OsmanVde (C. II), kaydedilm iştir.
BELIĞI. M utasavvıf şair (İstanbul XVI.
a.). Y eniçeri ocağı m ensubu olan Beliği
tasavvufa meyl ve H alvetı şeyhi Sarhoş
Bäli E fendi’ye intisap etti. R indane ve
m utasavvufane şiirleri vardır. A h d i ve
Hasan Çelebi tezkirelerinde kudretli bir
şair olduğu belirtilm ektedir. K ahve adlı
bir m anzum esi ün kazanm ıştır. TezkireI

lerde ve nazire m ecm ualarında çok şiiri
bulunan Beliği’nin divanına rastlanm am ıştır. III. M urat devrinde hayata ol
duğu bilinm ektedir.
Belirli adtakımı, bk. B elirtili isim tam laması.
Belirli geçmiş kipi, bk. G örülen geçmiş za
m an kipi.
Belirli isim tamlaması, bk.
tam lam ası.

Belirtili

isim

Belirli nesne (Belirtili nesne; Fr. comple
m ent direct determ ine) / (Dil). Geçişli
fiile tesir eden, onun hareketinin kime
yöneldiğini gösteren nesnedir. Cümle unsurları içinde neyi, kim i sorularına cevap
verir. Fiile i hali ile bağlanır. Çalışmayı
seviyorum; Bu çocuğu tam m ıyorum . Ö rneklerinde olduğu gibi,
Belirsiz adtakımı, bk. Belirtisiz isim tam laması.
Belirsiz fäil (Belirsiz özne)/(D il, Fr. İm personel). Fiilin gösterdiği işi yapanın
belli olmaması. Cümlede şahıs zamiri,
isim veya isim grubu olarak bulunan fäil,
bazan açıkça belirtilm ez. Buna rağm en
cüm lenin fiilinde genel olarak hareketi
yapan kişi ifade edilir. Bu tü r fäillere
gizli fäil (özne) de denir.
Ağır adımlarla kürsüye yaklaştı. cüm lesinde fail yerine geçen kelim e veya kelime grubu belirtilmemiş, fiilde gizlenmiştir. Bu tü r fäili bulm ak için fiile kim ,
ne sorusu sorulur. Alm acak cevap be
lirsiz fäildir. K im yaklaştı? sorusunun
cevabı O olduğu için belirsiz fäil d u ru m undadır. Böyle çekimli fiillerin 1., 2.,
3. tek lik ve çokluk şekillerinde bulunan
şahıs ekleri, belirsiz fäili gösterdiklerinden ayrıca fäil yerine zamir, kelim e ve
ya kelim e grubu söylemeğe gerek yoktur.
İşte geldik gidiyoruz. cüm lesinde çekim 
li fiil sonlarındaki -k ve -u z gibi çokluk
1. şahıs ekleri biz zam irinin yerine geçen
belirsiz fäillerdir.
Cümle bir oluş ifade ediyorsa fäili b u l
mak için Olan nedir?, Olan kimdir? so
m ların d an biri sorulur. Cevabı yine fäil
dir. Güzelsin. cümlesinde Olan kim ?e
cevap veren sen, fäildir.
Özellikle konuşm a dilindeki belirsiz fäil
kullanım ı bazan yazı dilinde de görülür.
Belirsiz isim tamlaması, bk. Belirtisiz isim
tamlaması.
Belirsiz nesne (Belirtisiz nesne, düz nes
ne; Fr. com plem ent direct ind eterm in e)/
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(D il). Geçişli fiile tesir eder, fakat fiile
ek’siz olarak bağlanır.
Y e m e k yiyorum , kitap okuyorum , a ra 
m ızdan bir başkan seçelim, örneklerinde
görüldüğü gibi.
Belirsiz özne, bk. Belirsiz fäil.
Belirsizlik sıfatları (M üphem sıfatlar, Fr.
A djectif in d e fin i)/(D il). İsim leri m üphem
olarak belirten sıfatlara belirsizlik sıfatları denir. Belgisiz sıfat tab iri yanlıştır.
B elirtm e sıfatlarınm b ir çeşidi olan b elir
sizlik sıfatları isimleri, daha çok gayri
m uayyen m ik tarlar şeklinde belirtirler.
Bir adam, her gün, beş on kişi, nice kahram anliklar gibi.
Başlıca belirsizlik sıfatları şunlardır : Bir,
her hangi bir, bazı, kim i, bir kisim , bir
takım , bir kaç, bir iki, üç dört, beş on,
başka, özge, öbür, öteki, beriki, diğer, her,
her bir, tam, bütün, u m um , tekm il, cüm le, cem i, кат и, külli, çok, fazla, ziyade,
väfir, bir çok, nice, çoğu, ekseri, hiç, hiç
bir, az, falan, filan, falanca, filanca.
B unlardan bir sıfatı, nesnenin b ir tane ol
duğunu bildiriyorsa sayı sıfatı, «her hangi
bir» m änasına geliyorsa belirsizlik sıfatıdır.
Öbür, öteki, beriki kelim elerinde
işaret sıfatı ifadesi de v ardır. Her, diğer,
hiç kelim eleri Farsça asıllı; bazı, kisim ,
tam, u m um , tekm il, cüm le, cemi, külli,
fazla, ziyade, väfir, ekseri, falan, filan ke
lim eleri Arapça asıllı, diğerleri T ürkçedir.
Belirsizlik zamirleri (M üphem zam irler, Fr.
Pronom in d efin i)/(D il). İsim leri m üphem
olarak tem sil eden zam irlere belirsizlik
zam irleri denir : Biri geldi, bazisi bozuktu, kim se yok, bir çoğum uz tatilde idik,
alttaki kırıldı gibi. Belgisiz zam irler ta 
biri yanlıştır.
Bir kisim belirsizlik zam irleri; belirsizlik
sıfatlarm a ve bazı soru zam irleri ile zarflara iyelik ekleri getirilm ek suretiyle y a
pılır : Başkası, kim i, kim isi, hepim iz, hiç
biriniz gibi. B ir kisim belirsizlik zam ir
leri ise «-ki» isim den isim yapm a eki ile
elde edilir : Ö teki, dünkü, seninki, evdeki gibi. Kim se kelimesi ile Arapça asıllı falan, filan, falanca, filanca, şey kelim e
leri ve bugün kullanılm ayan kim esne
«kimse», kim sene «kimse», özge «başkası», ayru k «başkası» ve кат и «herkes»
kelim eleri doğrudan doğruya belirsizlik
zam iridirler. E v m ev, yatak m atak, gibi
tekrarlard ak i ikinci kelim eler de belirsiz
lik zam iridir.
Hiç biri ve kim se behrsizlik zam irleri in 
kar; diğerleri ik ra r ifade ederler.

Belirteç, bk. Zarf.
Belirtili nesne, bk. Belirli nesne.
Belirtili isim tamlaması (B elirli isim ta m la ması, belirli ad takım ı; F r. c o n stru c tio n
genitive, rapport d ’a n n e x io n )/(D il). T a m 
layanı genitif (-in, -in, -u n , -ü n ; -n ın ,
-nın, -nun, -nün) ekli olan isim ta m la m asına belirtili isim tam lam ası adı v e rilir.
evin penceresi, okulun kitaplığı,
onun kalemi, kaderin cilvesi,
suyun tadı, kitabın cildi... gibi.
Belirtisiz isim tamlaması (B elirsiz isim ta m laması, belirsiz adtakım ı; F r. ra p p o rt
d ’an n ex o n )/(D il). Tam layanı eksiz o lan
isim tam lam asm a belirtisiz isim ta m la ması adı verilir.
Yazı tahtası, göz boyası, anahtar deliği,
İstanbul Boğazı, Fuzüli diva n ı... gibi.
Belirtisiz nesne, bk. Belirsiz nesne.
Belirtisiz tümleç, bk. Belirsiz nesne.
Belirtme (Dil). İsimlerde b e lirlilik g ö ste ren gram er kategorisi. İsim ler k u lla n ış
alanına belirli veya belirsiz o larak ç ık a rlar. Dillerde belirtm e, ya çekim şekli ile
ya da daha yaygm olarak kelim e dışı u n surlarla yani harfi tariflerle yapılır. T ü rk çe’de harfi tarif olmadığı gibi, b e lirtm e
için bir çekim eki de yoktur. A ncak y in e
de bir belirtm e vardır. Bu da h al e k le ri
ile m eydana çıkar. Yani T ürkçede isim lerin norm al şekilleri belirsizdir, ancak
hal ekleri ile bir belirlilik kazam rlar. Msl.
kitap aldım cümlesindeki kitap b elirsiz
dir, herhangi bir kitap olabilir. A m a,
kitabı aldım cümlesindeki k itap ise b elirlidir; zira söz konusu olan k itap h e r
hangi bir kitap değil, -ı eki ile b e lirtilmiş olan belirli bir kitaptır.
Hal ekleri ile yapılan belirtm enin dışında, diğer dillerde de olduğu gibi genel
bir belirtm e, yani sıfatlarla belirtm e v ar
dır : у eşil ev, okulun karşısındaki arsa...
gibi.
Belirtme sıfatları (Fr. adjectif determ inatif) / (D il). Nesneleri işaret, sayı, soru
veya belirsizlik bakım larından belirten
sıfatlardır. Bunlar, nesnenin bünyesinde olan b ir özelliği göstermez, ancak nesneyi yukarıdaki şekillerden biri du ru 
m unda belirtirler. Bu belirtm e şekillerine göre, belirtm e sıfatları 4 grupta toplanabilir :
1. işaret sıfatları* (bu, şu, o, ol, şol...
gibi),
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2. sayı sıfatları * (üç, beş, dördüncü, ikişer, ik iz ... gibi),
3. soru sıfatları * (kaç, hangi, nasıl, nice ..
gibi),
4. belirsizlik sıfatları * (bir, bütün, bazı,
her, hiç, fa la n ... gibi).
Belirtme vurğusu (Anlatış vurğusu, m antık
vurğusu; Fr. accent lo g iq u e )/(D il). İfadeyi etkili kılm ak amacı ile, cüm le içindeki kelim elerden biri üzerinde bulunan
kuvvetli vurgu. Bu vurğu; ya fiil üze
rinde bulunur, ya da belirtilm ek için
fiilin yanm a getirilen kelim e üzerinde
bulunur.
«Ali yarın A nk ara’ya gidecek»,
«Ali yarın A nkara’ya gidecek»,
«Ali A nkara’ya yarın gidecek»,
«Yarın A nkara’ya Ali gidecek»,
örneklerinde görüldüğü gibi.
Belkıs. İlkçağ Güney A rabistan devletlerinden Sebe’ (Sebä, Saba) m elikesi.
★ Din. K ur’an -ı K erim ’de B elkıs’in ismi
geçmez. Yalnız Hz. Süleym an an latılırk en
sözü edilen kadın hüküm darın, Belkıs ol
duğu kabul edilir. K u r’a n ’da b elirtild iğine (NemI/20-44) göre Hz. Süleym an’ın
kuşlarından H üdhüd Sebe’deki bir kadın
hüküm darın varlığından onu h ab erd ar etnişti. Kendisine herşey v erilen ve çok b ü y ük bir tahtı olan bu h ü k ü m d ar ve k av m i güneşe taparlar. B unu öğrenen Hz.
Süleym an H üdhüd vasıtasıyla b ir m ektup
göndererek onu ve kavm ini İsläm ’a davet
eder.
Fakat kadın ileri gelenlerle görü ştü k ten sonra teklifi benim sem em ekle
beraber Süleym an’a hediyeler g ö nderirse de kendisi m üslüm an olm adığın
dan bunlar kabul edilmez. B unun ü zerine kendisi gelir. Henüz yola çıkm adan
S üleym an’ın ilim sahibi veziri Äsaf b.
B erhiya onun tah tın ı göz açıp kapayınca'a kadar Hz. Süleym an’ın y an ın a getirm işır. Tahtını burada tanıyan k ad ın b u nun
släm ’ın gerçek olduğuna d a ir işaretlerden biri olduğunu anlar.
S üleym an’ın
sarayında billürla kaplı avlu y u havuz san arak eteklerini sıvayınca yanılabileceğini
anlayarak m üslüm an olur ve Hz. Süleym an ’ın m aiyetinde kalır.
B elkıs’ın ismi, şahsiyeti ve m em leketi e trafında birçok efsane o rtay a çıkm ıştır.
B unlar, Asur, Yahudi, İran, H in t ve H abeş kaynaklıdır.
Büyük b ir ihtim alle
Belkıs aslen Kuzey A rabistanlı olup G ü
ney A rabistan’da Sebe’ d evletini kurm uş
olan A rıbılerin kraliçesidir. Sebe’ bölge
itibariyle Habeş, İra n ve H in t tesiri a l
tında kolayca kalabilecek durum daydı.
4

Bu, onların İra n tesiriyle güneşe tapar
(Mecusi) olduklarını açıkladığı gibi H abeşlerin kendi hüküm dar sülälelerini Süleym an’la B elkıs’in izdivacından dünya
ya gelen çocuğa bağlam alarını ve onun
aslen H intli olduğu rivayetini de açıklar.
B elkıs’la ilgili hatıralara, bugün Kenya
ve Rodezya’da da rastlanm aktadır. .
★ Ed. Hz. Süleym an ile B elkıs’in macerası T ürk halkıyatm da işlenm iştir. Bu
efsane M ahzüni ile Mina Hanvm adlı tü rkülü halk hikäyesinde de anlatılm ıştır.
Evliya Çelebi, Seyahatnam e’sinde Süleym an’ın Belkıs için yaptırdığı 3000 kadar
köşk ve saraydan bahseder. G aziantep’in
Nizip, A ntalya’nm Serik ilçelerinde bu
ismi taşıyan b irer köy vardır. Divan şairleri Belkıs efsanesine şiirlerinde yer v erm işlerdir.
H üd h ü d -i n u tku m u bäğ-ı sühänim de
görse
Ola zindan dil-i B elkıs’a çem enzär-ı sebä
Nazim
Bize arz-ı cemäl itm ez m i B elkıs-ı emel
ähır
Fehimä hätem -i däğ-ı m ahabette
Süleym an’ız
Süleym an Fehim
Belleten. llm ı ta rih dergisi, üç aylık (A n
k ara 1 Ocak 1937- ). Türk Tarih K u ru mu tarafından yayım lanır. Yayım M üdürü : M. Uluğ Iğdemir. Birinci sayısındaki
önsöze göre T arih ve Türk tarihine ait
h ak ikatleri ortaya çıkarm ak m aksadıyla
neşredilm ektedir. Mevzular, önem derecelerine göre sıraya konulmuş, orta m ektepler için tarih kitapları yazm ak için gereken m ateryali hazırlam ak ön plana
alınm ıştır. Daha sonra ilm i tetkikler
(şahsı tetkik ve tercüm eler), aynen veya izahlı olarak resm i ve hususı vesikalar, kitabeler, ilm i haberler (kazı neticeleri, T ürk Tarih K urum u faaliyetleri, ta 
rih hareketleri, kongreler), kitabiyat, iläveler (eski ara m etinler, kanunnam eler
aynen ve gerektiğinde tenkitli ve açıklamalı olarak) yayım lanm ıştır. B elleten’de, T ürk tarihinden başka, tarih i Türk
dili, T ürk sanatı, arkeoloji ve İslam ta ri
hi k onularında da m akaleler yayım lanm ıştır. K urum un üyeleri, B elleten’in tabii
yazarlarıdır. Telif ve tercüm e olarak
B elleten’de
m akaleleri
yayım lananlar
arasında M ahm ut Akok, U. B ahadır A lkım, Sedat Alp, Şinasi Altmdağ, R. Oğuz
Arık, İbrahim A rtuk, Ahmed Ateş, Sabahat A ltan, Ö. Lütfü Barkan, W. B art
hold, Ş erif Baştav, Sıtkı Baykal, H ikm et
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Bayur, G. E. Bean, Tevifk Bıyıkoğlu, Em in Ben (häl). (Di. ed.) Sevgilinin y ü z ü n d e ve
Bilgiç, E. Bosch, H elm uth Bossert, Enver
çoğu zam an doğuştan olan u fa k , к oyu
Bostançı, H asan Cemil Çambel, W. E berrenkte leke veya kabarık. S iy a h renkli
hard, A kif Erzen, A. Sadik Erzi, Sem avi olan ve boyun dahil olm ak ü zere yüzün
Eyice, Lajos Fekete, Nezih Fıratlı, M. çeşitli yerlerinde bulunan ben, ekseriya
Tayyip Gökbilgin, M uzaffer Göker, M. saç, yanak, hat ve dudakla b e ra b e r, da
Şem seddin G ünaltay, H. G üstav G ü terha çok şekli ve rengi m ünasebebiyle k u lbock, N usret Hızır, Uluğ Iğdem ir, Halil
lanılır. Divan şairleri daha çok nokta,
Inalcık, A bdulkadir İnan, Ä fet İnan, Ş.
dane, tohum , ud, haşhaş, H indu, H indu
Aziz K ansu, E. Ziya Karal, İsm ail Kaym ak,
çocuğu, yuva, putperest, su ltan , H abeş
F uruzan Kınal, H. Zübeyir Koşay, 1. K ısultanı, dağ, yara, baht, hasud, B iläl-i
lıç K ökten, M. Fuad K öprülü, B. LondHabeşi, H arut, siyeh-dil, m isk, gece, sesberger, A. M üfid Mansel, Aziz Ogan, M.
vad-ı dergeh, äyet, aläm et, P e rv in -S ü Zeki O ral, B ahaddin ögel, Tahsin Öz, Nireyya ve sipah gibi kavram k elim elerle
m et Özgüç, Tahsin Özgüç, Laslö Rasonyi,
benle ilgili m azm unlar yap m ışlard ır.
W alter R uben, A ydın Sayılı, M. Süley
Gönlüm kebüterine bir dane saçdı h älü n
m an Şenyürek, F. Abdullah Tansel, A h
met Tem ir, Osman Turan, F. Reşit Unat, K im çarh urur m uallak hoş m u rg im iş
haväyi
1. H akkı Uzunçarşılı, A. Süheyl Ü nver b u Ş
ey
h
ı
lunm aktadır. Bazı yazıların hem T ü rk Hoş düşübdür zü lf-i reyhanında m isk in
çesine hem yabançı dillerde tercüm eleriben lerü n
ne y er verilm iştir. 25. cildin sonunda
Gerçi
kim
hattätlar
nokta
kom
az
läm
(1-100 sayılar) B elleten dizini adıyla bir
ü
stü n e
fihristi yayım landı (1971). 1937 den beAhmed P aşa
ri aksam adan yayım lanan Belleten, devamlılığı ve yayım süresinin uzunluğu ile
Ben ve ötesi. Şiirler (Necip Fazil [K ısailmi süreli yayım larım ız arasında özel bir kürek], 1932) 69 şiiri ihtiva eden k ita p yere sah ip tir ve ta rih ilmi konusunda en ta, şiirler, yazılış yıllarına göre sıraya
önemli süreli yayınım ızdır.
konm uştur. Daha önce eski h a rfle rle b a 
sılmış olan Ö rüm cek ağı ve K a ld ın m la r
BELLİ, Şemsi. Şair, yazar (A rapkir 1929- adlı kitaplardaki şiirlerin рек çoğu bu
). A nkara H ukuk Fakültesi’ni bitirdi
kitapta da yer alm aktadır. Ö nceden y a 
(1950). Gazetecilik, öğretm enlik, avukatlık zılmış olup ve Ben ve ötesi’ne alın m a
yaptı. B ir ara B irlik Partisi Genel Sekre- yan şiirler, daha sonraki k ita p la ra da
terliği’nde bulundu. İlk şiiri
Çınaraltı alınm am ıştır. Bu bakım dan B en ve ötesi,
dergisinde yayım landı (1943). Äşık ede- Necip Fazıl’ın şiir kolleksiyonunun ilk
biyatı geleneğine bağlı koşma tarzındaki çatısı kabul edilir. Bu eserde bölüm ler
şiirden, O rhan Veli tesirindeki nükteli yıllara göre, sonraki eserlerde ise şiirler
şiire geçti. Aşk, hasret, gençlik tem alarını konularına göre sınıflandırılarak h e r böişleyen şiirleriyle ün yaptı. Mizaha ve lüme ayrı adlar verilm iştir. B en ve ötehalk söyleyişine yer verdi. K ervan
si’nde Çile’ye alınm am ış bir kaç şiir b u (1947) ve Çadır (1949-50) dergilerini çı- lunm aktadır.
kardı. A kbaba dergisinde fık ralar yazdı.
Eserleri. Ş iir k ita p la rı: K öy akşamları Bend, bent (F.). Bağ, kuşak. E debiyatta
(1947), Bahar şarkısı (1949), Başşehir so- bütünden ayrılan, ancak kendi içinde bir
bütün teşkil eden nesir veya m anzum y a 
kağı (1957), Ş eyta n diyor ki (1959), Ba
zı parçası. Nesirde her paragraf b ir bend
har güneşi (1959), Boncuk ku tu su (taşlam alar 1960), K arpuz dilimi (1961), Ge sayılır. Tanzim at’tan C um huriyet’e k ad ar
lin telleri
(1962), U ykusuz trenler gazete m akalelerine de bend veya ben d -i
mahsus adı verilirdi. Nazımda ise bend,
(1963), B ü y ü k paydos (1963), İkisi bir2, 3, 4, 5, 6 vb. m ısralı bölümler h a lin 
den (1963), Sabir taşı (1946). M ensur
de yazılan şiirin tek parçasıdır. Beyit,
şiirleri : G üz çiçeği (1958), Can ku divan edebiyatının en küçük bend ö rn eşum (1960), İpek kaplı d efter (1961).
ğidir. B ir bendin bütün m israları aynı
Oyun : Anayaso (önce şiir, sonra oyun
vezinle yazılır (bk. Terkib-i bend, terci-i
halinde 1970). Diğer eserleri : Ağabend). Bendi k ıt’a olan divan edebiyatı
beyim M ustafa K em al (1959), Y a vru vanazım şekillerinden m urabbada bend 4
tandan notlar (1959), C um huriyetin eşim isradır :
ğinde Kıbrıs (1960), Öpme beni bu akşam
(1974), Otopsi (1974), R enkli balonlar
Fuzüli şive-i ihs&nın ister bir
gedäyındır
(1974), T ü ken m ez kalem (1974).

BEN
Dirildikçe ser-i kü yun yolunda häk-i
payındır
Gerek öldür gerek koy h ü k m h ü km ü n
räy rayındır
Gözüm canım efendim , sevdiğim devletli
sultanım .
Fuzüli
Benden ıçeri. Şiirler (B ehçet Kem al Çağ
lar, 1966). Şair kitapta aşağı yu k arı b ü 
tün şiirlerini yedi bölüm halinde b ir a ra 
ya toplam ıştır. Bu bölüm ler A n a yu rt
(yurt güzellikleri, gurbet konulu şiirler),
Atatürk, Tedirgin baş (yalnızlık, bunalım, ölüm konulu şiirler), A nkaralı A şık
Ömer (Aşık şiiri tarzında halk edebiyatı
tesirinde yazılm ış şiirler), Eskilerin izinde (Divan şiiri şekil, dil ve anlayışıyla yazılmış şiirler), ve Başka bahçelerden (K u r’andan, O rhun anıtlar ı’ndan, K utadgu-bilig’den, Doğu ve
Batı’nm ünlü şairlerinden tercüm eler)
adlarını taşır. Şairin sanatınm özünü
m eydana getiren y u rt ve A tatü rk sev
gisi, şiirlerde ay rm tılarıyla işlenm iştir.
Benefşe (F.). Menekşe. D ağlarda, taşlık
yerlerde, çalı ve duvar diplerinde yetişen, mor renkli, hoş kokulu bir bahar
çiçeği.
★ Di. ed. Rengi gök (açık läcivert, çini,
göğermiş, nili) olarak ta rif edilir. Koyu
renginden dolayı, kara, k ü rte -i nili, düd,
zülf, günehkär, H indü-beçe v.b. kelime
ve tabirlerle vasıflandırılır. K oyu rengi
ve kokusu itibarıyle sevgilinin saçma,
benlerine; sapının ince oluşu yönüyle de
iğne ile göğe çıkan Hz. İsa’ya teşbih olu
nur. Benefşenin bü tü n çiçeklerden önce
açması, küçüklüğü, yere yakın ve başının
toprağa m eyyal oluşu, parça parça şekli,
zayıfhğından dolayı devam lı sallanışı, pazarda deste halinde satılışı v.b. çeşitli ta bir ve teşbihlerle ifade edilm iştir. Şekerle benefşenin hastalığa fayda verdiğinden, benefşe şarabından ve kölelere
«benefşe» adı takıldığından bahsedilir.
Cennet çemenlerinde saçılmış benefşe m i
Yä lale vü gül üzre siyeh dane benlerün
Şeyhı
BENEKAY, Yahya. Şair, yazar (K östence/
Romanya 1925- ). K ütahya Lisesi’nden
sonra Siyasal Bilgiler F ak ü ltesi’ni bitirdi
(1951). Maliye Bakanlığı ile G üm rük ve
Tekel Bakanlığı’nda çalıştı. Çınaraltı,
Şadırvan, Hisar, M ülkiye, T ü rk dili, Varlık dergilerinde şiir, incelem e ve ropörtajları yayım landı. Eserleri : Güneydoğu
yollarında (ropörtaj, TDK ödülü, 1962),
Gülen Anadolu (gezi notları, 1962), UçakDergäh arşivi

tan A nadolu (gezi notları, 1964), Yaşayan
M evlid-i Ş erif (derleme 1964), İlk hacı
ilk kurban, Veysel Karani, Hacı Bayram
V eli (inceleme 1966), Yaşayan A levilik
(ropörtaj, 1967).
BENER, Hikmet Erhan. Romancı (Lefkoşe
1928- ). K ayseri Lisesi’ni, Siyasal Bilgi
ler F akültesi’ni bitirdi (1950). Maliye
B akanlığı’nda göreve başlayan Bener,
M aliye M üfettiş yardım cılığı ve hesap
uzm anlığı yaptı. Hazine Genel M üdürlüğü’nün y u rt içi ve dışı çeşitli görevlerinde bulundu, Emekli Sandığı Genel Müd ü rlü ğ ü ’nden em ekliye ayrıldı. Özgür
insan dergisinin yayınım idare etti
(1976).
Edebiyata şiirle başlayan Bener, daha
sonra rom ana yöneldi. R om anlarında in 
sanı, insanın kendi beniyle hesaplaşm asını ele aldı. E se rle ri: Sesler (şiirler 1948),
A cem iler * (rom an 1952), G ordium (rom an
I. C. 1956). Loş ayna (rom an 1960), Ara
kapı (rom an 1961 Kedi ve ölüm adıyla,
1966 Fr. sı 1965), Baharla gelen (roman
1969, Fr. sı 1967).
BENER, Viisat O. Hikäyeci, yazar (Sam sun 1922- ). A nkara H ukuk Fakültesi’
ni bitirdi. Ticaret B akanlığı’nda çalıştı.
K arayollarında hukuk m üşavirliği yaptı.
Yeni İstanbul gazetesinin New York
H erald Tribüne ile birlikte açtığı Dünya
H ikäye Yarışm asında Dost adlı hikäyesiyle üçüncü oldu. Seçilm iş hikäyeler ve
V arlık dergilerinde hikäyeler yazdı. Eser
leri : Dost (hikäyeler, 1952); Yaşamasız
(hikäyeler, 1957), Ihlam ur ağacı (oyun,
1962 TDK T iyatro Ödülü)
Bcng ii Bade. Fuzülı’nin m esnevi nazım
şekli ve arüzun, fäilätün/m efäilün/fäilün
kalıbıyla yazdığı, bazı nüshaları 444, bazıları 540 beyitlik, allegorik Türkçe ese
ri. F uzülı’nin gençlik yıllarında yazdığı,
ve diğer eserleri yanında ilk acemilikleri
de taşıyan bu eser, Safevi hüküm darı
Şah İsm ail’e sunulm uştur.
Fuzüli, eserine kısa bir tevhitle başlam ıştır. M ünacat, naat ve Hz. Ali m ethiyesiden sonra Şah İsmail için yazılmış
bir m ethiye vardır. Daha sonra hikäye
kısmı gelir. Hikäyede, Beng (esrar) ile
Bade (şarap) arasındaki savaş anlatılm ıştır. B ir içki äleminde, Bäde, fazla sarhoş
olur ve kendisini övmeğe başlar. Säki,
Bäde’nin önünde diz çökerek, Beng adın
da m ağrur bir insan tanıdığını, benlik
davası güttüğünü söyler. B una çok kızan
Bäde, B eng’in kafasının kesilm esini ister.
A rkadaşlarından Rakı, aldırış etmemesi-
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eng ü Bade (Başlangıç
sayfası)

Beni okuyunuz

Bengisu, bk. Ä b-ı hayat.

nj; Nebiz (hurm a şırası) savaşılm asm ı,
Boza ise elçi gönderilm esini tek lif eder.
Sonunda Boza, elçi olarak Beng’e gönderilir. B ir ziyafet sonunda Boza, Beng’in
tarafına geçer. Buna karşı Beng de M üferrih M acun’u, barış yolunu bulm ası için
elçi olarak Bäde’ye yollar. M acun da Bäde’nin ta ra fın a geçer. Her iki ta ra f da
savaş hazırlığına başlar. Meze ile Kuş
üzüm ü araların ı bulm ak, savaşı önlem ek
isterlerse de başaram azlar. Beng, Meze’yi, Kuş üzüm ü ve K ebab’ı o rtadan kaldırır, Bade ile karşılaşırlar. Bäde, pusuda beklettiği kuvvetlerinin de yardım ıyla Beng’i yener ve esir alır. F akat sonra
hayatlarını bağışlar. Beng bu yenilgiden
sonra bir daha baş kaldırm az ve kendini övm ekten vazgeçer.
Bäde, genç ve atılgan b ir ruha sahip olan
Safevi hüküm darı Şah İsm ail’i, Beng ise
m ütevekkil, ağırbaşlı b ir insan olan Os
m anlı hüküm darı II. Sultan B ayezid’i
temsil etm ektedir. Ayrıca çeşitli yiyecekler ve içkiler de, çeşitli yaratılıştaki
insanları ve b unların karak terlerini can
landırır. B unlar, Fuzüli’nin doğrudan
doğruya söylem ek istemediği fikirlerini
dile getirirler.
Eserin çeşitli baskıları vardır. Necati Lugal ve Oscar Reşer tarafından da A lm anca’ya çevrilm iştir. Son olarak Kemal
Edip K ürkçüoğlu tarafından yeni h a rflerle ve çeviri yazılı olarak yayım lanm ıştır (1955).
BENGt. B ektaşi şairi. Yaşadığı asır ve
hayatı hakkında bilgi yoktur. S. N. Ergun,
B ektaşi-K ızılbaş A levi şairleri ve nefesleri adlı kitab ın d a (C. III.) bir şiirini
yayınlam ıştır. (—> K.)

BENGÜ, Meınet Fuat. Yazar.
te n k itç i
(istanbul 1926- ). H aydarpaşa L ise si’ni,
İ.Ü. İngiliz Dili ve Edebiyatı B ö lü m ü ’nü
bitirdi (1951). E ngin Bengü im zasıy la
yazdığı bir hikäyesi T ürk dili d e rg isi’n in
hikäye ödülü’nü kazandı (1953).
Y eryüzü, Y editepe, Y en i ufuklar, V a rlık, Y e 
ni dergi, Y ön, A n t dergilerinde e d e b iy a t
ve tiy atro ten k itleri yazdı. Bu ç alışm a
larından dolayı 1959 Ataç A rm ağanı’n ı a l
dı. De yayınevi’ni kurdu (1960). Y e n i
dergi adlı bir sanat ve edebiyat d ergisi
yayım ladı (1964-1975). Eserleri : A ş k v e
süm üklüböcek (hikäyeler, Tuna B a ltacıoğlu ile, 1946), Yaşadığım ız (h ik äy eler,
1951), D üşünceye saygı (denem eler, 1960,
TDK 1961 D enem e-tenkit ödülü), B aşlan
ğıcından bu güne T ü rk ve dünya tiy a tro
tarihi (1961), llk o k u l çocukları için şiirler (antoloji, 1968). Ayrıca üvey bab ası
Nazım H ikm et’in bazı şiir k itap larım ve
kendisine yazdığı m ektupları O ğlum ca
nım evladım M em edim adıyla (1968) y a 
yımladı, tercüm eler yaptı.
Bengü Taş. Ebedi taş. Abide. O rhun a b ideleri *, G ök-T ürk kitabeleri.
★ Ed. G öktürkler *’in bengü taş d ed ik leri dikili taşlar Türk edebiyatm ın g ü n ü müze kadar gelen ilk yazılı örnekleri ola
rak bilinm ektedir. Yenisey çevresinde
irili ufaklı b ir çok taşlar varsa da dil, ta rih ve edebiyat bakım m dan değer ta şıyanları Kuzeydoğu Moğolistan’da O rhun
irm ağı kenarında bulunan ve O rhun abideleri * veya G öktürk kitabeleri gibi isim lerle anılan üç büyük kitabedir.
BENGÜ, Vedat Örfi. Yazar, rejisör ve
oyunçu (İstanbul 1900-1953). Bütün öm 
rü sahne ve perde çalışmalarıyla geçti.
Mısır ve F ran sa’da film çevirdi. O yunculuk ve rejisörlük yaptı. Vefaen ferağ
adlı oyunu D ärü’lbedayı’de (1924), K anun
adamı adlı oyunu da H alkevlerinde m u h telif zam anlarda tem sil edildi. Basılmış
belli başlı oyun, hikäye ve seneryoları :
Beyaz baykuş (1940), B ir yuva böyle y ıkıldı (1943), A kd en iz incisi (1944), K u d u ran canavarlar (1944), Londra’daki kan
izleri (1944), İskelet yüzdeki damğa
(1945), Gülnihal sultan (1946), Kahire
batakhanelerinde (1946). Ayrıca Gaston
Leroux’dan tercüm eleri vardır.
Beni okuyunuz. «Fennı, edebi, içtimai ve
iktisadi mecmua», haftalık (İstanbul
1339/1913-1330/1914).
16. sayıya kadar
M usavver m alum at-ı näfıa adıyla yayım 
landı. Bu dönemde Mesul Müdürü SüSüleym äniye Ktp.

leyman Tevfik’tir. 17. sayıdan itibaren
Mesul M üdürü Namık Ekrem . Çeşitli konularda basit yazılardan başka, şiir ve
küçük hikäyelere de yer v erm iştir. Beni
okuyunuz, bu hüviyetiyle evlenm e ilänlarına da yer veren b ir salon gazetesi
görünüm ündedir. Başlıca yazarları, O rhan Midhat, Nam ık Ekrem , Y usuf Ziya,
Nazım Necdet, B urhan Cahid, Ali Şevket,
Mehmed H akkı’dır.
BENİCE, Ethem İzzet. Rom ancı, gazeteci
(İstanbul 1903-1967).
İskilip Rüşdiyesi
ve G alatasaray S ultanisi’nden sonra De
niz Ticaret M ekteb-i Ä lisi’n i bitirdi. Kars
ve S ürt milletvekilliği y ap tı (1942-50).
Vatan, Son saat, M illiyet gazetelerinde
yazı işleri m üdürlüğü yaptı. Zam an, A ç ık söz, tkdam , Son telgraf ve Gece postası
gazetelerini çıkardı. Aşk ve m acera ro 
m anları yazdı. R o m a n la rı: Çildıran ka 
dın (1927), Istırap çocuğu (1927), Y a kıla cak kitap* (1927), A şk güneşi (1930),
Gözyaşları (1932), Beş hasta var (1932),
On yilm romanı (1933), Y osm a (1936),
Sen de seveceksin (1942), Foya (1944),
Ben hiç sevm edim (1947), Pota (1946),
Adsız şehit (1964).
Benini sinetnalarım. H ikäyeler (F üruzan
Selçuk, 1973). K itap, B enim sinem alarım ,
T em izlik kolu, Seyyid, Bir evin dıştan gö
rünüşü, G ünübirlik adada ve K iş gelm eden adlı altı uzun hikäyeden m eydana
gelmektedir. Füruzan, ilk üç hikäyede,
toplum un ezik kesim lerini, özellikle b ü 
yük şehirlerin gecekondu h alk ı ve ezik
genç kız ve kadınlarm , çocukların acıklı
hayat parçalarını anlatır. D iğer üç h ik ä
yede ise, zengin çevrelerin refah içindeki
hayatları tenkidi bir bakışla hikäye edi
lir.
BENLt Ali. Äşık (Cezayir 1639 7-1689 ?).
Cezayir askeri ocaklarından yetişm iş
äşıklardandır. 1644 te F ran sızların Cezay ir’e yaptıkları başarısız saldırıyı anlatan
bir manzumesi yaşadığı d evir hakkında
fikir verm ektedir. A rüzla olan bu m anzume dışında hece ile de b ir takım şiirleri vardır. B unlarda C ezayir askerleri
ve kahram anlıkları terennüm edilir :
Padişahım Cezayir’in
Yarar arslan yatağıdır
Zaviyesidir hem Resül’ün
Gerçek erler otağıdır.
(-> K.)
Benzer hece diişmesi (Benzer hece yutum u,
benzerlik yutum u; Fr. superposition
syllabique)/(D il). Bazı kelim elerde yan-

yana gelen benzer iki heceden birisinin
düşmesi.
-d u r-u r -d u r (tur)
O kum uştur > okum uştur
-y o r-u r -yor
g eüyorur > geliyor
örneklerinde görülen hece düşmesi gibi.
Benzer hece yutumu, bk. Benzer hece düş
mesi.
Benzerlik edatları. Aslında çekim edatlarıdır. Yalnız m änaları bakım ından benzer
lik ifade ettik leri için bu isim le de söylenirler.
G erek Eski T ürkçe’de, gerekse
Eski A nadolu Türkçesi’nde sayıları fazla
ve kullanm a yerleri değişikti. M eselä:
yanlığ, m enizlig, tig, tek, gibi, gibin, bigi
kelim eleri b irer benzerlik edatı idiler.
B ugünkü T ürkçe’de ise, sadece gibi edatı
yaşam aktadır. Bu kelim e Türkçe kip
(kalıp) kelim esine üçüncü teklik şahıs
iyelik eki olan -i nin eklenm esiyle teşekkül etm iştir. İsim lerin yalın halleriyle kullanılır. Çocuk gibi sevim li. K itap
gibi okudum . Şahıs zam irlerinin ise ilgi
haliyle kullanılır. Senin gibi adam görm edim . B izim gibi insan göremezsin.
Benzerlik eki, bk. Eşitlik eki.
Benzerlik yutumu, bk. Benzer hece düşm e
si.
Benzeşme (Fr. assim ilation) / (Dil). Bir
kelim ede yanyana veya aralıklı olarak
bulunan iki sesten birinin diğerini etk ileyerek, onu kendisine benzetm esi. Ö rnek çarşanba > çarşamba, ben > men,
o+ bir > öbür ... gibi.
B unun gibi -di eki, çeşitli ses yapısındaki köklere uyarak 8 şekil alır : al-dı,
ver-di, ko y-d u , gör-dü, yap-tı, kes-ti,
sus-tu, d ü ş-tü ... gibi. Veya b ir i- eki 4
şekle girer : at-ı, ev-i, tu z-u , göz-ü ... gibi.
Kelimede sonraki sesin önceki sesi ken
disine benzetm esine gerileyici benzeş
me *; önceki sesin sonraki sesi kendine
benzetm esine ise ilerleyici benzeşme *
adı verilir.
İki sesli arasındaki benzeşmeye sesli u y u 
m u *; iki sesdeş arasındaki benzeşmeye
de sesdeş u yu m u * denir.
Yanyana iki ses arasındaki benzeşmeye
yakın benzeşm e *; aynı kelim e içinde fa
kat aralıklı olarak bulunan iki sesin benzeşmesine uzak benzeşme * adı verilir.
Benzeşıneme, bk. Aykırılaşm a.
Benzeşmezlik, bk. Aykırılaşm a.
Benzetmc, bk. Teşbih.

BEN
Benzetmc (Halk.) Çalgılı halk oyunlarında
veya yilm belli günlerinde değişik kılıkla
gençlerin, çalğısız ve tem sili oyunlarda
yaptığı taklide denir. Deve oyunu, K adı
oyunu, А гар o yunu gibi tem sili güldürücü seyirlik oyunlar benzetm e sayılır.
Ayrıca, çalgılı oyun (raks) larda da,
Bebek, Kartal, A ğca-Ferikler, K a rs-Z eybeği, H oruz, P işik, Y ayık, Teşi, K ıskanç
benzetm elidir.
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BENZİNG, Johannes. T ürkiyatçı (Szhw arzw ald/A lm anya 1913- ). Y üksek tahsilini
Berlin Ü niversitesi’nde yaptı. T ürkm ence’deki fiil şekilleri üzerine doktora v er
di. II. Dünya Savaşında A lm an Dışişleri
B akanlığı’nda dil uzm anı olarak çalıştı.
Savaştan sonra P aris’e yerleşti. Önce
Türkm ence sonra Çuvaş dili üzerinde çaIıştı. K üçük bir Çuvaş dili g ram eri yazdı.
Küçük b ir T ürkiyat el kitabı hazırladı.
Eserleri : K leine Einjührung in die
Tschuwaissche Sprache (K üçük Çuvaş Di
li G ram eri, Berlin 1943); Über die V erbform en im Türkm enischen (T ürkm encedeki Fiil Şekilleri Üzerine, doktora tezi,
Berlin 1953); E inführung in des S tudium
der altaisehen Philologie und der T u rkologie (T ürkoloji ve Altay Filolojisi Incelemesine Giriş, W iesbaden 1953). Ayrıca,
Philologiae Turchicae F undam enta’m n
çeşitli bölüm lerini yazdı.
Beräat-i ıstihläl. Divan edebiyatında m anzum veya m ensur b ir esere, konusuna u y 
ğun tarzda güzel b ir ifade ve sözlerle başlayarak iyi bir giriş yapm aktır. Buna
hüsn-i ibtida veya hüsn-i m atla da denir.
Şeyh G alib Hüsn ü Aşk’ın Der Sebeb-i.
telif bölüm ünde :
Bir m eclis-i ünse m ahrem oldum
Ol cennet içinde A d em oldum
Meclis veli gülşen-i mahabbet
Bülbülleri yekser eh l-i ülfet
Her birisi şair-i suhan-senc
Gencineler elde cümlesi genc
Sohbetleri şi’r ü fazl u irfän
Ülfetleri nazm u nesr ü iz’än
beyitleriyle başlayarak, 67 beyit içinde
kitabın yazılış gayesini açıklar.
Sinan Paşa da Tazarrunäm e’ye :
«İlähä, Melikci, Padişaha! Sen ol E vvel’sin
ki, sana ibtida yok, ve sen ol Ä h ir’sin ki,
sana intiha yok. S en ol Zähir’sin ki, kim se ne-y-id ü g ü n bilm ez; ve sen ol B ätın’sın ki, kim esneden gizlenmez.»
şeklinde b ir giriş yaparak bu sanata gü
zel bir örnek verir.
Beraber. S anat ve edebiyat dergisi, 15

günlük (İstanbul 1 Eylül 1952-1 O cak
1953). 9 sayı çıktı. Sahibi ve B aşy azarı :
M etin Özek. S anat olaylarına ve sosyal
hayata toplum cu açıdan bakan y azılara,
şiirlere ve ten k itlere yer verdi. Yazı k a d rosunda R ifat Ilgaz, A. K adir, T alip
Apaydın, O rhan Kemal, Fethi Naci, F a 
kir B ay k u rt, Tahsin Yücel, N ijat Özön,
Cahit Irg at, A hm ed Arif, Ş ükran K u rd a kul, Ö m er F aru k Toprak, A hm et O ktay,
Lütfi Erişçi, T urhan Doyran b u lu n m a k taydı.
BERÄI. D ivan şairi (Urfa
? -ls ta n b u l
1763). Tahsilini bitirdikten sonra B ä h ir
M ustafa P aşa’nın yardım ıyla K e th ü d a
K alem inde çalıştı. Bu vazifede iken v efat
etti. R a m iz tezkiresi’nde şiir ve n esird e
usta olduğu, B ähir M ustafa Paşa’ya k a side ve gazeller sunduğu kaydedilm iştir.
F akat Ram iz tezkiresi’nde ve Sicill-i Osm ani’de şiirinden örnek verilm em iştir.
Berat. Yazılı käğıt, mektup ve fe rm a n näme. Nişan, rü tbe, m em urluk, m aaş
ve b u n lara benzer şeyler h ak k ın d a
devletçe verilirdi. Osmanlı Devleti te şk ilatında bazı hizm etlere talip olanlar veya
bazı vazifelere tay in edilenlere y ü rü tm e
yetkisi veren ve padişahın tuğrasm ı ta şıyan resm i izin veya tayin belgesidir. K ime berat verilirse ondan berat resm i a l
tında b ir vergi alınırdı.
Osmanlı vesikalarında berata biti, nişan,
hüküm , m isal de denildiği gibi önem li beratlara m enşur denirdi. B eratlarda v erilen hizm etin adı, mahalli, maaşı veya geliri, verilen şahsın ismi, ne için v erild iği, kendisinden ne istenildiği, selahiyet
derecesi belirtilirdi. Beratlar d ivanı *
yazı ile ve verilen kimsenin m evkiine ve
işin önem ine göre ağır veya sade b ir ü slupla yazılırdı.
Berat (beräet) Gecesi (Leyle-i Beräe). Ş aban
ayının on dördüncü gününü on beşinci
gününe bağlayan gece.
Berat’m aslı beräet olup beri olma, k u rtulma, bağışlanm a uzak kalma, asli borçsuzluk, värestelik dem ektir. Buna göre
Berat gecesi kulların asli borçsuzluklarını, y ah u t bu hale dönüşmelerini yani
cehennem den azat oluşlarım temsil eder.
Hz. M uham m ed (S.A .)’e Peygam berliğinin bu gecede müjdelenmiş olduğu riv ayet edilir.
Bu gecede, yaratılm ışların,
bir sene içindeki rızıklarına, öm ürlerine,
am ellerine dair Allah tarafından m eleklere talim at verildiği hususunda sahih h a 
dis vardır. Yine bir hadis’e göre bu gece’de Allah m üm inlerin günahlarını affeder,
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käfirlere m ühlet verir.
M üslüm anların
kandil * olarak kutladığı gecelerden biri
olan Berat gecesinde, şekli belirli olm a
yan nafile ibadet yapılm asında çok sevap
olduğu nakledilmiştir.
★ Ed. Türk halkıyatında diğer m übarek
gün ve geceler gibi derin b ir tesire sahip
bulunan Berat gecesi şairlerin terennüm
ettiği dini konulardan birini teşkil eder.
Her mümine bir kutlu berattır verilen;
Nimetle huzurdur, hayattır verilen...
Bilsen, ne cömert olur bu gökler pazarı
Üç Yäsin’e üç çift kanattır verilen
A . N ihat Asya
BERBADINOĞLU. Äşık. G aziantep köylüklerinden olduğu, nerede ne zam an y a
şadığının bilinmediği Ali Riza Y alm an’ın
Gaziantep halk şairleri (H BH - 81, 1938)
adlı yazısında kayıtlıdır.
Berber aynası. H ikäyeler (O ktay A kbal,
1958). Yabançı okulda, E vden kaçış, Dağınık anılar, Berber aynası, F ilim koptu,
Ayakları dibinde, G ökyüzü, K apısı çalınacak, Nelerden sonra ve A v u n tu adlarını
taşıyan on hikäyeyi ihtiva etm ektedir.
Şahsi hatıralara dayanan, hikäyelerden
oluşan kitaba 1959 Sait Faik H ikäye A rmağanı verildi.
BERBEROĞLU. Äşık (XVII. a.). H ayatı
hakkında bilgi yoktur. X V II. a. ait saz
şairlerinin m anzum elerini ih tiva eden
m ecm ualar da şiirlerine rastlay an H. E ren
bu asrın ikinci yarısında yaşadığını
ve Yeniçeri olduğunu tah m in etm iştir.
K.)
BERBERZÄDE Mehmed Zihni. T arih y a 
zarı, şair. (İstanbul 7-1715) D ivän-ı H üm äyun kätipliğinden yetişm iştir. T ersane Ruznämeciliğinde bulunm uş, azlinden
az sonra ölmüştür. Tarih-i M ısır el-K ahire adlı büyük bir ciltlik K ah ire tarih i ile
1591 den kendi devrine k a d a r yetişen
Ulemä ve Meşäyih (älim ler ve şey h ler)’e
dair bir eseri vardır. (—» K.)
Berceste (F.). İnce, seçkin, güzel. Edebiy atta kolay hatırlanan, güzel söylenmiş
m isralar için kullanılır. D ivan edebiyatında sözü uzatm adan ifadeyi teksif e tmek esastır. Onun için divan şairleri o r
ta halli bir yığın gazel ve kaside yazm aktansa berceste m isralar söylemeyi,
bütün söylemek istediklerini b ir m ısraa
sığıştırm ayı tercih etm işlerdir. К оса R agıp Paşa, Eğer m aksud eserse m ısra-ı
berceste kafidir diyerek, güzel söylenmiş
bir m isram bir eser sayılabileceğini be-

lirtm ek istem iştir. Bu görüş aynı zam an
da divan edebiyatının estetik anlayışını
da ifade eder. Fakat her berceste misra
yazm ak isteyen şairin, m israları berceste
sayılam az. A radan zam an geçmesi, okuy an ların vecize ve atasözlerinde olduğu
gibi, onu sık sık hatırlam ak, tekrarlam ak
suretiyle bir zevk birhğine varm ış olm a
ları gerekir. Berceste tab iri um um iyetle
güzel m isra için, bazan da güzel söylen
miş beyit ve kıtalar için kullanılm ıştır.
Berceste m isralar çoğu zam an äzäde *
(tek başına) m isralardır. B ununla b era
ber b ir beytin, bir mısraı da berceste olabilir.
Bäki kalan bu kubbede bir hoş sadä imiş
Bäkı
Sen gelm eyince hätıra görsen neler gelir.
Näbi
Batı tesirinde gelişen T ürk edebiyatında
parça güzelliğinden ziyade şiirin tam a
m ının güzelliği esas alındığından berceste
m isra söyleme m erakı kalm am ıştır. Bu
nunla beraber Mehmed A kif’in, Yahya
Kem al’in şiirlerinde berceste m isralar
vardır.
İnsan alem de häyäl ettiği m üddetçe yaşar.
Y. Kemal
A llahtan utanm ak da olur ilm ile ...
heyhat.
M ehm et Akif
Bercis (Bircis). M üşteri * yıldızı, Jü p iter
gezegeni.
★ Ed. M üşteri’nin diğer adlarından biri
olan Bercis onun kadar çok kullanılm am ıştır. B ununla birlikte düşünm e ve idare etm e sanatm a sahip devlet adam ları
Bercis’le tavsif edilm iştir :
Tedbir-i m u ’azzam ät-ı u m ür-i cihan içün
Y a km ıştı şem -i fik r e t’i Bercis-i nükteden
Bäki
Ber-där (F .). D arağacına çekilmiş, asılmış,
★ Di. ed. Güzele, sevgiliye äşık olan kim se, yani m aşuk darağacına çekilir. D arağacı görevini de sevgilinin saçları yapm aktadır.
Z ü lfü n ü n darında ber-d är itm eğe dil
düzdini
H akim -i kudret izaruna virübdür
dest-hat
Ahmed Paşa
M utasavvıf şairlerde ise b e r-d ä r deyimi
daha çok «Enel-Hak» dediği için asılan
sofi H alläc-ı M ansur’la beraber kullanılır :

BEL
Dar olam gerdär olam b e r-d ä r olam
M ansür olam
Carı olam hem ten olam hem in olam
hem an olam
Y unus Emre
BERFE, Süreyya. Şair (İstanbul 1943- ).
Ç anakkale Lisesi’ni bitirdi (1960). Bir süre
İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm ü’nde okudu. Düzlem , Zeren, Y elken , T ü rk
dili, So yu t, Papirüs, Y eni dergi, Y en i ede
biyat gibi dergilerde yazdı. Ş iir kitap lar ı : Günola (1969), Savrulan (1971).
Berk (A.). Şimşək, yıldırım , parıltı.
★ Tas. İlahi n u r’dan kulda ortaya çıkan
ilk m anevi təcəlli. Kul bu hal ile A llah’a
yakınlaşm ış olur.
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Berk (1886)

llhan Berk

Berk. Edebı mecmua, sürəsi belirsiz
(1303/1886-1304/1887). 12 sayı çıktı. Сер
kitabı ebadındadır. İlk beş sayıda «siyasiyattan başka h ə r m esailden bahseder»
ibarəsinə yer verilm iştir. İm tiyaz sahi
bi : M ehm ed Rəmzi. Resimsiz və tək sü
tun halinde yayım lanm ıştır. H ər nüsha
32 sayfadır. Telif şiir və yazılardan baş
ka, batı dillərindən tərcüm ələr, hal tə r 
cüm ələri və m üsiki bahislerine yer v eril
m iştir. Yazı kadrosunda A bdulhekim
Hikmət, A bdülkerim Sabit, A bdullah E nver, Ahm ed Rasim, Alaybeyizäde Naci,
Ali Kem al, Ali Ulvi, Aşki, Ateşzebän, Be
şim, Bihzat, Cənab Bərki, Ebulgazip Vicdani, Ebulhazin Hicranı, Eşref Paşa, F a t
ma Nəsimə, H akkı, H arputlu H ayri, H a
lid Ziya (U şaklıgil), Halil Edip, Hasan
Vasfi, H üseyin Fevzi, S üleym an Salim,
M ahmud Kəm aləddin, M azhar M ehmed
Nəcəfi, Mehmed Rəmzi, M ehmed Tevfik,
Mehmed Zivər, M enem enlizäde Tahir,
M uallim Fevzi, M uallim Naci, M ustafa
Cəmil, M ustafa Rəşid, N abizäde Nazım,
Nadiri Fevzi, Nevzad Lemi, Said, Sirri,
Suuf bulunm aktaydı.
BERK, Ayşe. Äşık (K ayalıyokuş/Şarkışla
1874-1953). Äşık S erdari’nin kızı. Sıkın-

AŞK
Sen varken kötü diye bir şey bilmiyorduk.
Mutsuzluklar, bu karalar yaşamada yoktu.
Sensiz karanlığın çizgisine koymuşlar umııdu
Sensiz esenliğimizin üstünü çizmişler
Nicedir bir pencereden deniz güzel değil,
Nicedir ışımıyan insanlığımız sensizliğimizden.
Sen gel bizi yeni vakitlere çıkar
llhan Berk

till b ir h ayat yaşadı. 1. A slanoğlu, o k u m a yazm a bilm əm əsinə rağ m en güzel
şiirler söyləyən arif bir k ad ın o ld u ğ u n u
ifadə edər. (—» K.)
BERK, llhan. Ş air (Manisa 1916- ). B alıkesir N ecatibey Ö ğretm en O k u lu ’nu,
-E spiye’de iki yıl ilkokul ö ğ retm en liğ in den so n ra- A nkara Gazi Eğitim E n s titü sü Fransızca Bölüm ü’nü b itird i (1945).
Zonguldak, Sam sun, K ırşehir’de F ra n sız 
ca öğretm enliği yaptı (1945-1955). Z ira a t
B ankası Genəl M üdürlüğü Y ayın B ü ro su
m ütercim liğinde bulunduğu sırad a k e n d iisteğiyle em ekliye ayrıldı (1970). B o d ru m ’a yerleşti.
Şiire 19 yaşında, Manisa H alkevi d e rg isi’nde başladı (1935) və aynı yıl şiir k i
tabı çıkardı. Y üksək öğrenimi, ö ğ re tm e n likleri və m ütercim liği sırasında im zası
na V a rlık (1937- ), S ervetifünun, Y e n i
adam, Ses (1939-41), Yığın, Y e r y ü zü ,
K aynak, Y editepe (1940-58), Y e n i dergi
(1964-75)’de, V atan gazetesi sanat y a p rağı (1953-56)’nda və daha başka irili
ufaklı birçok dergide rastlandı. G ü n a yd ın
yeryü zü kitabı kovuşturm aya u ğ rad ı
(1953) və dava beraatle sonuçlandı. TRT
1970 S an at Ö dülleri tək şiir dalında
«Atlas» şiirine başarı ödülü verildi (Ş u bat 1971).
llhan B erk, T ürk şiirinde «çok deney y a 
pan, şiire yeni yapılar arayan» bir şair
olarak bilinir. Şiirinin gəlişim çizgisinde
iki dönəm vardır. İlk şiirinden Çivi y a 
zısı (1960)’na kadar olan birinci dönəm 
də, yaşadığı çevrəyi, halkın gündəlik y a 
şantılarını, basit və rom antik d u yğulan
m alarını anlatan, O rhan Veli’vari şiirler
yazdı. Çivi yazısı’у la kəsin bir dönüş y a p tı. Bu ve daha sonraki kitapları, zam an
zam an düzyazıya yaklaşan; en aşırı şəkli
yeniliklərin denendiği; tamamən çağrışıma dayalı bir m uhteva ve kəndinə özgü
bir şəkli estetik oluşturm a gayreti taşıyan; y er yer anlamsız, açılımsız, gelişigüzel sıralanm ış bir yığıntı halindeki
im ajlarla içekapam k ve ferdiyetçi b ir ta vır belirten ü rü nlerini toplar. Bu dönəm
şiirlerinde genəl olarak somut ve bedeni
bir aşk, cinsi bunalım lar, ruhi sarsıntılar
ve dengesizlikler təm əl öge oldu. Ş iirini
kurarkən yararlandığı en önəmli kaynak,
biçimdə bazı Fransız şiir akımları, m u h təvada B atı (H ıristiyan) ve klasik Y unan
kültürüdür.
E se rlə ri: Güneşi yakanların seldrm(1935),
İstanbul (1947), Günaydın yeryüzü (1952),
T ürkiye şarkısı (1957), Koroğlu (1955),
Galile denizi (1958), Çivi yazısı (1960),

Dergah arşivi

BER
Otağ (1961), Mısırkalyoniğne (1962), Ä şıkane * (1968), Şenliknäm e (1972), Taşbaskısı (1975), Atlas (1976). A ntolojiler :
B eyit-m ısra antolojisi (1960), A şk elçisi
(aşk şiirleri, 1965), A rthur R im baud’nun
seçm e şiirleri (1962), Dünya edebiyatında
aşk şiirleri (1968), Dünya şiiri (1969), il
lum inations (Rimbaud’dan şiir tərcüm ə
ləri, 1971).
BERK, Nurullah. Yazar, rəssam, (istanbul
1906- ). G alatasaray Lisesi’nden sonra
Güzel Sanatlar Akademisi’nde okudu. P a 
ris Güzel Sanatlar A kadem isi’ni bitirdi
(1929). Akşam gazetesinde çalıştı. A na
dolu A jansı’nda tercüm anlık, Cağaloğlu
O rtaokulu’nda rəsim öğretm enliği yaptı.
Güzel Sanatlar A kadem isi’ne öğretim
üyesi oldu. İstanbul Rəsim ve Heykəl
M üzesi’nden em ekliye ayrıldı (1970).
Rəsim sanatı ile ilgili yazı ve kitapları
yanısıra, tenkit gəzi ve sanat yazıları yayınladı. E serleri: Modern sanat (1933),
T ü rk heykeltraşlığı (1937), Sanat konuşm aları (1943), T ü rkiye’de resim (1943),
R esim bilgisi (1964), Ustalarla konuşm alar (1971), F ikret Mualla (O rhan Koloğlu ile birlikte, 1971).
BERKAND, Muazzcz Tahsin.
Romancı
(S elänik 1900- ). istanbul Fevziye L i
sesi’ni, Kız Öğretm en O kulu’nu bitirdi.
T ürkçe ve Fransızca öğretm enliği, Os
m anlı Bankası H ukuk İşleri’nde tercüm anlık yaptı. K adın rom anı olarak ad 
landırılan, daha çok genç kız ve kadın
okuyuculara hitap edən rom anları okuy u cu ların ilgisini çekmiş, bir çoğu filme
alınm ıştır.
E serleri : Sen ve ben (1933), A şk fırtınası (1935), Bahar çiçeği (1935), Sonsuz
gece (1938), O ve kızı (1940), Kezban,
(1941), Muallä (1941), Bir genç kızm ro
m anı (1943), B ülbül yuvası (1943), Dağ
ların esrarı (1943), Perdeler (1943), Bir
garip izdivaç (1944), Kalbin sesi (1944),
K ü ç ü k H anım efendi (1945), Nişan yü züğü (1945), Lale (1945), Saadet güneşi
(1947), Çiçeksiz bahçe (1947), A şk tilsi
m i (1949), Çamlar altında (1949), Gönül
yo lu (1950), Sarm aşık gülleri (1950),
S e v m e k korkusu (1953), A şk ve intikam
(1958), B ir rüya gibi (1958), Sabah yıldızı (1958), Mağrur kadın (1958) B üyü k
yalan (1958), Kırılan üm itler (1957), Bir
bahar akşamı (1966), Bulutlar dağılınca
(1967), Uzayan yollar (1968), Işık yağ
m u ru (1971), İki kalp arasında (1972),
B ir gün sabah olacak mı? (1972).
BERKE Fakih.
D ergah arşivi

Şair,

m ütercim

(Mısır

XIV. a.). M em luklar devrinde Em ir Altunbuğra Bey’in m aiyetinde yaşadı. G a
za niyetiyle İskenderiye’ye geldi ve
K utb’un H üsrev ü Şirin mesnevisini ora
da istinsah etti. Bu eserin sonuna iläve
ettiği 51 beyitlik m anzum eden adını ve
kim olduğunu öğrenm ekteyiz.
Ayrıca
İrşädü’l-M ülük V e’s-selätin adlı bir te rcümesi vardır (1387). A rapça’dan satır
satır tercüm e edilm iştir. Tercüme, K ıpçak sahası dil özellikleri taşır. (—» K.)
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BERKER, Aziz. Kütüphaneci. (istanbul
1899-1968). İstanbul Ö ğretm en O kulu’
nu bitirdi (1919). Bir süre öğretm enlikten sonra, Antalya Milli Eğitim M üdür
lüğü (1927-1933), Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi Şube M üdür
lüğü (1933-39), K ütüphaneler M üdürlü
ğü (1939-1965) yaptı.
E se rle ri:
Mora İhtiläli tarihçesi veya
Perah Efendi mecmuası (1943), T ü rkiye’
de İlköğretim I 1839-1908 (1945), Yazm a
ve eski basma kitapları tasnif ve fişlem e
kılavuzu ve İslam Dini ilim leri tasnif
cetveli (İsm et Parm aksızoğlu ile b irlik 
te, 1958). (—» K.)

Aziz Berker

BERKI. Divan şairi (istanbul 7-1533).
K ätiplik yapm ıştır. Hasan Çelebi tezkiresi’nde şiirlerinden örnek verilm iştir.
Berk-i sebz (Tar. t.). Yeşil yaprak Mevlevilik’te dərvişin dedeye, dergäha v erdiği arm ağan.
Armağan gönül alm ak
için verilir. Ihtiyacı karşılam ak amaçlı
veya sadaka değildir. Bu yüzden gizli
sunulur. N iyaz ve nezr de aynı anlam 
dadır.
BERKÖZ, Egemen. Şair (K aradeniz Ereğlisi 1941- ). Bolu Lisesi’ni bitirdi. Dil
Tarih ve Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili
ve Edebiyatı Bölüm ü’nde okudu.
İlk şiiri Y ed itepe’de yayınlandı (1959).
Daha sonra Dost, Ataç, Y elken, Evrim,
Alan, Dönem, Yor dam, Yeni dergi, So
yut, Papirus dergilerinde şiir yayım ladı.
Şiirlerini Çin askeri ah devran (1966)
adlı k itap ta topladı.
BERKSOY, Naci Çelik. Tenkitçi,
yazar
(Zonguldak 1947- ).
O rta öğrenim ini
İstanbul Erkek Lisesi’nde tam am ladı
(1968). B ir süre Gazetecilik Yüksek Okulu ’na devam etti. Bazı gazete ve dergi
lerde çalıştı. 1970 ten sonra çeşitli ga
zete ve dergilerde yayım ladığı kitap ten kitleri ve T ürk rom anı üzerine yeni değerlendirm eleriyle tanındı. Taylan Altuğ
ve Hulki A ktunç’la birlikte yayım ladık-

M. Tahsin Berkand

lari T ürkiye defteri * dergisini yonetti
(1974-1975). Televizyonda sanat-edebiy at program ları hazırladı. T ürk dili ve
edebiyati ansiklopedisi’nde C um huriyet
ve günüm üz edebiyati ile ilgili m addeler
yazdı. Rom anda hesaplaşma (1971) ad
lı T ürk rom anının belli b ir açıdan değerlendirildiği eseri yayım lanm ıştır.
BERKTİN, Cezmi Tahir. Şair,
eğitimci
(D em irci/M anisa
1903).
İlkokulu
A lanya’da okudu. İzm ir A m erikan Koleji’ni, Gazi Eğitim E n stitüsü’nü bitirdi
(1934). Ö ğretm enlik ve M illi Eğitim m üfettişliği yaptı. K ültürel Dış M ünasebetler Bürosu, A nkara Koleji, E tüd A raştırma Bürosu m ü dürlüklerinde bulundu.
Eserleri.
Şiir
k ita p la rı:
E m ekleyiş
(1933), Bayrak (1974). A yrıca eğitim le il
gili Tem bel çocuklar h a kkm da bir inceleme (1960), İntibaksız çocuklar h a kkın da bir incelem e (1960), Problem li çocuk
lar ve problem sebepleri (1962), Öğrencilerde davranış bozuklukları ve psikosom atik rahatsızlıklar (1968), Eğitim
amaçları, çocuklanm ız ve biz (1969),
O kul öncesi eğitim ve çocuklanm ız
(1971), Öğrenci problem leri (1974) gibi
eserleri ve tercüm eleri vardır.
Berınekiler. Abbasi D evleti’nin ilk zam an
larında vezirlik ve büyük m em urluklarda b ulunan İranlı aile. A bbasilerin ik tidarı ele geçirm esinde bu aileden H alid’in
büyük rolü olm uştu. H alid’in oğlu Y ahya H aru n ü ’r-R eşid ’in yetiştirilm esinde
görev aldı. H aru n ü ’r-R eşid H alife olun
ca da onun vezirliğine tayin edildL O ğul
ları Fazil ve C äfer’in yardım ıyla 17 sene
devletin idaresinde büyük söz sahibi ol
du. Uzun süren bu ik tid ar devresinde
büyük nüfuz, servet ve şöhret kazanan
B erm eki ailesi, İran m enşeli olması sebebiyle, A rapların da kıskançlığını çekiyordu. Bu durum H arunü’r-R eşid’i önceleri B erm ekiler hakkm da bir takım
tedbirler alm aya sevketti. Bir m üddet
sonra da bu aileyi ortadan kaldırdı.
•A- Ed. Cöm ertliğiyle m eşhur B erm eki ailə
sinin ortadan kaldırılm ası, buna karışan
birçok efsanelerle de zenginleşerek, İs
lam i edebiyatın trajik konularından bi
rini teşkil etm iştir.
Sadr-ı C em m ertebe kim zät-ı şerifiyle
anın
Z üm re-i Berm ekiyän kıssası payana
gelür.
Nedim
Berzah (A.). İki şey arasındaki perde, engel, fasıla, aralık. Dünya alemi, A hiret

alemi, Dünya ile A hiret arasın d ak i alem,
k abir alemi.

Fatin tezkiresi’nde
(-> K.)

★ İsi. Ö lüm den kıyam et g ü n ü n e k ad ar
olan m üddet, dünya ile a h ire t arasın d aki g'eçit gibi m änalarda da ku llan ılan
Berzah, K u r’an -ı K erim ’de üç yerd e geçm ektedir. M üm inün/ 100’de engel, F urk a n /53 ile R ahm an/20'de ise iki suyun
birbirine karışm asını önleyen şey o larak
kullanılm aktadır. B ununla b irlik te gerek äyetler üzerinde gerek sadece B er
zah kelim esi üzerinde tasavvufi-felsefi
izahlar yapılm ıştır.

BESİM, Ömer. Divan şairi (K irim ?-İstanbul 1781). K ırım ’dan İstanbul’a göç
ederek tahsilini burada yaptı. Kethüda
kalem inde yetişti. Häcegän sınıfına girdi.
Silahtar kätipliğinde bulundu. Arapça ve
Türkçe şiirleri olan Besim ’in divanı yoktu r. (-» K.)

★ Tas. Berzah kelime m änasındaki izafilik dolayısıyla değişik h a tta b irb irin in
ziddi şeyler hakkm da kullanılabilm iştir.
Tas. t. olarak berzah şu m än alard a k u llanılm ıştır : a) R üh-ı azam *, b) K esif
cisim ler (Dünya alemi) ile m ücerret ru h 
lar (A hiret alem i) arasındaki m isal (ideler alem i), c) İnsanla onun ulaşacağı y ü ce m enziller arasındaki engeller, d) A llah’la m ürşit arasında bir vasıta olan
m ürşide m ahsus bir hal. Z ikreden, m ü r
şidin bu halini tasavvur ederek A llah’a
yaklaşabilir. Berzahü’l-c ä m i: (B erzah-ı
evvel, berzah-ı äzäm, berzah-ı ek b er).
B ütün berzahların aslı olan vä h id iyyet *’e
ve taayyün-i evvel *’e denir. (-> K .)
BESİM. Divan şairi, alim (M anyas ?-?
1764). Asıl adı M ustafa’dır. M anyaslı
Seyyid M ustafa adıyla tanm m ıştır. İyi
bir tahsil gördü. Däye H atun M edresesi
(1735) ve H ayreddin Paşa M edresesi’n de (1762) m üderrislik yaptı. Bu vazifede iken vefat etti. İyi A rapça bilirdi.
Türkçe ve Farsça şiirleri vard ır. (—» K.)
BESİM Bey. Şair (istanbul 1862-? ). Davutpaşa’da Taş m ektepte tahsile başladı.
Pizren Rüştiyesi’nde okudu. İskilip’te
Nuh E fendi’den özel ders aldı. Arapça
ve F ars edebiyati öğrendi. Şeyh Sädi ve
Şeyh İsm ail H akkı’nm eserlerinden şiir
ve tasavvuf terbiyesi aldı. Mesnevi oku
du. Devlet hizm etine girdi. M eclis-i R usum at azalığında, Mudanya ve B andırma güm rük m üdürlüklerinde bulundu.
Son asır Türk şairleri’nde eski ve yeni
tarzda şiir söyleyebilen usta bir şair ol
duğu belirtilm ektedir. Şiirlerinin çoğu
kaybolm uştur. Elde kalanlar da küçük
bir divan teşkil edecek kadardır.
BESİM Melımcd. Divan şairi (?-? 1842).
Eski Şeyhülisläm lardan Äşir Ef.nin yeğenidir. Tahsilden sonra Kudüs molla
lığına tayin edildi (1827). Daha sonra
T ah rir-i emläk m em uru oldu (1830).

bir

gazeli

vardır.

BES

BESİM, Salih. Şair (istanbul ?-? 1826).
M emurluk yaptı. Bir aralık Izmit Valisi
H asan Paşa’nın divan kätipliği hizm etinde bulundu. H akkm da fazla m alum at
yoktur. (—>K.)
(
)BesmeIe.
Bismilläh i’r-rah m an i’r-rah im /R ah m an ve Rahim
olan
A llah’ın
adıyla
veya
kısaca
(
) B ism illah/A llah’ın
adıyla
cümlesine verilen isim.
R ahm an kelim esi Rahm et kökünden çıkan m übalağalı ism -i fäil olup sonsuz
rahm et (bağışlama, esirgem e) sahibi dem ektir. A llah’ın bu sıfatı herkese şa
m ildir. Rahim de aynı kökten gelen yine bir m übalağalı ism -i fäil olup özellikle m ü’m inlere rahm et sahibi dem ektir.
Besmele N e m l/30’un bir bölüm üdür. Bu
nunla birlikte Beraet (Tevbe) suresi hariç bütün surelerin başında yer alır. Bu
besm elelerin äyet sayılıp sayılam ayacağı
ihtilaflı bir konudur. im am Mälik, im am
Evzäı, Taberi ve Davud’a göre sure başla
rında yer alan besm eleler äyet olmayıp
dolayısıyla K u r’a n ’dan değildirler. A h
med b. Hanbel ise Besmele’yi yalnız Fatiha suresinin başında äyet olarak kabul
eder. Küfe, Irak ve М екке älim lerinin
de bu görüşü paylaştıkları ileri sürülm ektedir. Sure başlarındaki besm eleler
İm am Şafii’ye ve Şafiı älim lerine göre
de başında bulundukları surelere dahil
olan birer äyettirler.
Said b. Cübeyr,
Zühri, A ta b. Ebi Rebah ve A bdullah b.
M übarek de bu fikirdedir. İm am -ı äzäm
Ebu Hanife ve H anefi älim lerine göre
bunlar sureleri ayıran m üstakil ayetler
olup surelerin parçası değildirler. Bu
nunla birlikte Isläm älim leri Beraet su
resi hariç bütün surelerin başına besmelenin yazılm asının farz ve nam az h aricinde K u r’an okum aya başlarken besme
le çekilm esinin en azından sünnet oldu
ğu görüşündə m üttefiktirler.
Bu, yukarda nakledilen ihtilafların nazari ol
duğunu gösterir.
Ö te yandan Ahmed b. H anbel’in naklet-

miş olduğu (Müsned, II, 359) «Allah’ın
adı zikredilm eden, başlanılan her mühim
iş kötü olur» hadisi sebebiyle bir işe baş
larken besmele çekmek m üslüm anların
titizlikle uyguladıkları bir gelenek halini
alm ıştır. Bu besmeleler yerine göre
m endup, sünnet veya vaciptir. Bunun
yanında m üslüm anların «üzerlerine Allah’ın ismi anılm ayanlardan yemeyin.
Zira bu bir itaatten çıkıştır.» (En’am /
121) gereğince Allah ismi kasden terk edilerek hazırlanan şeyleri yem elerinin
haram olduğu kabul edilm iştir. Abdest
alırken de besmele çekmek Hanefi, Şafii
ve M älikı m ezheplerine göre müstehap,
H anbeli m ezhebine göre ise vaciptir.
★ Tas. Bazı Sofiler K ur’a n ’ın Besmele’de,
Besmelenin В ( у ) harfinde onun da
altındaki ( . ) noktada özetlendiğine in a 
nırlar.
★ Ed. M üslüm an yazarlar eserlerine bes
mele ile başlarlar. Besmele’yi A llah’a
hamd etm eyi ifade eden hamdele, onu da
Hz. Peygam ber’e salät ve seläm ’ı bildirən
salvale takip eder. Üçü birden eserin
girişini teşkil eder. Divan şiirinde saç,
şekli itibarıyla Besmele’ye benzetilm iştir.

vıçek bezemeli Besmele

Sülüs Besmele
(M. Tahir Ef.)

V ,
Ta’lik Besmele
(Hulusi Ef.)

Muttasıl Besmele
(Ahmed Karahisari)

Sülüs-celi Besmele
(Tuğrakeş Hakkı)

Besmele
(Ätik Valde Camii)
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O. Seyfi Orhon

E. Behiç Koryürek

H. Fahri Ozansoy

Beş Hececiler. ikinci M eşrutiyet’ten (1908)
sonra Ziya Gökalp ve Ö m er Seyfettin’in
öncülüğünde filizlenen «Yeni lisan» ve
«Milli edebiyat» akım ını benim seyerek,
şiirlerini hece vezniyle de yazmış beş
şairin genel adı.
Beş Hececiler (veya : H ecenin Beş Şairi)
doğum yılları sırasıyla O rhan Seyfi O r
hon (1890), Enis Behiç K oryürek (1891),
Halit F ahri Ozansoy (1891), Yusuf Ziya
Ortaç (1895) ve Faruk Nafiz Çamlıbel
(1898)’dir. Bu sayının Ziya Gökalp, M ehmed Em in Y urdakul, İbrahim A läettin
Gövsa, Şüküfe Nihal ve H alide N usret
Z orlutuna’nın da eklenm esiyle on’a çıkarıldığı da olur (Bk. H ecenin On şairi,
antoloji, A kbaba Yayını, 1943).
S ayılarını çoğaltalım çoğaltmayalım, «He
ceciler»
adlandırm asının, XX. yüzyılın
ilk yirm i beş yılı şiirim izde hece veznini
kullanan b ü tü n şairleri değil de, bir süre, b ir arada, m illi bir dil ve edebiyat
davasını benim sem iş beş şaire alem ol
duğu unutulm am alıdır. Yoksa, S ervetifünun şiirinin arüzu karşısına hece, şuurlu olarak, çok daha önce çıkarılm ış
(M ehmed Emin Yurdakul, Türkçe şiirler,
1899), daha sonra da M ütareke yıllarında Ali M ümtaz Arolat, A hm et K utsi Tecer, A hm et Ham di Tanpınar, Necip Fazil
K ısakürek ve başka şairler sadece heceyi kullanm ışlardır.
Beş H ececiler şairliğe B alkan Savaşı yıllarında, üslup bakım ından da S ervetifün uncular’ın etkisinde arüzla başlamış, bu
alanda ilk şiirleri Hıyäban (O rhan Seyfi,
1910), R ü bdb (H alit Fahri, 1912), Şehbäl
(Enis Behiç, 1912), P eyäm -ı edebi (F aruk
Nafiz, 1913) ve K ehkeşan (Yusuf Ziya,
1914) dergilerinde çıkmıştı. On sekiz yirmi yaşlarında bu beş genci hece ile
yazmaya teşvik edenler, Milli edebiyat
davasını henüz Selänik’te bulundukları
yıllarda (Genç kalem ler dergisi, 1911)
başlatan Ziya Gökalp ile Ö m er Seyfettin
oldu : 1914 M art’ında İstanbul’da, zam an
la bir ilim ve edebiyat akadem isi haline
getirilm ek gayesiyle bir Bilgi Derneği
kurulm uştu. B alkan Savaşı’nda (1912)
tstan b u l’a gelen Ziya Gökalp de bu d ernekte çalışıyordu. Beş H ececiler’den Y u
suf Ziya, Enis B ehiç’le Bilgi D erneği’n de, Ziya G ökalp’in verdiği b ir konferansta
ta n ış tı:
«Ziya G ökalp’in hece vezni ve İstanbul
lehçesi konferans.nı beraber dinledik,
beraber inandık ve Dernek’ten beraber
çıktık. İlk adım da iki eski dosttuk onun
la... İki hafta sonra Enis, Bilgi D erneği’ne, elinde ilk hece şiiriyle geldi. Bu,

dort dörtlük orijinal bir m anzum eydi.
A d ı: Hodbin.» (Yusuf Ziya O rtaç, P o rtreler, 1960, sf. 129-132).
Hece ile ilk şiirinin nasıl yazıldığı üzerine, Enis Behiç’in 26 ekim 1934 te v e r
diği bilgiler, Y usuf Ziya O rtaç’ın söylediklerinden biraz farklı ise de, esas b a kım ından hem en hem en aynıdır. B una
göre, B alkan Savaşı sırasında E d irn e ’n in
düşm andan geri alınması üzerine «Ey
Meriç» şiirini yazan Enis Behiç, bu şiiri
haftalık «Halka doğru» gazetesinde bastırm ak istemiş, gittiği gazete id are h a n e sinde Ziya G ökalp’le tanışm ıştı.
Enis
Behiç, heceyle ilk şiiri «Hodbinsi, Ziya
G ökalp’in bu ilk karşılaşm alarında k e n disine yaptığı tavsiye ve telk in ler ü zeri
ne yazdı. «Bu şiir çok m uvaffakiyet k a zandı, çok beğenildi. Bunun üzerine a rtık hep hece vezninde, hep tem iz k o n u şma T ü rk çe’siyle şiirlerim , b irb iri a rd ın 
ca doğdu. Ve böylece, işte bugüne d eğin, yirm i iki yıldır hep o yolda, G ökalp’in
bana gösterdiği yolda yürüyerek, iy ikötü, az-çok, bugünkü gençlerin hep bildikleri şiirlerim i yazdım. Demek oluyor
ki, benim şairliğim de Gökalp’ın irşad ı
nın b ü yük tesiri olmuştiur.» (Enis Be
hiç K o ry ü rek ’ten Miras ve Güneşin ölüm ü,
1951, Dr. Tevetoğlu’nun etüt-önsözü, sf.
XX - XXI).
Ziya Gökalp ve Öm er Seyfettin ile tan ışması, Riza Tevfik Bölükbaşı aracılığıyla
olan (Portreler, sf. 107 v.d.) Yusuf Ziya
O rtaç’ın da arüzdan heceye geçişi aynı
şartlar a ltın d a y d ı: «Birinci Dünya Savaşı’na girm em iştik henüz. Bilgi D erne
ği toplantılarının ikinci haftasıydı. Hece
vezniyle yazdığım ilk m anzumeyi okum uştum o gün. Akşam üzeri m erdivenlerden inerken, arkam dan telaşlı bir ses
koştu : — Yusuf Ziya bey... Yusuf Ziya
bey! Bu, Celäl S ah ir’in sesiydi. Bana : —
Ziya G ökalp bey rica ediyorlar, dedi,
m üsaade buyurursanız şiirinizi T ü rk yu rdu ’na koyalım! — İki hafta sonra, Türk
yurdu’nu n kalın käğıtlı kırmızı kapağında adım vardı...» (Sözü geçen şiir, Türk
Y urdu dergisinin 26 Haziran 1330/1914
tarihli sayısında çıkan «Gecenin ham am ı»
şiiridir ve Yusuf Ziya o tarihte henüz
on sekiz yaşındadır.)
Ömer Seyfettin, Balkan Savaşı’nda, tekrar, ayrıldığı orduya dönmüş, Yanya kuşatm asında Yunanlılara esir düşüp bir
yıl sonra İstanbul’a gelince de (1913) askerliği bu defa tem elli bırakarak, K abataş E rkek Lisesi’ne edebiyat öğretmeni
olmuştu.
Ömer Seyfettin’in İstanbul’a
yerleşmesi, öğretm enlikleri dolayısıyla,

Dergäh arsivi

önce H alit Fahri Ozansoy’la tanışm asına, sonra başka gençlerle de tanıştıkça
Selänik ve Rumeli y ıllan n d an gelme dil
ve edebiyat görüşlerini çevresine yay
m asına zemin hazırladı. H alit Fahri
Ozansoy’un hatıralarından öğrendiğimize
göre (Edebiyatçılar geçiyor, 1967, sf. 305
v.d.) güzel bir bahar günü Ömer S eyfet
tin, Orhan Seyfi ve H alit Fahri, Gülhane
P a rk ı’nda
edebiyattan
konuşurlarken
Ö m er Seyfettin, onlardan şiirde konuşma dilinin sadeliğine ve Hece veznine
dönm elerini istedi. «Çünkü biz henüz,
şiirde ne arüza veda etmiş, ne de tam
m änasıyla açık ve sade T ürkçe’nin kaynağından su içmiştik» diyor Halit Fahri.
«Ben Rübab mecmuasında M äbed-i esrär-’
la r yazıyordum, Seyfi de arüzdaki en gü
zel eserlerinden biri olan Fırtına ve kar’ı
yeni yazmış bulunuyordu.»
N ihad Sami Banarlı, F ırtın a ve K ar’m
1916 da yazıldığını belirtiyor (O rhan Seyfi
O rhon’dan Şiirler, 1970, sf. X V II), buna
göre parktaki o görüşme, 1916 yılm da
veya o tarihten biraz önce yapılm ış ol
m alıdır. O rhan Seyfi’nin, Nihad Sami
B anarlı’nın deyişiyle «bu sefer hem
T ürkçe’nin, hem de hecenin bir zaferi»
olan ikinci şiir kitabı «Peri kızı ile çoban
hikäyesi» 1919 da basıldı.
Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, M ehmed
Fuad K öprülü tarafından çıkarılan, haftalık Yeni mecmua’nın ilk dönem inde
(sayı 1 - 66, Temmuz 1917 - Ekim 1918)
Beş Hececiler’den yalnız O rhan Seyfi ile
H alit F ahri’nin şiirleri görülüyor.
F a
ru k Nafiz’in onlara katılm ası, derginin 34.
sayısından (7 M art 1918) başlar.
Y e n i mecmua, «hükümet M ondros M ütarek esi’nin hazırlığında iken», yayım ına
66. sayıda (Ekim 1918) uzun bir süre için
a ra verince, Yusuf Ziya Ortaç, Şair (15
sayı, 12 Aralık 1918 - 20 M art 1919) ve
H alit Fahri Ozansoy N edim (18 sayı,
Ocak - Mayıs 1919) dergilerini çıkardılar. Üç beş ay dolmadan da «İzmir’in
Y unanlılar tarafından işgali üzerine b ü s
b ü tü n dağılan edebiyat okuyucularının
eksilm esi üzerine» kapattılar.
Ü lkü birliği açısından Beş Hececiler a ra 
sında birtakım bölünmeler, tu tarsızlıklar; daha o tarihlerde görülm eye başlam ıştı : Şair dergisinin 8. sayısında (30
Ocak 1919) «Arüz’dan heceye, heceden
arüza» başlıklı «hafta m üsahabesi»nde
Y usuf Ziya Ortaç, durum u şöyle açıklıyor : «Halit Fahri Bey, birkaç ay e w e l,
heceye yeni biat ettiği zaman, bütün
m ühtedilere has bir h araretle bu vezni
m üdafaa için nasıl m akaleler yazdıysa,
Dergäh arsivi

bugün de heceden arüza tek rar ihtida etmesi üzerine, yine aynı şiddetle eski vez
ni m üdafaa ediyor...
V ezinden vezne bir adım da geçilemez.
Yoksa H alit F ahri Bey gibi fırka siyasetlerine kapılarak, bir sene e w e l Yeni
m ecm ua m ü d ü rü Talat Bey’in hece vez
nine biat ettik ten sonra, aradan kısa bir
zam an geçince tek rar zam anın tahavvülatına uyarak, Sabah gazetesi serm uharriri Ali Kemal Bey’in arüz veznine dönm ekle hiç bir şey yapılam az...»
Yusuf Ziya O rtaç’ın bu sert çıkışm alarına sebep olan, Halit Fahri Ozansoy’un
ilk yazısı, Şiire kansm aym ! başlığı altında
ve «M ünekkitler pişdärı Öm er Seyfettin
Bey’e» bir m ektup olarak, N edim ’de çıkmış (sayı 2, 23 Ocak 1919), gene o dergide peşpeşe H alit Fahri Ozansoy’un,
F aruk Nafiz Çamlıbel’in v.b. arüz şiir
leri yayım lanm ıştı. Bu durum da, çıktıkları m üddetçe Ş air’de Yusuf Ziya hece
nin, N edim ’de ise Halit Fahri arüzun savunm asını yaptılar.
Gene aynı yılda, keza haftalık, B ü yük
m ecm ua çıkm aya başlamıştı (ilk s a y ı: 6
M art 1919). N edim dergisine arüz şiir
leri veren F aru k Nafiz, B ü y ü k m ecm ua’ya hece şiirleri yazıyor, Y usuf Ziya ise
Büyük m ecm ua’da hece şairliğinde sebat
ediyordu. Yusuf Ziya ile F aruk Nafiz’e,
7. sayıdan başlayarak hece şiirleriyle O r
han Seyfi’nin de katılması, B ü yü k m ec
m ua’da hece şiiri davasının yeniden kuvvetleneceği fikrini uyandırm ıştı. Ne var
ki, B üyük mecmua, 1920 başlarında (galiba 18. sayıda) kapandı. Beş H ececiler’
den üçü (H alit Fahri, O rhan Seyfi, F aruk
Nafiz) bu defa Yarın dergisine (1921 1922) şiirler verdiler. Çıkışı 1923 - 1928
arası M illi m ecm ua’da ise, Beş Hececiler’i izleyen yeni Hececiler (Halide N us
ret, Necmeddin Halil, A hm et Kutsi, N e
cip Fazil, Ömer Bedreddin, Ali Mümtaz
v.b.) yer aldılar. Beş H ececiler’den yal
nız F aru k Nafiz, Milli m ecm ua’da birkaç
arüz şiiriyle göründü.
C um huriyet dönem inin çoğalan dergileri
arasında (Hayat, Günes, Aydabir, Çinaraltı, V arlık v.b.) Beş Hececiler zaman za
man dağıldılar, ara sıra birleştiler. Ama
gerek ayrıyken, gerekse bir dergide b irleştiklerinde arüz-hece farkı gözetm eksisizin her iki vezinde de yazdılar.
Bir zam anlar M illi edebiyat, Milli vezin,
Milli dil davası çevresinde birleşm iş bu
şairler, heceye b ü tün sanat hayatları bo
yunca bağlanm adılarsa da, ona, kullandıkları dille daha ahenkli, daha kıvrak bir
biçim verdiler. Hece şiiri, vezinle bü-
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yüm edi, dille güzelleşti. M ehmed Emin
Y urdakuFdaki ku ru lu k tan, donukluktan
k u rtu la ra k tabii, lirik, etkili, zarif görünüşlere büründü. Işlenen konuya göre
h ey b etli-g ü r b ir ses, kıvrak-esnek, ince
bir- güzellik kazandı.
Ömer Seyfettin, Genç K alem ler’in ilk sayısm daki, imzasız Yeni Usan m akalesinde (1911), S erveti fü nuncular’ın konuşm a
diliyle yazı dilini, yani tabii dil ile suni
dili birleştirm ek yerine, kilom etrelerce
birb irlerin d en ayırdıklarını söylemiş, «on
ların öyle m isralarına, öyle cüm lelerine
tesadüf olunur ki, içinde hiç Türkçe yoktur» dem işti. «Eski lisanın fenalıklarından hiç birini değiştirm em işler; yalnız
naatleri, kasideleri, terkib ve terci-i bendleri, m uham m esleri, m urabbaları, gazelleri, k ıtaları bırakıp, yerine sahte sone’lerden m üteşekkil, tatsız ve eskilerden
daha mänasız, çalm a bir salon edebiyatı
vücuda getirm işlerdir...» dem işti.
Ömer Seyfettin, gerçi, yeni bir düzeni
kabul ettirm ek isteyen h er dava adam ı
gibi, S ervetifünun şairlerine karşı enikonu haksız konuşuyor, onların getirdikleri yenilikleri top tan bilm ezden geliyordu; fak at gene de, Ali Canib Y öntem ’in
de belirttigi gibi (Hecenin Beş Şairi,
1956, sf. 9) «konuşulan güzel T ürkçe’yi
yazı diline geçirerek yeni ve büyük davayı kazanan ve kazandıranlar», Ömer
Seyfettin’in hikäyeleri yanı sıra, şiirleriyle Beş H ececiler oldular. «M uhakkak
bu kazanılan dava o kadar b ü y ü k tü r ki,
yazı dilini konuşm a dilinden ayrı tu tan
yapı, b u sayede tam am en dem ode olmuş,
şiir dünyam ızda yeni bir zevk m eydana
çıkmıştır.»
Ali Canib Y öntem ’in işaret ettiği bu
«yeni zevk» ile Beş Hececiler, ferdi duyarlıkları, eski korsan hikäyelerini, y u rt
köşelerini, Anadolu gerçeklerini şiire geçirdiler; yerli-m illi bir sanat ve tarih m otifleri, yaşanan hay at dilim leriyle örülü
bir m em leket edebiyatı y aratm aya da yöneldiler.
Beş Hececiler, çoğunlukla, hecenin on b ir
li, on dörtlü kalıplarını kullandılar. H ece’nin bazı duraklarında değişiklik yaptıkları, on bir heceli vezni 7+ 4 olarak
da böldükleri ve S ervetifünuncular’ın bir
tek m anzum ede tü rlü arüz kalıplarını
kullanm ak usulünü hece kalıplarm a u y guladıkları da oldu (Enis Behiç); hece
ile serbest m üstezatlar da denediler (Ha
lit F ah ri).
Misra küm elendirm elerinde
dörtlük esasına bağlı kalm adılar, yeni
yeni biçim ler aradılar; bir olay, bir h ikäye anlatabilm ek için beyit beyit ka-

fiyeli, uzun şiirler de y azd ılar (F a ru k
Nafiz : H an duvarları v.b.). N esir c ü m lesini şiire aktard ılar : Daha önce T ev fik
F ik ret’te görülen «nazmın n esre b e n z e mesi», nesirdeki sözdiziminin şiirle rd e de
görülmesi, Beş Hececiler’de çok r a s tla nan b ir ö z e llik tir: Cüm lelerin y a rım b ırakıldığı, birkaç m isra devam ettiğ i, m is 
ra ortasında sona erdiği oldu.
Hece şiirlerini A kından akına (Y u su f
Ziya, 1916), Dinle neyden (F a ru k N afiz,
1919) , Bulutlara yakın (H alit F a h ri,
1920) , Gönülden sesler (O rh an S ey fi,
1922), Miras (Enis Behiç, 1927) gibi k itaplarda toplam ış Beş Hececiler, bu v e z 
ni tiyatro eserlerinde de k u lla n d ıla r :
B innaz (Yusuf Ziya, 1919), C anavar (F a 
ru k Nafiz, 1925), Sönen kandiller (H a lit
Fahri, 1926), sayıları bir düzineyi b u la n
bu tü r oyunlardan ilk üçüdür.
Beş Hececiler, yukarda da işa re t e ttiğ imiz gibi, hece veznine M ehm ed E m in
Y urdakul’da gördüğümüz türden, ilk şiirlerinden son şiirlerine kadar kesin tisiz
bir bağlılık göstermedilerse de, dilde sa deleşme, duyarlıkta yerlileşm e b a k ım la rından M illi Edebiyat * saflarında y er a l
dılar. Enis Behiç’le Faruk N afiz’in son
dönem bazı şiirleri hariç, bu alan d a b a şarı gösterdiler.
1934 tarihli k an u n la
aldıkları soyadlarını bile, böyle b ir m illi
şevk ve inancın dolaylı ifadelerinden biri
diye düşünebiliriz.
Beş sanat. Fikir, sanat, edebiyat dergisi,
aylık (İstanbul Nisan 1950 - M art 1953).
S a h ib i: Kemal Çilingiroğlu, n eşriy atı
fiilen idare eden : Neş’et Adnan Z entük.
28 sayı çıktı. Çağdaş Türk fikir, sanat
ve edebiyatım yaym ak amacıyla yay ın landı. Yazı kadrosunda Elif Naci, Necip
Alsan, H aluk Bengisu, Saläh Birsel, Sabahattin K udret Aksal, Orhan H ançerlioğlu, O ktay Akbal, Metin Eloğlu, Baha
Çalt, M uvaffak Sami Onat, Naci K. Zarifoğlu, M. Ragıp Gazimihal, N urettin
Özdemir, Muzaffer, Uyguner, T a n k Buğra, Peyam i Safa, Ercüment Behzat Lav,
Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir K abaağaçlı), İbrahim Minnetoğlu, Yaşar Nabi
Nayır, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Behçet
Kemal Ç ağlar’ın yer aldığı dergide, edebiyattan başka, sinema, resim, tiy atro ve
müzik sanatlarıyla ilgili yazılara da yer
verilm iştir. İlk 18 sayısı dergi boyunda
ve 16 sayfa olarak yayınlanmış, 19 sayı
dan itibaren küçük gazete boyunda ve
dört sayfa olarak çıkmıştır. «Beş sanat
y a y ın la rı: 1 güzel şiirler» adında bir de
eki vardır.

Beş şehir. Deneme (Ahmet Ham di T anpınar, 1946). Şair, romancı, hikäyeci, ede
biyat tarihçisi ve güzel sanatlar aşığı olan
Tanpınar, Beş şehir’de sırayla, A nkara,
Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul’u
kendi hatıra ve yaşantıları arasında de
rin bir sevgi ve zengin bir görüşle tasvir
ve tahlil eder. Yazar, önsöz’de, «Beş
şehir’in asıl konusu, hayatım ızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile
yeniye karşı beslenen iştiyaktır». C üm lesiyle kitabın ana fikrini açıklar. Beş
şehir, medeniyetim izin her yönü ile bütünleşip tezahür ettiği beş şehir üzerine
bu duyğu ve fikirlerin uygulanm asıyla
m eydana getirilm iş bir eserdir. Bir m edeniyet eseri olan şehir b u rad a bir sanat
eseri gibi, ädeta canlı bir varlık olarak
düşüncenin ufkunu kuşatm aktadır.
Beş şehirden her biri anlatılırken, o şehrin geçmişi, şehre dam ğalarını basan ta rihi ve efsanevi kişileri, bu arada bazı
hikäye ve m enkıbeler de bu anlatım ı ta 
m am lar. A nkara, Tanpınar’a daim a m u harip görünm üştür. Şehrin kalesi ve ta rihi görünüm ü bunu belgeler. Eski eserlerin çoğu harap durum da olan bu şehirde, Roma’dan itibaren çeşitli k ü ltü r ve
m edeniyet eserleri sarmaş dolaştır. Bö
lüm ün sonlarında da bugünden o zam an
lara, o zam anlardan ta yaşadığı, duyduğu
anlara atlayarak, şehrin b ü tü n bir ta rihiyle ledünnı gerçeklerini bütünleştiren
Hacı Bayram V elı’yi anlatır.
E rzurum ’u anlatırken, bilhassa halk tü rkülerindeki yam k ses, yazarın dikkatine
konu olur. Birçok Erzurum lu üzerinde
durulurken, bu kez hatıraların, dostlukların kapladığı yer de büyür.
Konya,
Selçukluyu ve M evlänä’yı b ir de esrarlı
bir kişi olan Şem s’i getirir. Moğol istilası
ardından tasavvuf cereyanı bu çerçeve
içinde gözlenir.
Bursa’da zam an’la da
yavaş yavaş Osmanlı dönem indeki hayata ve m edeniyete yaklaşılır.
B ursa’da
şehrin, şehir olarak güzelliği, sem t isim leri, k ü ltü r ve m edeniyet değerlerinin
tezahüründe neredeyse m im arı eserleriyle yarışır. Sadece bu isim ler bile şehrin
tarihi m anzarasını çizmeye yeter gibidir.
T anpınar’a göre Bursa, T ürk ru h u n u n en
halis ölçülerine sahiptir. Evliya Çelebi
de B ursa’dan sözederken «Ruhaniyetli
bir şehir» dermiş. Evliya Çelebi, kitabın
hemen bütün bölüm lerinde T anpınar’a
ipuçları verm ektedir. Tanpınar için Bursa,
daha çok bir oluşum dönem inin özelliklerini taşıyan şehirdir. B ursa’nın ruhani
havasına bu bölümde İsmail H akkı, Os
man Fazlı, Aziz Mahmud H üdäı gibi m u-

tasavvıflar da karışır. Em ir Sultan ise
sem tiyle, camiiyle şehrin canıdır. T anpınar, beş şehrin sonuncusu İstanbul’a başlarken, bir hikäyeye başlar gibidir. Ona
göre eski İstanbul, çeşitli u n surların aynı bünyede karışarak toplanm asından
m eydana gelen bir terkiptir. «Asıl Türk
İstan b u l’u m im aride aram alıdır» diyen
yazar, İstanbul’un belli başlı tarihi eserlerini anlatır. Bu arada Aziz M ahmud
Hüdäi, Sünbül Sinan ruhaniyetleriyle bu
anlatım da yer alırlar. T anpınar’ın önsözde
tem as ettiği, eskiye olan duyğu bağı ve
yeniye özlem en çok İstanbul anlatılırken
ortaya çıkar. Yalnız mazideki canlı unsurları hayat içinde tutm ak arzusu zayıf
olduğu gibi geleceğe karşı duyulan iştiyak da tesadüfe bırakılm ıştır.
Şiir duyğusu ile bilgi, sevgi ile dikkat,

BEŞ ŞEHİR’den / A. Hamdi Tanpınar
«Beş şebir»in asıl konusu hayatımızda kaybolan şeylerin ardından du
yulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen iştiyaktır. İlk bakışta birbiriyle
çatışır görünen bu iki duyğuyu sevgi kelimesinde birleştirebiliriz. Bu
sevginin kendisine çerçeve olarak seçtiği şehirler, benim hayatımm tesadüfleridir. Bu itibarla, onların arkasında kendi insanımızı ve hayatımızı,
vatanın manevi çehresi olan kültürümüzü görmek daha doğru olur.
Bizden ewelki nesiller gibi bizim neslimiz de, bu değerlere şimdi me
deniyet değişmesi dediğimiz, bütün yaşama ümitlerimizin bağlı olduğu
uzun ve sarsıcı tecrübenin bizi getirdiği sert dönemeçlerden baktı. Yüzelli senedir hep onun uçurumlarına sarktık. Onun dirseklerinden arkada bıraktığımız yolu ve uzakta zahmetimize gülen vaitli manzarayı
seyrettik.
Tenkidin, bir yığın inkärm, tekrar kabul ve reddin, ümit ve hülyanın
ve zaman zaman da gerçek hesabın ikliminde yaşadığımız bu macera,
daha uzun zaman, yani her mänasında verimli bir çalışmanın hayatımızı yeniden şekillendireceği güne kadar Türk ccmiyetinin hakiki dramı
olacaktır.
Gideceğimiz yolu hepimiz biliyoruz. Fakat yol uzadıkça, ayrıldığımız
alem, bizi her günden biraz daha meşgul ediyor. Şimdi onu, hüviyctimizde gittikçe büyüyen bir boşluk gibi duyuyoruz, biraz sonra, bir köşede bırakıvermek için sabırsızlandığımız ağır bir yük oluyor. trademizin en sağlam olduğu anlarda bile, içimizde hiç olmazsa bir sızı ve
bazen de bir vicdan azabı gibi konuşuyor.
Sade millet ve cemiyetlerin değil, şahsiyetin de asıl mana ve hüviyetini,
çekirdeğini tarihilik denen şeyin yaptığı düşünülürse, bu iç didişme hiç
de yadırganmaz. Mäzi daima mevcuttur. Kendimiz olarak yaşayabilmek
için, onunla her an hesaplaşmaya ve anlaşmaya mecburuz.
«Beş şehir» işte bu hesaplaşma ihtiyacının doğurduğu bir konuşmadır.
Bu çetin konuşmayı, aslı olan meselelere,, daha açıkçası, biz neydik, neyiz
ve nereye gidiyoruz? Suallerine indirmek ve öyle cevaplandırmak, belki
daha vuzuhlu, hatta daha çok faydalı olurdu. Fakat ben bu meselelere
hayatımm arasında rastladım. Onlar bana Anadolu’yu dolduran Selçuk
eserlerini dolaşırken, Süleymaniye’nin kubbesi altında küçüldüğümü hissederken, Bursa manzaralarında yalnızlığımı avuturken, divanlarımızı dol
duran kervan seslerine karışmış su seslerinin gurbetini, Itri’nin, Dede
Efendi’nin müsıkisini dinlerken geldiler.
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esere yüksek b ir sanat değeri kazandırır.
Beş şehir’de biz yalnız bu şehirleri değil, o şehirlerde yaşayanları ve daha çok
da tab iat ve sanat eserlerinin m ana ve
güzelliklerini Türk edebiyatında eşine
rastlanm ayan bir üslupla anlatan yaza
rın kendisini buluruz. K itapta yeri geldikçe m em leketim izin devam eden kültü r ve m edeniyet m eselelerine de dokunulur.
Beş şehir, bu hüvivetle Anadolu T ürkIsläm m edeniyeti üzerine yazılmış en güzel eserlerden birisidir.
Bcşaretnäme. XIV. a. sonu, XV. a başında
yaşayan m utasavvıf şair R efi’nin H urufilik
üzerine m esnevi tarzında yazdığı eser
(yazılışı: 1409). Seyyid Nesim i’nin yo
lundan yürüdüğünü söyleyen Refi, Fazlu llah -ı H u ru fi’nin C ävidnäme, M uhabbetnäm e ve Arşnäm e adlı eserlerini özetleyerek, bu öğretici eseri m eydana getirm iştir. K itap arüz vezniyle 985 beyitten ib a re ttir (—>K.)
BEŞE, Hakkı Kamil. Yazar (A raç/K astam onu 1899- ). Yüksek tahsilini M ülkiye M ektebi’nde yaptı. F ransa Maliye Teftiş H eyeti’nde staj gördü. Maliye m üfət
tişi olarak, uzun yıllar, A nadolu’yu dolaştı.
M aliye Bakanlığı Tetkik Heyeti
üyesi oldu. T icaret Bakanlığı Teftiş H ey eti’ni kurdu. B aşbakanlık m üsteşar m uavinliği yaptı. K urucu Meclis’e seçildi. Son
görevi V akıflar Umum M üdürlüğü’nden
em ekliye ayrıldı.
Beşe’nin eserlerinde
gezip gördüğü A nadolu’dan aldığı halkıyat in tib aların ın geniş yeri vardır. Eserleri : Т ек çarık yüzbaşı (hikäyeler, 1946),
Radyoda üç konuşm a (1948), M illetlerarası ilim yarışması ve haklarım ız (1969),
F ınldak (oyun, 1969), K ırkkanat (hikä
yeler, 1976).
Beşik baskıları. A vrupa’da 1500 yılına kadar, basılm ış olan kitaplara, XVIII. asır
dan sonra verilen addır (İnkunabel).
Bu baskılarda, yazma geleneğinin sürdüğü görülür. Yazarın, m üsveddede ku llandığı, harf şekilleri, kısaltm alar, harf
bağlam aları, noktalam alar, bu baskılardan aynen gösterilir. Bunun için yazı tarihi bakım ından önemlidir.
T ürkiye’de beşik baskıları, ilk
kitabın
basılışıyla başlar (1729). Bitişi için bir
sınır tesp it edilm em iştir.
Beşiktaş Cemiyet-i limiyesi. T ürkiye’de k u 
rulm uş olan ilk özel ilim cemiyeti. Bir
çeşit akadem i görünüşündedir. K abiliyetli gençleri yetiştirm ek, edebi ve ilm i

sohbetlerde bulunm ak m ak sad ıy la k u ru l
du. K uruluş yılı keşin o la ra k bilinm iyor,
zam anla genişlediği an la şılm a k ta d ır. 1826
yılına kad ar faaliyette b u lu n d u .
Cem iyetin başkanı İsm ail F e rru h Efend i’dir. V ananüvis Şanizäde A täullah,
K ethüdazäde Ä rif Efendi, F arsça m u allimi Fehim Süleym an Efendi, cem iyetin
önde gelen sim alarıdır.
H aftanın m uayyen g ü nlerinde,
İsm ail
F erru h E fendi’nin O rtaköy’dek i y alısın da toplanılm ış, devrin tan ın m ış şah siy etleri burada kendi konularında d e rsle r ve
konferanslar verm işlerdir. B u ra d a v e ri
len dersler, edebiyat ve fen o lm ak üzere
ikiye ayrılm ıştır. E debiyat d e rsle rin i
İsm ail F erru h Efendi, fen d erslerin i Ş a n izäde A täullah verm iştir. A yrıca K e th ü 
dazäde Ä rif Efendi felsefe ve ed eb iy at
dersleri okutm uştur. M elekpaşazäde A b dülkadir В ey, cem iyetin id ari işle rin e b a kardı. M asraflar buraya devam ed en ler
tarafından karşılanırdı.
Cem iyetin faaliyetleri, zam anın sa n a t ve
edebiyat zevkini aksettirm ektedir.
D a
ha sonraları toplanıp nəşredilm iş olan
«N evädir’ül -äsär» bu cem iyette o k u n an
şiirleri ihtiva etm ektedir.
Toplantılarına kendi üyelerinden b a şk a sını alm ayan cemiyet, devlet e rk ä n ın ın
şüphesini üzerinde topluyordu. «V aka-i
Hayriye» sırasında (1826) Yeniçeri ocağı
ve B ektaşı tekkeleriyle birlikte bu cem i
yet de kapatıldı. Üyeleri M anisa, T ire
ve B ursa’ya sürüldü.
BEŞIKTEPE, Ali. Äşık (A lacahan/K angal
1901-Sekiliyurt 1970). İdrakı m ahlası ile
şiir söyleyen babasının S eferberlik’te
ölümü üzerine öksüz kaldı. Ö nceleri b a 
basının şiirleri ni təkrarlayan Ali, daha
sonra kendisi de şiir söylemeye başladı.
1931 de yapılan Sivas Halk Ş airləri B ayram ı’na katıldı. Sonradan İcazet m ahlasını alan şair bu sırada Äşık Ali adını
kullanm aktaydı. Sekiliyurt köyüne y e rleşip orada vefat eden Ali Beşiktepe’nin
600 den fazla şiiri olduğunu söylemesine
rağmen hatırladıklarının yirm inin ü stü ne çıkm adığım 1. Aslanoğlu kaydetm ektedir. (-* K.)
BEŞİR Fuad. F ikir adamı ve tenkitçi
(İstanbul 1852?- 5 Şubat 1887) F atih Rüştiyesini b itirdikten sonra bir m üddet Suriye’de Cizvitler m ektebinde okudu. Askeri İdadı’den (1871) ve M ekteb-i H arbiye’den (1873) mezun oldu.
Sarayda
Abdülaziz’in yaverleri arasına alındı
(1873-6). Bu arada Sırp savaşlarına
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(1875-6), Rus harbine (1877-8) ve G irit
isyanlarının bastırılm asına (1878) gönüllü olarak iştirak etti. Kolağası (önyüzbaşı) olarak Harbiye L eväzım ät-ı Um ümiye Däiresi Teftiş Komisyonu üyesi iken
askerlikten ayrıldı (1884). Bilek dam ar
larını kesmek suretiyle in tih ar etti.
Beşir Fuad yazı hayatına 1883 yılı son
larında, Envär-ı zekä dergisine telif ve
tercüm e yazılar yazarak başlar. Bunlar,
Victor Hugo’dan Soytarı (K ral eğleniyor)
tercümesi ile felsefeye, fizyolojiye dair
bazı m akalelerdir. Onu tak ip eden yıllarda tiyatro tercüm eleri, Fransızca, In gilizce, Almanca dil öğretim ine ait kitap ları neşredildi. Aynı yıllar önce Haver,
sonra Güneş dergilerini çıkardı. B ir ara
en eski özel gazete olan Cerıde-i havädis’in başm uharrirliğini yaptı (1884).
Tercüm än-ı hakikat ve Saädet gazetelerinde de yazıları yayım landı (1885-6).
Şiir, tiyatro, rom an ve hikäye gibi doğ
rudan doğruya edebi tü rlerd e eser v er
məmiş olan Beşir Fuad, belki bu sebepten edebiyat tarihlerinde yer alm am ış ol
m alıdır. H albuki kendi nesli içinde ol
duğu kadar sonraki nesillere de örnek
olacak objektif, şahsiyattan uzak ten k itler ve monografik çalışm alar ortaya koymuş ilk yazarımızdır.
Gerek kuvvetli bir yabançı dil bilgisi
(Fransızca, İngilizce, Almanca) gerekse
m üspet ilimler ve felsefe sahasında o gün
için hiç de küçüm senm iyecek olan kültü rü onu, devrinin çok m ühim bir siması
haline getirm iştir. Beşir F u ad ’ın m üspet
ilim lere, dil bahislerine, askerliğe, felse
feye ve edebiyata dair kitap ve m akalelerinin m üşterek vasfı, yaşadığı yıllarda
edebiyatım ıza ärız olan aşırı hassasiyete,
hayalperestliğe karşı olması, bunun yanısıra rasyonalist, m ateryalist ve pozitivist bir dünya görüşünə sahip bulunm asıdır.
Ü ç-dört seneyi ancak bulan bütün yazı
hayatı içinde telif ve tercüm e 16 kitap
ve yüzlerce m akale neşreden Beşir Fuad,
Ahm ed M idhat ve Naci ile edebi m usahabeler, Namık Kemal ve bilhassa M enem enlizäde T ahir ile de zam an zam an
şiddetli bir polemiğe dökülen m ünakaşalar yapm ıştır. Batı edebiyatı ve felsefesinin Zola, Daudet, Dickens, Flaubert,
Comte, Büchner, Spencer, D ’Alembert,
De la M ettrie, Chambers, Diderot, Claude
B ernard, Ribaut, Tarde... gibi yazar ve
m ütefekkirlerini de Türk aydınına ilk ta n ıtan yine onun kitap ve m akaleleri olm uştur.
M ateryalist dünya görüşüne sahip olan
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Beşir F uad’ın bazı yazılarında m ateryalizmi kabul etm ediğini söylemesi, kəndi
sinin gerçekte felsefeye ve bütün felsefi
sistem lere karşı olm asından ileri gelir.
Böylece o, yalnız m üşahade ve tecrübe
edilen şeyin gerçek olduğunu kabul eden
pozitivizme bağlanır. B unun neticesi ola
rak da edebiyatta, Claude B ernard’ın tecrübı usullerini esas alan bir natüralizm i
benim sem iştir.
E s e rle ri: Edebi felsefi ve ilm i: Viktor
Hugo (1885, Romatizmi ten k it eden ve
bizde natüralizm i tanıtan ilk m onografi),
M ektubat (1888, Viktor Hugo monografisi dolayısiyle Fazlı Necip ile edebiyata
dair m ektuplaşm aları), İn tika d (1887 Yi
ne V iktor H ugo’nun neşri vesilesiyle
M uallim Naci ile m ektuplaşm aları),
V alter (1886, T ürkiye’de dinsiz olarak
tanınan V oltaire’in gerçekte sadece H ıristiyanlık aleyhinde olduğunu belirten, bu
vesileyle de kəndisinin dini ve felsefi görüşlerini anlatan bir m onografi), Beşer
(1886, insan bedeninin yapışına dair bir
fizyoloji risaləsi). Yabançı dil öğreten
k ita p la rı: B edreka-i lisän-ı Fransevi
(1884), M tftäh-ı bedreka-i lisän-ı Fran
sevi (1885), Almanca m uallim i (1886),
İngilizce m uallim i (1886), Usül-i tälim
(1886), M ijtäh-ı usül-i tälim (1886).
Tercüm e T iy a tro la rı: İki bebek (1883),
Binbaşıyı davet, (1883), Birinci kat
(1884), Cinayetin tesiri (1885). (—» K.)
Bcşli. H alk şiirinde her kıtası beş m isra
dan m eydana gelen bir nazım şeklidir.
Divan şiirinde m uham m es adı verilir.
Konu ile ilgili beyit, bağlam a (nakarat)
olarak, her üç m ısralık kıtadan sonra
təkrarlanır.
Erzurum dağları duman dildedir
Başım yastıktadır, gözüm yoldadır
Aslı hayın yardır adam aldadır
Gelme ecel gelme üç gün ara ver
Al bcnim sevdam ı götür yäre ver.
Äşık Kerem
Bcter (A rü z t.). Sözlük anlam ı : Bir hayvanın
kuyruğunu
kesmek.
Aruzda,
fäilätün cüzünün «veted-i mecmu»u ilä
mn kaldırılm asıyla geriye kalan Jätün'ün
yerine «ebter» denilen fa’lün cüzünün konulm asıdır.
Betik. M ektup, yazılı käğıt, tahrirat.
Bevädih (A.). Ansızın olmak m änasına
gelen Bedlı kökünden.
★ Tas. K albe gayb älem inden ansızın ge
len hal. Bu hal sevince ya da hüzün ve
kedere sebep olabilir. Bast * ve kabz hal-

409

Beşir Fuad

BEV
410

leri gibi. Henüz tasavvuf yolunun baş
lanğıcında olanlar bevädihten oldukça
etkilenirler. Yüksek m ertebedeki sofıler
ise bu gibi h allerin üstündedirler, b u n lar
dan m üteessir olmazlar. (—» K.)
Bevväb (A.). Kapıcı, kapı bekçisi.
★ Tas. M evlänä türbesi kapıcılarına verilen ad. B unlar türbe kapısını açıp kapam akla m ükellef idiler.
Nabiyä şimdi atayası kib är-ı asrın
Değmez ebrülarının çinine bevväb larin
Näbi
Bey (beg). Türkm ence’de beg, Şark T ürkçe’sinde big, K azak T ürkçe’sinde bi veya
biy şeklinde kullanılan ü n vanın Osmanlı
lehçesinde sonradan aldığı şekil.
★ Tarih. O rhun kitabelerinde, U ygur m etin lerinde rastlan an bu ünvanın Moğol
veya Çin asıllı olduğu ve Sasani hüküm darları tarafın d an kullanılan Baga ü n 
vanından geldiği söylenm ektedir. F akat
bu ünvan, ilk defa T ürkler tarafından ku llanılm ış ve diğer A ltay kavim leri bu k u llanışı T ürklerden alm ışlardır.
Kelime, G öktürklerde, küçük kabilelerin
veya birkaç kabileden m eydana gelen
heyetlerinin reisleri için, O rhun kitab e
lerinde halk tabakasından farklı asiller
sınıfı için, H azar ve U ygurlar’da idari yetkisi olanlar için kullanılm ıştır. Türkler,
m üslüm an olduktan sonra da kelim e aynı
m änalarda kullanılm aya devam etm iştir.
Selçuklular’dan itibaren diğer Türk devletlerinde beg ünvanı A rapça em ir k a rşılığı olarak kullanıldı. K arahan ve Selçuklular’da hüküm darlar bu ünvanı al
dılar. T im ur İm paratorluğu’nu n hüküm ran olduğu bölgelerde T ürk devleti asilzadelerine bu beg ünvanı verildi. H indistan’da Türk-M oğol neslinden gelenler,
yüksek tabakaya m ensup olmak şartıyla,
isim lerinin sonuna beg kelim esini iläve
ederler. K elim enin m üennesi (dişisi)
bepüm’dür. F akat bazan kadın isim lerinde de beg şekliyle kullanıldığı görülm üştür. Safeviler devrinde eski ehem m iyetini kaybetm eye başladı. Sultan ve
Şah ünvanlarını alan Safevi h ü küm darları, siyasi rakipleri olan Osmanlı su ltan
ları ve O rta Asya hanları için küçültm ek
m aksadıyla beg diyorlardı. O sm anlılar
da aşiret reislerine, askeri ve m ülki b ü yük m em urlara ve büyük devlet adam 
larının çocuklarına beg ünvanı verilm iştir. B eylerbeyi ünvanı da uzun zaman
kullanılm ıştır.
★ Ed. Eski edebiyatım ızda özellikle Äşık
edebiyatında bey kelimesi;

Başlarına siyah şapka giyerler
Beyleri var bizim beye b en zem ez
K aracaoğlan
beytinde görüldüğü üzere zengin, v arlık lı
kim seler, silah arkadaşları, cem iyetin
ileri gelenleri için bir ü n v an o la ra k k u llanıldığı gibi,
Sana katlim olsun efendim heläl
Ya ne durun beyim vu r öld ü r bcni
K ütahyalı S irri
B u y ru k değilim başıma
Bir beyin k u lu y u m şim di
K ul M ustafa
örneklerinde de mecazi olarak h ü k ü m d a r
m änasında sevgili yerine de k u llan ılm ıştır.
BEY Haydar. Äşık (XX. a. ? ). H ayatı h a k kında bilgi yoktur. G aziantepli olduğu,
Amik ovasında yılancık hastalığından öldüğü biliniyor. A.R. Yalman, H a lk bilgisi
haberleri dergisinde iki şiirini y ay ım lam ıştır (S. 91, 1939).
Bcyäbän (F.). Çöl, sahra, kir.
★ Tas. T arihteki vakalar. T asavvuf sahasında rütbe ve makam sahibi olabilmek için, tasavvufa yeni intisap etm iş
(m üptedi) olan kişinin şeyhi tarafın d an
kendisine verilen talim atlara uyğun ola
rak belirli bir sürede m uayyen m erhaleleri katetm esi gerekir. tşte m üptedi, bu
m erhaleleri aşm ak için talim atlara u y 
ğun b ir şekilde çalışıp gayret sarfettiği
zaman bazı vakalarla karşılaşır. Bu vakalara, tasavvufta beyäbän denilir.
Beyän (A .). Belägat ilim lerinden ikincisi.
Lügatte «kendisiyle deläletin tam am ol
duğu şey» dem ektir. «Açık oldu» m əna
sını ifäde eden bäne ( jl» ) sözünden gelm ektedir. Aynı köke bağlı istiban ( jL i- l)
kelimesi ise, «bilmek» m änasm ı taşır.
Tebyin, ( ÜÇ;- ),

hem «izah», hem de

«vuzuh» karşılığıdır. Tebeyyene ( сЯ~" )
sözünde de «açık ve zahir olma» m əna
ları m evcuttur.
Şu halde beyän; açık
ve zahir olmayı veya bu häle konulm ayı
ifäde eden bir kelimedir.
Istılahta, belägati meydana getiren älet
ilim lerinden birine delälet eder. K endisinden ilm -i beyän, fenn-i beyän, sadece
beyän tabirlerinden biriyle yahut bun
lardan ilk ikisinin Arapça karşılıklarıyla
söz edilm iştir. Belägat içindeki yeri,
ma’äni *’den sonra, bedi’*’den öncedir.
Beyän, sözün m änaya uyğunluğunda açıklığa kavuşabilm ek için gereken melekeyi

kazandıran ve bununla ilgili kaidelerin
bütününü içine alan bir ilim dir. «Lafız»
(söz)ların çeşitli mänaları v ard ır : Fesäh at gereği, hälin muktezäsı, bunlardan
yalnız biri üzerindedir. «Mütekellim»in
m aksat ve niyyeti içinde bulunan «tek
m äna»ya delälet etmek üzere, birbirinden
vuzuh dereceleri farklı «lafızlar» m ev
cuttur. Beyän ilmi, deläletteki bu vuzuh
dereceleri içinde herbiriyle ifäde edebilm e melekesini kazandırır.
Delälet, birşeyin zihinde häsıl ettiği süre ttir. Lafız dışında delälet (delälet-i
g ay r-ı lafziyye) lafızla ilgili (delälet-i
lafziyye) olmak.
Lafız dışında delälet vaz’i ve aklidir.
«Paratoner»in yıldırım dan, «şemsiye»nin
yağm urdan korunm ağa deläleti vaz’i bir
delälettir. Eşyam n icat gayesine deläleti
de buraya girer.
K äinatm , onun yaratıcısına deläleti ise
aklidir.
Lafızla ilgili delälet. Beyän ilm inde bahsi
geçen delälet, bu çerçeveye girer. Lafızla ilgili delälet de ya vaz’idir, ya da onun
dışında kalanlardan m eydana gelir. M evzumuz bakım m dan ehem m iyetli olanları
kendisi için «vaz» olunan m änaya delä
lettir. Bu, üç suretle olur : a) M utäbakat, b) Tazammun, c) İltizam.
M utäbakat, lafzın kendisine m evzu olan
m änaya tam am ı tam am ına
delälettir.
«Ev» lafzmın, dam, döşeme ve duvarların tüm üne deläleti böyledir. Aynı lafız,
bu unsurlardan birine veya birkaçına d e
lälet ettiği takdirde, bu delälet, tazm ini
bir m ahiyet kazanmış olur. «Ev» lafzının, ikam ete deläleti ise iltizäm idir.
B eyän ilm inde sözü edilen delälet akılla ilgilidir. Bu yüzdendir ki yalnız beyänla ilgili kitap ve risalelerde değil,
son zam anlara kadar m antık kitaplarında
da, delälet bahsine yer verilm iştir. Bu
hususta E l-m u ’ävvel fi tercem eti’t-T elhis
ve ’l-M u ta vvel’de geniş izähat
vardır.
L afzın m änaya deläleti çeşitli ifäde yollarıy la olur; Şu halde beyän ilm inin m evzüu, ifäde yollarıdır,
a) H a k ık a t: Lafzın, mevzuu olan m änaya
delälettir. Bazı lafızların hakiki m änası
b ird en ziyadedir. Türkçe’deki «göz» lafzı
gibi. Bu kelime hem görme uzvu, hem
de su kaynağı m änasına geknektedir. Bu
çeşit sözlere ortak lafız (Lafz-ı m üşterek ) denir.
A yrıca bazı sözler, lügat m änalarıyla h ak ik at, şer’i veya örfı m änalarıyla mecäz
olur. Bunlar, uyğun bir ilgiden dolayı
ikinci m änayı kazanm ışlardır. O yüzden

de m enkul diye adlandırılm ışlardır.
«Salät»ın lügatte «du’ä», ıstılahta «na
maz» m änasına gelmesi gibi.
Uyğun b ir ilgi gözetilmeksizin, bir m änadan diğerine nak l olunan kelim eler ise,
m ürtecel adını alır. Çocuklara verilen
isim ler gibi. B unlar da, h ak ik at sayılır.
b) Mecäz : A rada, m äni’ bir karine bulunm ak şartıyla, bir lafzın, kendisine
mevzu olan m äna dışında kullanılm asıdır (Çeşitleri için bk. Mecäz, teşbih, is
ti’äre).
c) K inäye : Bir lafızla, gerçek m änasının
anlaşılm asına engel bir karine bulunm adığı halde, o m änanın levazım dan birini
kastetm ektir. Ancak bu m äna için, ifädede belirli bir karine bulunur (bk. K i
näye)
ç) G a la t: A rada mecäz ve kinäye gibi
bir ilgi bulunm aksızın, bir lafzın kendine m evzu olan m äna dışında kullanılmasıdır. Bu, fesähat hatälarındandır (bk.
F esähat).
Beyän ilmi, läfzın mänaya deläletindeki
vuzuh yollarında meleke kazandırm ak
için, yukarıdaki bahisleri inceler. (—» K.)
Beyänät (A.).Açıklam alar, demeç, deklarasyon. T ürkçe’de tekil m änası alm ıştır.
Umumiyetle resm ı hiiviyete sahip kişilerin kam u oyuna yaptıkları, herhangi bir
konu ile ilgili sözlü veya yazılı açıklama veya görüş.
BEYÄN! (Sipahi Mehmed Bey). Şair (XVII.
a.). K aynaklar Sam sunlu veya İstanbullu
olduğu hususunda ayrılm aktadırlar. Sinoplu Beyäni ile aynı şahıs olabileceği
de ileri sürülm ektedir. H akkında fazla
malum at yoktur. (—> K.)
BEYÄNİ. Divan şairi (Bağdat XVI. a.).
Seyyid Çelebi lakabıyla bilinir, tsfehanı’nin m eclislerinde bulundu ve ondan
istifade etti. Sipahi oldu. Divanı yoktur.
Ahdı tezkiresi’nde şiirlerinden örnek ve
rilm iştir.
BEYÄNİ. Divan şairi (K astam onu XVI.
а.). I. Selim zam anında veya hem en son
ra K anuni Sultan Süleym an devrinde yaşamıştır. Lätifi, Hasan Çelebi tezkirelerinde ve Sicill-i Osmani’de kendisinden
bahsedilir. K aynaklara göre devrinin
belli başlı şairlerindendir. L ä tifi tezkirest’nde dört beyti kayıtlıdır.
BEYÄN!. Divan şairi (Yanbolu XVI. a.).
Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Şeyh
Kemaloğlu diye anılır. Sicill-i Osmani’
de 1552 den sonra öldüğü kaydedilm iş-

bey

tir. Äşık Çelebi, genç yaşta öldüğünden
kendini gösterm e fırsatı bulam adığını,
nazım ve nesirde çok kabiliyetli oldu
ğunu yazm aktadır.
BEYÄNİ. D ivan şairi (Sinop XVII. a. ?).
1574 ve 1594 yıllarında hayatta olduğu
tah m in edilen Beyäni hakkında fazla
m alum at yoktur. Äli M ustafa, K iin h ü ’lahbär’da hicivden hoşlanan bir şair ol
duğunu yazm aktadır. (—» K.)
BEYÄNİ, Ahmed. Divan şairi, alim (Şuh ut/A fyon ?- İstanbul 1664).
Tahsile
Ş u h u t’ta başladı, B ursa’da devam etti.
Sonra İstan b u l’a gelerek çeşitli m edreselerde vazife aldı. Bir ara B ursa’ya giderek yine m edreselerde çalıştıysa da so
nunda İstanbul’a döndü. 1647 yılından
itibaren çeşitli m edreselerde m üderrisliklere, Bursa ve Edirne valiliklerine ta yin olunduysa da her vazifeden kısa bir
zam an sonra azledildi. Älimliği şairliğinden daha m ühim dir. Bir divanı ol
duğu biliniyorsa da henüz ele geçmemiştir. (-* K.)
BEYÄNİ, Cärullahzädc Mustafa. Divan şairi,
şüara tezkiresi yazarı (Ruscuk ?-İstanbul
1597). Şeyhülisläm Ebussuud E fendi’nin
talebesidir. Kestel M edresesi’nde m üderrislik ve H avran Kadılığı yaptı. H icaz’a gitti. H alveti tarik atına intisap ederek, O km eydanı’nda Sofıler Tekkesi şeyhi Ekm el E fendi’ye m ü rit oldu. Ekm el
Efendi’nin vefatından sonra (1577) aynı
tekkenin şeyhi olm uştur. M ürettep diva-

nı yoktur. F akat şiir m ecm u aların d a
şiirlerine sık rastlam r. S. N. E rg u n , bir
mecmuada bulduğu, şiirlere d a y a n a ra k ,
onun kudretli bir şair o ld u ğ u n u söyler.
B eyänı’nin asıl m ühim eseri T e z k ir e *sidir. Kendi ifadesine göre, K ınalızäde
H asan Çelebi’nin tezkiresini esas almış,
oradaki şairlerin bir çoğunu ç ık a rm ış ve
kendi devrinde yaşayan üç şairi iläve
ederek; 9 padişah ve şehzade ile 358 şai
rin hayatını kısa olarak a n la tm ıştır.
(-> K.)
BEYÄNİ Mehmed. Divan şairi (X V II. a.).
S ahn-ı Semäniye m ü d errislerin d en d ir.
Älimliği yanında şiir ve inşada son d erece m eşhur idi. K aynaklardan a n la ş ıl
dığına göre 1640 senesinde h a y a tta o ld u 
ğu tahm in edilm ektedir. (—>K.)
Beyäni tezkiresi. Şüara tezkiresi, y a z a rı
Beyäni Cärullahzäde M ustafa E f.’n in adı
ile anılır.
Beyäni Ef., elinde b u lu n a n
Hasan Çl. tezkiresi’nin önem li isim le rin i
özet olarak nakletmiş, devrinde y a şa y a n
bir kaç isim iläve etmiştir. Ş air p ad işa h
ve şehzadelerle ilgili hal tercü m eleri ile
birlikte Hasan Çelebi’de 622, B ey än i’de
ise 368 isim yer alm aktadır.
İki bölüm den meydana gelen B eyäni te z kiresi’nin ilk bölümünde M uradi m ahlaslı
Sultan III. M urad’a kadar olan şair, O s
m anlı şehzade ve sultanları, ikinci b ö 
lüm də de Kemal Paşazäde’den b aşlayarak
belli başlı XV. ve XVI. a. şairleri y e r
alır. Beyäni tezkiresi’nin yazm a n ü sh a ları, İÜ. Ktp. Ту. Nu. 2568, Beyazıt K tp.
Veliyyeddin Nu 2659, Millet K tp. E m iri
tarih, Nu. 757 dedir.
Beyannäme. (A. Beyän, açıklam a ve F.
name, m ektuptan oluşan terk ip ). Yazılı
açıklama, bildiri, bildirge, tebliğ, m ani
festo.
Beyanname vergi beyannamesi gibi ta 
mamən resmi ve teknik vasıta olanları
ihtiva eden geniş bir m änaya da sahiptir. üm um i olarak herhangi bir konu
üzerinde kamu oyuna yazılı olarak açıklanan, çok defa fiile dönük bir hava ta şıyan, bazan sistemli, görüş ve düşüncelerdir.
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Beyänü’l-Hak gazetesi
(1. sayı 1906)
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Beyänii’l-Hak. Dini, edebi, siyasi, fenni
gazete, haftalık (İstanbul 22 Eylül 1324/
1906-22 Teşrinievvel 1328/1910). 182 sa
yı çıktı. İm tiyaz sa h ib i: İstanbul m ebusu Nasuhefendizäde Mustafa Asım, serm uharriri (Baş yazarı) : Tokat mebusu
Mustafa Sabri, Mesul M üdürü: Kıbrıslı
Muallim Münir. Beyänü’l-H ak’ta içtiMilli Ktp.

BEY
maiyat, edebiyat, tarih, ru h iy at bölüm lerine yer verilm iştir. Cem iyet-i ilm iye-i
İsläm iye’nin yayım organı olan gazetenin
b ü tü n yazılarında İslämi bakış häkim dir.
Mecmuanın her sayısında «ekseri m akalata äyet-i kerim e ve hadis-i nebeviye
derc edilmiş bulunduğu nazarı itibare alınarak riayetsizlikte bulunulm am ası rica
olunur» ibaresi vardır. Dini inançların
kuvvetlenm esi ve ahläkın yüceltilmesi
başlıca meseledir. M eşrutiyet devrinin
önem li fikir dergilerinden olan Beyänü’lHak, geniş bir yazı kadrosuna sahiptir.
Y azarları arasında Mehmed Zeki, Ahmed
Naim, Mustafa Nuri, M ustafa Sabri,
A laeddin Ruhi, İsmail H akkı, Necmeddin, M. Saffet, Mehmed Sadık, Ömer Nasuhi (Bilmen), Şiranlı Ahmed (Ahm ed’ül
Ş iran i), Ali Tayyar, A bdurrahm an Zeki,
Ali Zeki, T ahirü’l Mevlevi (Tahir Olgun), Mustafa Käzım, A. H ayri, Edib-i
A yıntabi (A yıntablı Edib), Elhac M eh
med, Şerafeddin (Y altkaya), Ömer H ay
ri, Hafiz Cäfer, Salih Zeki, Mehmed T a
hir, M ustafa Necati, M ustafa Taki, Hafiz
Hüseyin, Mehmed Vehbi, M ehmed Atıf,
Ali Osman, Ahmed Faik, Şerife Naime,
Selim Lämi, Ferid, M ustafa Fehmi, A b
bas Lütfi, Mehmed Hulusi, Osman Nuri
sayılabilir.
Bcyänii’I-unvän. Ahmed Cevdet Paşa’nın
ilim lerin tasnifi ile ilgili usul kitabı. Hem
bu küçük eser, hem de bu eserin m evcudiyetiyle ilgili Belägat-ı Osmäniye dibacesindeki haber (5. bs., İst. 1323/1905, 39), tetkikçilerin gözünden kaçm ıştır. R i
salənin tam am lanm asına dair Damat Galib Paşa tarafından söylenen «Cevdet
E fendi eseri» tarihi, -henüz o zaman
«bey» olan- Sübhi Paşa tarafından tazm in edilerek :
İrticälen dedi tahsin ile Galib Paşa
O ldu tarihi anın Cevdet Efendi eseri
beyti haline sokulm uştur : B uradan ese
rin 1269/1853 yılında yazıldığını çıkarıyoruz. Basılışı, bundan yirm i yıl sonrad ır (M atbaa-yı Osmanı, 1289). Eser kitaplard a bahis başlarında kullanılacak ü n 
vanlar, m evzuaların yazılışında takibedilecek yollar, ilim lerin tasnifi hakkında
çok vazıh bilgileri havi bir dibace, beş
m ephas ve bir hatim eden teşekkül eden
küçük (39 sayfa), fakat ehem m iyetli bir
risaledir. Bu sayede eski kitaplarım ızda
hangi hususiyetleri arayabileceğim izi ta yin, gayet kolaylıkla m üm kün oluyor.
İlk yazının üzerinde «dibäce» kaydı bulu n m am akla beraber, kəndisinin dibace
D ergäh arşivi

hakkında bilgi verirken sıraladığı vasıfların hepsini burada buluyoruz.
Sözü
geçen kısım dan anlıyoruz ki, eser, Şey
hülisläm Ärif H ikm et Bey’in tashihine
sunulm uştur. Eserin hazırlanış sebep ve
tarzına ayrılan bu «dibäce»de dikkate değer bir hususiyet, Türkçe’nin lisän-ı uzbu’l-beyän-ı T ü rki diye öğülmesidir. Bölümler, sıra ile hutbe-i kitäb, besmele,
hamdele, salvele, dibäce-i kitäb m evzularına tahsis edilm iştir. B unların yazı
lışında «sual - cevap» yoluna başvurularak Münazara usulü’nün «aklı» ve «nakli» bü tü n m antık im känlarından faydalanılm ıştır. M uhtemel itirazlar karşısında gösterilen deliller, ikna edicidir.
İlim lerin taksim i ile ilgili bulunan «hätime» de, «fen»lerin «zätı» ve «arazi» cihet-i vahdetleri anlatıldıktan sonra, nakli
ve aklı ilim lerin tasnifine geçilmekte,
bunlardan herbiri en açık şekilde izah
edilmekte, usullerine dair gereken bilgi
verilm ektedir.
Bu risale, Ahmed Cevdet Paşa’ya ait üs
lubun teşekkülünün başında yer almak
sebebiyle ayrıca dikkate değer.
BEYATLI, Yalıya Kemal. Şair, yazar (Üsküp 2 A ralık 1884-İstanbul 1 Kasım
1958). Köklü bir Türk-İsläm şehri olan
Üsküp’ün İshakiye m ahallesinde büyük
annesi Ädile H anım ’ın konağında doğ
du. Asıl adı Mehmed Ägah. Babası, adliye m em uru olan ve bir ara Üsküp belediye reisliği yapan Nişli İbrahim Naci Bey,
annesi Leskofçalı İsmailpaşazäde Dilaver
Bey’in kızı Nakıye Hanım. Baba ve anne
tarafından cetleri Sultan III. M ustafa devri sancak beylerinden ve «evläd-ı fätihansdan Şehsüvar Paşa’da birleşirlər.
Beyatlı soyadı, bu şehsüvar kelim esinin
Türkçeleşmiş şeklidir. İlk tahsile «Yeni
Mektep»te başladı. Amme cüzü okuduğu bu m ektepten elifbayı sökemeden ay
rıldı.
Eski usulde tedrisat yapan bu
m ektepte okum aya başlamasını, m illiyetimizi tanım aya im kän verdiği için, bir
şans olarak değerlendirir.
Daha sonra
«Şark’tan A vrupa’ya geçiş» olarak yorum ladığı, asrı özel bir mektep olan «Mekteb-i Edeb»e göndərildi (1892). Bu a r a 
da, bir taraftan da, Hüseyin isimli ärif bir
laladan, inanm ış ve ümmi bir kadın olan
annesinden ve çevresinden köklü, derin,
dini ve m illi bir terbiye aldı. M ekteb-i
Edeb’den sonra aynı sene Üsküp İdadi’sine kaydoldu (1895). Selänik’e taşındıklarından tahsiline Selänik İdadı’sinde de
vam etti (1897). Bu sene içinde annesi
verem den öldü. Annesinin ölümü, şairin
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BEY
hayatında, bilhassa ileride söyleyeceği
ölüm şiirleri üzerinde tesirli oldu. Ba
basının te k ra r evlenmesi (1897) üzerine
ailece Ü sküp’te ikam ete başladılar; fakat
ailedeki uyum suzluk sebebiyle, yatılı olarak, te k ra r Selänik İd adi’sine gönderildi (1900). Aynı yıl hastalandığından
Ü sküp’e ve Üsküp İdadi’sine döndü. Şiire
karşı ilgisi burada belirdi ve gittikçe arttı. Recaizäde Ekrem, A bdülhak Hamid
ve M uallim N aci’nin, Zem zem e, Makber,
Ateşpäre, Şeräre ve Fürüzan gibi şiir
kitaplarım büyük bir ilgi ile okuyordu.
Daha sonra Bağdatlı Ruhi divanını, Ziya
P aşa’nın T erkib -i bend, Terci-i bend’i
ile Eş’är-г Z iya adıyla basılm ış olan di
Yahya Kemal, Babası (iist- vanını okudu. Bu arada bir Rüfäı derte), Çocukluğu (altta)
gähına devam etti. Siyasi m eselelere il
gisi arttı. İdadı tahsilini tam am lam ak
için İstan b u l’a göndərildi (1902) ise de,
G alatasaray Sultanisi’ne kadrosuzluk se
bebiyle girem edi. R obert K olej’e girm ek
için beklem eye başladı.
Selänik İdadisi’nde iken Esrar m ahlasıyla şiirler söyleyen M ehmed Ägah, İstan 
bulda kaldığı bu m üddet içinde R übäb-ı
şikeste’yı okudu ve Cenab Şehabeddin’i
ve diğer E debiyat-ı cedide şairlərini ta 
nıdı. İrtika ve M älumät dergilerinde
Ägäh K em al imzasıyla Servet-i fünun
tarzı m anzum eler yayım ladı. A krabalarından A bdurrahm anpaşazäde İbrahim
Bey’in İstanbul S arıyer’deki evinde m isafir olarak kaldığı bu süre içerisinde,
m eşhur m üsıkişinaslardan K anuni Hacı
Arif Bey’in idaresinde icra edilen m üsıkı
fasıllarından kuvvetli bir m illi m üsıki
kültürü aldı. Bu eve ve fasıllara devam
eden aşırı batıcı, Osmanlılık, M üslüm anlık ve T ürklüğe düşm an Serezli Şekip
Bey’in fik irlerin in ve telkinlerinin tesiriyle P aris’e kaçtı (1903). P aris’te ilk
önce Jö n T ürkler arasına girdi. Q uartier
Yahya Kemal Darülfünıın- L atin’e yerleşerek bir sene m üddetle Col
da talebeleriyle ve Milli lege de M eaux’ya devam etti ve F ran Mücadele yillarinda.
sızcasını ilerletti. Daha soııra Ecole Libre
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des Sciences Politiques
(S iyasi İlim ler
M ektebi)’in dış siyaset bölüm üne yazıldı
(1904). P aris’teki bu ilk y ılları h a y li h areketli geçti.
Kendisi bu g ü n leri «Ista n b u l’dan çıkarken zaten dine k a rşı kafam da şedid bir aksül’am el v ardı. P a 
ris’te dinsizliğim arttı. 1904 senesi P a 
ris’te kilise ve din düşm anlığının azdığı
ve sosyalist cereyanın sert b ir rü zg är gibi
estiği bir seneydi. M itinglere ve n ü m a 
yişlərə karışıyordum . S okaklarda in te rn a tionel’i dinlerken kalbim geniş b ir in sa n lık sevgisiyle doluyordu. G özlərim y aşarıyordu» cümleleriyle an latır. D aha
M eaux K olleji’nden döndüğü zam an, S e r
v et-i fünun şiirinin taklit b ir şiir o ld u 
ğunu kavrayarak bu şiirden soğudu.
«Yeni Türkçe»yle kendi duyğularım ızın
ifadesi, halis ve samimi bir şiir nasıl olabilir?» sorusunun cevabını aram aya b aş
ladı.
Sciences Politiques’de, b ir kisim
tarihçilerin ve bilhassa F ransızların en
büyük tarihçi olarak kabul ettik leri, k ə n 
disinin de hayran olduğu A lbert S o rel’in
talebesi oldu.
Sorel’in tesiriyle ta rih e
ilgi duyarak «tarih ortasında T ürklüğü
aram ak ve bulmak» hevesine kapıldı. Bu
yolda m ektep dışında konferanslara, is
rarlı bir şekilde devam etti. K əndisini
okum aya verdi.
Artık, Jön T ü rk ’lüğü
köhnem iş ve modası geçmiş olarak görüyordü. Sorel’in dersleri, Fransız nasyonalistlerinin yayımları, M aurice B a rres’in telkinleri ile gayesine varm ak için,
Selçuk ve Osmanlı asırlarını, evvela za
man ve olay sırasıyla iyi bir şekilde öğrenm enin lüzum una inandı. Asıl, A nadolu’ya geldikten sonra Türklüğün nasıl
geliştiğini öğrenmek ve bilmek istiyordu.
M alazgirt savaşı (1071) kafasında bir
başlangıç olarak doğdu. Tarihçi Canille
Ju lian ’ın «Fransız milletini, bin yılda
F ransa’nın toprağı yarattı» sözü, bu yoldaki düşüncelerine yön verdi. P aris’teki
ilk yıllarında, Q uartier Latin’de şiire gözlerini açtığı zaman sembolizm ilk devre-
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sini kapamıştı. Victor Hugo’yu sevdi ve
onun şiirini anlayarak rom antizm ə daha
kolay bir kapıdan girdi. Bir ara iki ay
lığına (1906 Temmuz) L ondra’ya gitti.
B urada Abdülhak Hamid ile bir kaç defa
görüştü. Gustave Flaubert ile Paul V erlain e’i burada okumağa başladı. Londra’da eski akıncıları konu edinen yeni bir
«Türk destanı» yazmağa çalıştı. Bu ça
lışm alar ona yeni ve kendine göre bir
şiir dili kazandırdı. Aynı senenin sonbaharında Londra’dan B rüksel’e ve ora
dan da birçok şehri dolaşarak tek rar P a 
ris’e döndü. Bu sıralarda artık, «Fransız
şiirinin, fikrinin, zevkinin havası içinde
balık suda yaşar gibi yaşıyordu». Yine
kendi ifadesine göre; V ictor Hugo’nun
kaba saba taraflarını aşm ıştı (1907).
H ugo’dan sonra Theophile G autier ve De
B anville’i sevdi. Bunlara daha doym a
dan Charles Baudelaire’in şiirlerini tattı.
B audelaire’in «Şer çiçekleri»nin bir çoğunu ezberlemekle kalm adı; onun çocukken gezdiği, oynadığı, gençken kaldığı yerleri ve gömülü bulunduğu M ontparnesse məzarlığını gezdi. O raların
adeta karasevdalı bir ziyarətçisi oldu.
E dgar Poe’yu Baudelaire’eilik iptilasıyla
anladı. Yine bu kanalla, P au l V erlaine’i
daha başka bir zevkle sevmeğe başladı.
Edebi zevki, edebı m odanın çok ge
risində kalmış olan Jose M aria H ere d ia ’n ın şiiri üzerinde durdu. A vrup a ’n ın klasikleri ve rom antikləri ne
m eydana getirmişlerse, onda sıkı bir
im bikten geçirilmiş halde var oldu
ğuna inanıyordu. H eredia’n ın vasıtasıyla yeni T ürkçe’yi arıyor, eski şiirim izde m isra - 1 berceste diye adlandırılan bir
çok m israların güzelliğini ve halis sesini
k avrıyordu. Türkçe, eski Y unan ve L a
tin şiirindeki beyaz lisan gibi saf bir şeydi. Bu düşünceyle, biraz da gençlik hey ecan ın m itişiyle Türkçe’de «Nev-Yunani» dediği bir çeşnide, geçici olan bir
ta rz denedi.
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HAYÄL BESTE
Roma’nın şarkını fethettiğin andan sonra,
Yüce dağlar gibidir gördüğün iş, Türk oğlu!
Girdiğin yerde asırlarca kalıştan başka,
Kurduğun devlet asırlarca muzaffer yürüdü.
Täli’in döndüğü cn korkulu yıllarda bile,
Yürüyen düşmanı son hamlede döktün denize.
Açtığm ülkede, yoktan yaratış kudretini,
Azminin kurduğu yüzlerce şehirden fazla,
İri firüzeye bcnzer nice gök kubbeyle,
Dehre aksettiriyor, gerçi, büyük mi’märi
Bu eserler seni göstermeğe kafi diyemem.
Şi’re aksettirebilscydin eğer, dinlerdin,
Yüz fetih şi'ri, okundııkça, çelik tellerden.
Resm’e aksettirebilseydin eğer, ömrünce,
Ebedi cedleri karşında görürdün canlı.
Gönlüm isterdi ki nıäzini dirilten san’at.
Sana tärihini her lähza hayäl ettirsin.
Yahya Kemal Beyatlı

Stephan M allarm e’nin «misra, kelim elerin
yanyana gelmesiyle vücuda gelir» şeklindeki fikrini şiirin en doğru bir tarifi
olarak benimsediği için, şiiri eski telakki
ile anlam ak istemedi. Çünkü eski anlayışta, pürüzsüz ve selis ifade ile iş b itiyor, m isra söylənmiş oluyordu. H albuki
ahengin lisan haline gelip m üsıki cüm 
ləsinin şiiri doğurm ası gerekiyordu. Yi
ne o sıralarda Mallarme, «Fransız gençleri şiir sanatını öğrenmek istiyorlarsa
Paul V erline’in Fetes galantes’ini ezberlesinler» diyordu.
V erlaine bu şiir
mecmuasında, XVIII. a. Versailles sara
yını, parkını ve buradaki şatoların güzelliklerini, eski hayatın zerafetini, aşk hayatını; yine o asırda konuşulan bir lisanla dile getiriyordu. Bu görüşten il
hamla Şark Dilleri Mektebi (Ecole des
Langues O rientales)’ne devam a başladı.
Burada Arapça ve Farsça’sını ilerletti.
Divan şiirini okuyup anlam anın y o llan -

lspanya elçiliği yıllarında
ve genç hayranları arasın
da.

BEY

Yahya Kemal

m araştırdı. T ürk şiirini ve klasiklerini
Fransa’da öğrenerek, nüfuz ettiği bu tarzda derin bir hazla m isralar söylemeye
çalıştı.
Bolonya (Boulognea) yı gezdi (1908).
Babası P aris’e geldi (1909). İsviçre’nin
çeşitli bölgelerinde, B retanya’da seyahat
etti (1911). K uvvetli bir tarih, edebiyat
kültürüyle ve m illi bir şuurla İstanbul’a
döndü (1912). Önce D arüşşafaka M ektebi’nde edebiyat ve tarih m uallim liği yaptı (1913). B ir m üddet sonra da S ul
tan S elim ’de açılan M edresetülväizin’de
m edeniyet tarih i dersleri verdi (1914).
İstanbul D ärülfünun’unda önce m edeni
yet tarihi, sonra G arp edebiyatı tarihi ve
daha sonra da T ürk edebiyatı tarihi k ü rsülerinde m üderris olarak vazife yaptı
(1916-19). Bu arada b ir taraftan yeni
şiirler, b ir ta ra fta n da, sonradan «Eski
şiirin rüzgärıyle» adlı kitabında yer alacak, klasik şiirlerini söylemeye başladı.
M ütarekeden sonra etrafına topladığı talebeleri ile Milli m ücadele’yi destekler
faaliyetlerde bulundu. Bir taraftan da
başyazan olduğu Ä ti (İleri) gazetesinde
ve T evhid-i efkär, H äkim iyet-i m illiye
gazetelerinde ve arkadaşlarıyla birlikte
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yayım ladığı Dergäh m ecm uasında Milli
M ücadele’yi teşvik ve tak d is eden y azı
lar yayım ladı.
H astalığından dolayı bir ara S o fy a’ya gittı (1921). Lozan K onferansı M urahhas
H eyeti’ne M üşavir aza seçildi (1922). A nk a ra ’ya döndükten sonra, U rfa m ebusu
seçilerek TBMM’ne girdi (1923). S ırasıyla Polonya (1926), İspanya (1929),
Portekiz (1931) ortaelçisi oldu.
Önce
Yozgat, sonra Tekirdağ m ebusluğuna se
çildi (1934). İki devre T ekirdağ m ebusluğundan sonra İstanbul’da y ap ılan kısmi seçimi kazanarak İstanbul m illetv ekili oldu (1946). P akistan’a büyükelçi
tayin edildi (1947).
Bu görevde ik en
em ekli olarak yurda döndü (1949). B ağırsaklarındaki müzmin kanam ayı te d a vi ettirm ek için P aris’e gitti (1957). B u 
rada kısm en tedavi edildiyse de, b ir yıl
sonra hastalığı tekrarladı ve vefat etti.
Rum elihisar sahil mezarlığına göm üldü.
Ö lüm ünden sonra İstanbul’da Y a h ya K e m al’i Sevenler Derneği ve Y a hya K em al
E nstilüsü* kuruldu (1958). A dına k u 
ru lan enstitü tarafından Y ah ya K em al
E nstitüsü mecmuası * yayım lanm aya baş
landı (1959).
Yahya K em al M üzesi *
açıldı (1961) ve eserleri Y ahya K em al
E nstitüsü tarafından yayım lanm aya baş
landı. Heykeli yaptırıldı ve İstan b u l’da
Maçka P a rk ı’na dikildi (1968).
XX. a. T ürk şiirinin, yazdıkları ve a n 
layışı ile en dikkate değer siması olan
Yahya K em al’in şiirlerinde ahenk, dil
müsıkısi ön planda gelir. Ş iirlerini yazarak değil, kendi kendine m ırıldanarak en
uyğun kelim eyi yıllarca arayarak söylemiştir. Ona göre şiir, gözle değil, dille
tekrarlan an bir sanattır. «Öz şiir odur
ki dilde gezer m esel gibi misra» onun
şiir görüşünü özetler. Fakat Yahya Kem al’in şiiri sadece ahenkli bir söyleyişten ib aret değildir. Yahya Kemal şiiriyle, kendine has bir hayat, cem iyet ve
m edeniyet görüşünü ifade etm iştir. H ayatını T ürk tarih, sanat ve m edeniyetini
incelem ekle geçiren Yahya Kemal, edindiği bilgilere şahsi hayat tecrübesini de
katar.
Doğduğu ve büyüdüğü Balkan
şehirlerinin kaybı, onda dindirilmesi im 
kansız bir acı ve hasret doğurm uştur.
Tarihe bakış tarzında bu duyğuların büyük tesiri vardır.
Bu bakım dan Açık
deniz şiiri Yahya Kemal’in bütün şiir
lerini açıklayan bir mana taşır. Şair, Bal
kan şehirlerine bağlı kaybolan çocukluk
səadetini Osmanlı tarihi ile onun en güzel ve m uhteşem tecellisi saydığı İstanbul’da arar. Yahya Kemal şiirlerinin çoYahya Kemal Müzesi

ğunda Türk tarihinin zaferlerini, sahat
eserlerini ve yaşayış tarzını anlatm ıştır.
Bu şiirlerine tarihi bir hava verm ek
maksadı ile arkaik kelim elerden de istifade etmiştir. Eski şiirin rüzgärıyle adlı
kitabındaki şiirler üslup bakım ından Di
van şiirine benzer. Fakat bunlarda tasvir edilen hayat ve tabiat m anzaraları ve
bunların yazılış tarzı eski şairlerinkinden farklıdır. Divan şiirinin esas unsusuru «mazmun» teşkil eder. Yahya K e
mal, eski kelimeleri m azm un değil, tasvir
m aksadıyla kullam r.
B ununla beraber
Yahya Kemal, eskilerin hayat görüşlerini tamamiyle benimser. O da eskiler gi
bi hayat karşısında rint ve yiğittir. Allah ’a inanır, ölümden korkmaz, yaşam aktan, aşk, dostluk ve güzellikten hoşlanır.
Yahya Kemal’in şiirleri ifade bakım ından yeni, ru h bakım ından eski, daha
doğrusu tarihi ve millidir. Yahya K e
m al kendisini m illetinin tarih, kültür,
ilim, sanat ve coğrafya dekoru içinde
hissetm ekten hoşlanır ve mesut olur.
K endi gök kubbem iz adı altında topla
nan konuşma dili ile yazılmış şiirlerinde
de aym duyuş ve görüş hakim dir. Bu
bakım dan Yahya Kemal, kendilerini m illetin tarih, din ve kültürüne yabançı hisseden Servet-i fünunculardan tam am iy
le ayrılır.
Milli oluşumu ta rih ve coğrafya ile bağlantılı olarak gören Yahya Kemal, Türk
tarih in i 1071 M alazgirt zaferi ile başlatır. Bu bakım dan onun tarih görüşü ile

Ziya Oökalp’in tarih anlayışı arasında
fark vardır. İstanbul’u Osmanlı m edeniyetinin bir aynası olarak telakki eden
Yahya Kemal, onun semt ve m anzaralarını duyğu ve düşüncelerine çerçeve y a
pan şiirler de yazm ıştır. Konuşma dili
ile yazdığı şiirler arasında Süleym aniye’de bayram sabahı onun tarih, din ve m il
let görüşünü m uhteşem bir terkip için
de verir. M evlänä’dan beri Türk kültüründe derin bir yer tu tan «sonsuzluk»
veya «öteler alemi» temi de Yahya K em al’in şiirlerinde önemli bir yer tutar.
Şiir dünyası kapalı değil açıktır. Ş iir
lerine adeta akıncı cetlerinin yarattığı bir
genişlik duyğusu hakim dir.

«Yahya Kemal Bey’in yaz
maya başladığı son eser»
alt yazılı bir karikatür

BEBEK GAZELİ
Ne kaldı rüha teselli şaräbdan başka
Boğaz’da üç gecelik mäh-täbdan başka
Cihända olmadı bir hisse-i veräsetimiz
Bebek Koyu’nda temäşä-yı abdan başka
Bu halka vakfedecek mülk ü mälimiz yoktur
Beş, on gazelle şu kalb-i haräbdan başka
Sükün-ı läyetenähiye varmamız yeğdir
Nedir hayat uzayan iztirabdan başka
Felekten istemeyiz yeryüzünde varsa huzür
Kemal semt-i hamüşända häbdan başka
SELİMNÄME’den : RIHLET
Bir gün çalındı nevbet-i takdır rıhlete
Ukbäda yol göründü Hüda’dan bu davete
Doldukça doldu gözleri eşk-i firaak ile
Kudretlü padişah vedä’ etti millete
Tevhid maksadıyle geçirmişti ömrünü
Ref etti armağänını dergäh-ı vahdete
Räyätı gölgesinde fedä-yı hayat eden
Erväha pış-dar olarak girdi cennete
Yek-ser riyaz-ı huld-i berin oldu cilve-gäh
Her cengten getirdiği binlerce rayete
Dıdär-ı Fahr-ı Älem’i görmekti gaayesi
Gark-ı huşu’ çıktı huzür-ı Risülete
Alnından öptü fahr ederek Fahr-ı Kainat
Şabaş sundu sarf edilen bunca himmete
Divän-ı Hak’ta mağfiret-i Girdigär’dan
Şäyeste gördü cürm ü günahın şefäate
Dür olmasıyle böyle büyük pädişähtan
Gark oldu nas mätem-i bı-hadd ü gaayette
Yer yer misäl-i hazän oldu tüğlar
Sultan Selım’e girye-künän oldu tüğiar
Yahya Kemal Beyatlı
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Son yıllarında
Yahya Kemal

Hastahk giinlerinde (1957)
ve mezari.

Yahya Kemal, H ayyam ’m rubailerini
Türkçe söylemiş ve kendisi de güzel ru bailer yazm ıştır. N. Sami Banarli, Yahya
K em al’in ölüm ünden sonra, gençlik yıllarında yazdığı gazete m akalelerini ve
diğer nesirlerini derleyerek yayım lam ıştır. B unlar çoğu şiirleri seviyesinde olm am akla beraber, şairin duygu ve diişüncelerini aksettirm esi bakim indan dikkate şayandır.
Bunlar arasında Siyasi
hikäyeler ile Siyasi ve edebi portreler,
günlük gazete m akalelerini aşan bir sanat değeri taşırlar.
Gerek şiirleri ve yazıları ve gerekse söh
bet ve konuşm alarıyla Yahya Kemal
m illi yapımız, tarihim iz, m edeniyetim iz
üzerine kafa yormuş, yaşadığı çağda çevresindekilerden ayrılan değerlendirm eler
yapm ıştır. Bu bakım dan Yahya K em al’i
bir fikir adamı olarak da ele alm ak m üm 
kündür.

Yahya Kemal, şiirlerini ilk önce, bilhassa klasik olanlarını, Y e n i m e c m u a ’da
(1918) yayım lam aya başladı. D aha son
ra Dergäh, Şair, Nedim , B ü y ü k m ecm ua,
Tavus, İnsan, A kadem i, F otom agazin, İs
tanbul, Aile, H ayat, İstanbul haftası, gibi
dergilerde ve A kşam , C u m h u riyet, H ürriyet (1955-57) gazetelerinde yayım ladı.
N esirleri ise P eyäm -ı edebi, İleri, P ayitaht, T evhid-i efkär, H ä k im iy e t-i m illiye
gazeteleri ve İnci, Dergäh d erg ilerin d e
yayım landı. Şiirleri ve n esirleri ö lü m ü n 
den sonra Y ahya Kemal E n stitü sü ta ra fından kitap haline getirildi. Bu m ü essese tarafından yayım lanan e se rle ri :
Kendi gök ku bbem iz* (1961), E ski şiirin
rüzgärıyle * (1962), R u b ä iler-H a yya m
rubailerini Türkçe söyleyiş (1963), A z iz
İstanbul * (1964), Eğil dağlar * (M illi M ü cadele yazıları, 1966), Siyasi h ik ä y e le r
(1968), Siyasi ve edebi portreler* (1968),
Edebiyata dair (yazılar, 1971), Ç o cu klu ğum, gençliğim, siyasi ve edebi h a tıra larım (1973), Tarih musahabeleri (1975),
Bitm em iş şiirler (1976). (—» K.)
Beyaz perde. Sinema perdesi. S inem a,
sinema dünyası karşılığı k u lla n ılm a k ta dır.
Beyaz türkü. H ikäyeler
(B ekir
Yıldız,
1973). Kitap, Kara çarşaflı gelin, Celp,
A kya vu z, Tahir usta, Hamuş, B eyaz tü r -

Yahya K em al Müzesi, Fotoğraf : 1. Tabakoğlu (Dergäh)

kü, Maria otuz iki yaşında, Hayl Hitler,
B arutçu Maho, Тек kanat ve K cfene sa
rılı m avzer adlı on bir kısa hikäyeden
m eydana gelm ektedir. H ikäyelerin bü
yük b ir kısm ında Doğu Anadolu köylüleri, bazılarında sembolik bir şekilde 12
M art öncesi M arksist m ilitanları (Beyaz
tü rk ü ), bazılarında ise A lm anya’daki iş
çilərim izin inandırıcı olm aktan uzak biçim de h ay atları anlatılır. Beyaz tü rk ü ’deki b ü tü n hikäyelerin o rtak özelliği bir
olum suzluk çevresinde birleşm eleridir.
Doğu A nadolu’nun konu edinildiği hikäyelerde m ahalli dil kullanılm ış, bazı to
re ve gelenekler de işlenm iştir.
Daha
çok konuşm alara dayanan hikäyeler, k u rgu yönünden zayıf, gerçekçilikten uzaktır.
BEYAZI. D ivan şairi, nakkaş (XVI. a.).
Ahdi tezkiresinde usta bir nakkaş, kuvvetli b ir şair olduğu kaydedilir.
BEYAZI. Divan şairi (V ardar/Y enice ?1626). Ş ey h ı’nin V akäyiu’l-fuzalä’sında
ve Sicill-i O sm ani’de iyi bir tahsil gördüğü, m ü d errislik yaptığı kayıtlıdır. Çok
az sayıda şiiri ele geçmiştir.
BEYAZI, Mehmed. Divan şairi (Edirne
?-1624). Sipahi ocağına m ensup olduğu
biliniyor R iy ä zi’nin verdiği bu m alum at,
Fäizi tezkiresi, Vakäyiu’l-juzalä ve S i
cill-i O sm anı’de tekrarlanm aktadır. S. N.
Ergun, T ü rk şairleri’nde üç şiirini yayım lam ıştır.
Beyazıt Devlet JKütüpIıancsi
(istanbul).
M aarif N ezareti tarafından kurulan ilk
kütüphane. K uruluşu : 1882. İstanbul’un
m erkezi b ir yerinde bulunan Bayezid k ü lliyesi’n in im arethane kısm ında açıldı. İlk
kolleksiyonu devlet yardım ı ve bağış kitap ların d an m eydana geldi. A bdülham id
devrinde y apılan matbu fihristinde 8054
cilt k ita p kayıtlıdır. Balkan Savaşı sıra
sında b ir m üddet kapalı kalan kütüpha
ne, yeni kaybedilen ülkelerden kaçırılabilen k ita p la rın depolandığı bir yer h a 
line geldi. 1934 te kabul edilen Basma
yazı ve resim leri derleme kanunu’nun
uygulanm aya başlanm asından sonra yer
sıkıntısı a rttı. Ancak 1947 den itibaren
ayrılan tahsisatlarla im aretin bazı bölümleri daha tam ir edilerek kütüphaneye
eklendi ve böylece kullam lırlığı sağlandı. 1949 da im aretin inlifa hakkı Vakıflar’dan M illi Eğitim Bakanlığı’na devredildi.
Beyazıt D evlet K ütüphanesi’nin kitap
mevcudu 450.000 civarmda tahm in edilFotoğraf : İ. Tabakoğlu (Dergäh)

m ektedir. Bu kitaplar, eski vakıflar ve
bağışlar, Derleme K anunu’na göre gelen
nüshalar, müelliflerince gönderilenler ve
satın alınanlardan m ürekkeptir. Vakıf,
bağış ve nakil suretiyle Beyazıt Devlet
K ütüphanesi’ne eklenen kitaplıklar ara
sında, Bezmiälem, Hekimoğlu Ali Paşa,
İdris Paşa, M anastırlı İsmail Hakkı, Namık Bey, Seretıbba Ömer Efendi, Säbit
Bey, Trabzoni Hüseyin Ef., Abdünnafi
Ef., Ali H aydar Ef., Ä rif Bey, Çerkez
Şeyhi Tevfik Ef., Hafiz Davud Paşa, Halil
Şerif Paşa, H asan Fehmi Paşa, İsmail
B’enni Ertuğrul, Kara M ustafa Paşa, L ütfi Bey, Mehmed Zihni Ef., Mehmed Eşref, Münzevi Ä rif Bey, Süleym an Tevfik,
Şevki Paşa, Tevfik Paşa, Tırnovalı Meh
med, Zihni Paşa, Veliyüddin Ef., Cevdet
Paşa, H alit Bey, Ali Riza Ef. kitapları
bulunm aktadır. Bu kitapların önemli bir
kısmı yazma ve eski harfli basma eserlerdir.
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1946 dan itibaren Dewey onlu tasnif uygulayan kütüphane, yersizlik yüzünden
süreli yayım ları tam olarak okuyucu hizm etine verm em ekte, yazma kitapları okuyucuların istifadesine sunm am aktadır.
Beyazıt Devlet K ütüphanesi’nde m üdür
olarak görev yapanlar arasında Носа
Tahsin Ef., İsm ail Saip Sencer, Necati
Lügal ve Saadettin Nüzhet Ergun bu lu n m aktadır.
BEYHOCAOĞI.U, Halilcan (Bekhogaoğlu
H alilgan). Kazak şairi (Pavlodarı 1913). Öğrenim ini bitirdikten sonra AlmaAta Pedagoji Enstitüsü’nde edebiyat öğretm enliği yaptı. Bir parti yazarı olan
Beyhocaoğlu, eserlerinde Halk edebiyatı
unsurlarından yararlandı. Şiirleri nden
bir derlem e 1956 da yayım landı.
Beyit, Beyt (A.). Ev, hane. Çokluk ş e k li:
Ebyät. Aym vezinle yazılmış m äna ba-

Beyazıt Devlet KütüphaDesi.
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Şevket Beysanoğlu

kjm m dan birbirine bağlı ve ardarda gelen iki m isradan oluşan nazım birim i.
A nlam ın b ir beyitte bitm esi, diğer bir
beyte geçmemesi gerekir. Beyit, tek ba
şına olabileceği gibi, b ir şiirin parçası da
olabilir. Bir beyti m eydana getiren m is
raların diğer m isra ile kafiyeli olması gerekm ez. Meselä :
Çok m udur olduysa mihrinderı süveydä
gark-ı nür
Sen kesildim , ben ne var olsam, seräpä
gark-ı nür
beyti gibi;
Ş e v k -i rü ’y etten nasıl b erk-i cihän
olmaz к elim
Sine pür-äteş nazargähında sına gark-ı
nür
M uallim Naci
nazm ı da yine bir beyittir.
B ir beytin p a rç a la rı:
«Sadr-haşiv-arüz»
«Iptida-haşiv-acz» şeklinde ayrılır.
Yani bir beytin ilk m isram ın birinci sö
zü Sadr, son sözü arüz, ortada olan sözler haşiv; ikinci m isram ise ilk sözü iptida, son sözü ise acz veya к afiye, ortada
olan sözler yine haşiv diye adlandırılır.
Divan şiirinde gazel, kaside, mesnevi, te rk ib -i bend, terci-i bend gibi nazım şekillerinde bu nazım birim i kullanılır.
M israları kafiyeli olan beyitlere Musarra
adı v erilir (Bk. B eyt-i m usarra) :
O gül endäm bir al şäle bürünsün,
yürüşün
Ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün,
yürüşün.
E nderunlu Vasif
Gazel ve kasidenin baş tarafında bulunan
m usarra beyte matla, en başındaki m atlaına m atla - 1 evvel; ara beyitlere vasıta,
son beytine m akta, m aktaın üst tarafın daki beyte de hüsn-i m akta denilir. K afiye olm ayan beyitlere ferd, yahut m ü fred adı verilir.
Baş eğm eziz edäniye d ü n yä -yı dün içün
Allaha’dır tevekkü lü m ü z itim ädım ız
Bakı
Gazelin en güzel beytine b eytü’l-gazel *,
kasidenin en güzel beytine b eytü’l-kasid *
denir. Güzelliği apaçık ve belli olan bey
te şah beyit veya şeh beyit denir.
Sen A hm ed ü M ahmud u M uham m edsin
ef endim
Hakdan bize sultän-ı m üeyyedsin
efendim
Şeyh Galib
K asidelerde şairin adı bulunan beyte tac

beyit, gazellerde şairin adı geçen beyte
m ahlas beyti denir.
K adem kadem gece teşrıfi N äili o mehin
Cihän cihän elem -i ıntizära d eğ m ez mi
N äili
D ivan şiirinde beyit, anlam olarak, kendi
içinde bir bü tü n lü k m eydana g etirir. Di
van şairi için önemli olan, b ir b ey it içine b ir fikri sığdırabilm ektir. Bu yüzden
m eselä herhangi bir gazelin ilk beytinde
aşk tan söz edilirken ikinci b eyitte tab iattan, son b ey itte de feleğin cevr ü cefasından söz edilebilir. D ivan şiirinde kalıplaşm ış olan bu görüş E d eb iya t-ı cedide şairleri tarafından benim senm eyerek,
anlam ın yalnızca bir beyte sıkıştırılam ayacağı, sonraki beyitleri de geçebileceği
şeklinde savunulm uştur.
BEYOĞLU. Aşık (XIX. asrın sonu?). Bu
T ürkm en äşığının nerede, hangi y ılla rda yaşadığı bilinm em ekle berab er G aziantep ya da K ahram an M araşlı olduğu
tahm in ediliyor.
Şu benim benzim e geldi m i a klık
Y iğidin bağrına çökmesin y o k lu k
Sarpa çek kendini kınalı k e k lik
Beyoğlu üstüne bazınan gelir.
(—> K.)
BEYSANOĞLU, Şevket. H alkıyatçı ve
araştırm acı (D iyarbakır, 1920- ). İlk ve
orta öğrenim ini D iyarbakır’da tam am la
dı. A nkara H ukuk Fakültesi’ni b itird i
(1942). Başkale Häkim yardım cılığı ve
Avanos Asliye Ceza Häkimliği görevlerinde bulundu. 1950 yılından beri avukat
olarak çalışm aktadır. D iyarbakır h alk ıyatı, tarihi, coğrafyası ile D iyarbakırlı
ilim ve sanat adam larının hal tercüm eleri üzerine kaynak niteliğinde olan çeşitli araştırm a ve incelemeleri vardır.
Eserleri : Diyarbakır folkloru (2 C.,
1943-1946), Ziya Gökalp’m ilk yazı hayatı (1956), Diyarbakır coğrafyası (1963),
B ütün cepheleriyle Diyarbakır
(1962),
K ısaltılm ış Diyarbakır tarihi ve abideleri (1963), Diyarbakırlı fikir sanat adam 
ları (3 C., 1957, 1959, 1976), D iyarbakır
ağzı (1966), Diyarbakır İl Yıllığı (1967),
Kadın şairlerimizden Sirri ve Divänçesi
(1969), Basın ve yayın dünyam ızda Diyarbakır (1970), Cahit Sıtkı Tarancı, (h ayatı, sanatı, seçme şiir ve hikäyeleri,
1969), D oğumunun 100. yılında S ü ley
m an N azif (1970), Cum huriyetin 50. y ılında D iyarbakır (İl Yıllığı, 1973).
Beyt (A.). Ev, mesken, oda. H arf-i tarif
ile kullanılırsa (el beyt) Käbe anlaşılır.

Dergäh arşivi

Beyt ile başlayan isim ler arasında Beıjtu ’l-ahzän, B eytu’l-Haräm, B eytü ’l-h ik me, B eytu’l-izzet, B eytu ’llah, B e y tu ’lLahm , B eytu’l-M akdis, B eytu ’l-M äm ür
yaygın olarak kullanılm ıştır.
B eytu ’l-ahzän. Ü züntüler evi. Hz. Yaku b ’un oğlu Yusuf’tan ayrı düştükten
sonra ıstırap içerisinde hayatm ı geçirdiği
ev. Mecazen bu dünya için kullanılır :
N ’ola gülzär-ı älem serbeser beytu’lhuzn olsa
Bu Y u su f taVatän dünyayı Yakub
eylem işlerdir.

aläkadan temizlenmiş, ancak Cenab-ı
Hak ile tatm in olan kalb. ★ Ed. B eytu’l
M akdis ve bu m änaya gelen terkipler Islämi edebiyatta çok kullanılm aktadır :
Resulullah buyurdı çika Y e ’cüc
Dahi bir bölüğinün ädı M e’cuc
Varalar sonra Beytu’l-M akdis’e tiz
Diyeler kim çü kırduk yirdekün biz
Yazıcızäde
B eytu ’l-M äm ür. Mamur ev. K äbe’nin ad 
larından biri. Käbe’nin tam hizasında,
yedinci kat gökte bulunan meleklerin
kıblesi.
Işk ile käim dürür seb’ä semävät arş ü
ferş
M esken-i ışk B eyt-i m äm ür ana olmaz
hiç fena
Haşim Baba

Vecdi
K ülbe-i ahzän da denir :
Y e ’se garketti felek külbe-i ahzänı bile
Ä teşim geçti cehennem deki niränı bile
Y ahya Kemal
B eytu ’l-Haräm.
Haram, hörm ete läyık Beyt-i musarra (Di. ed.). İki m ısraı birbiev. Käbe’nin etrafı. Bir görüşe göre kä- riyle kafiyeli beyit. Mesnevi nin her beyti
firlerin yaklaşması yasak olduğu için bu beyt-i m usarra’dır Ayrıca gazel ve kaisimle anılır. Tas. Kamil insanın kalbi. sidelerin ilk beyitleri, terk ib -i bend ve
Zira onun A llah’tan başkası ile ilgilen- terci-i bend’lerin vasıta beyitleri m usarmesi yasaktır.
radır.
Ne Käbe K äbe-i vuslat ne vuslat älem -i Ş ifä -yı vasl kadrini hicr ile bimär
vahdet
olandan sor
Mahabbet nür-i lämi’ serteser
Züläl-i şevk zevkin teşne-i di dar
B eytu’l-h aräm tenha
olandan sor
Atäi
Fuzüli
B eytü ’l-h ik m e . H ikm et evi. Tas. İhlas’ın
Beytu’l-ahzän, bk. Beyt.
häkim olduğu kalb.
B eytu ’l-izzet.
Yücelik 'evi. Tas. H ak’ta Beytu’l-Makdis, bk. Beyt.
fäni olup cem’* m akam ına ulaşmış kalb.
B eytu ’llah. A llah’ın evi. Käbe. Mescit. Beytü’l-gazel (Di. ed.). Bir gazelin en gü
B eytu’l-m uazzam , B eytu’l-haram , Bey- zel zeyti. Şah-beyit (Şeh beyit) veya
tac beyit de denir. Yahya Kemal bir
tu ’ş-şerıf de denir. Tas. İn san -ı K äm il’in
kalbi. Zira insan-ı kämilde, bütün isim gazelinde,
ve sıfatları içine alan Allah ismi tecelli Bir te k gazel bıraksa yeter bir
etm ektedir. «Yarattığım arz ve semaya
gazel-serä
sığamadım läkin, m ü’min kulum un kal- Her beyti olmalı beytü’l-gazel gibi
bine sığdım» kudsi hadisinde, buna işa- der.
Ünlü Divan şairlerinden beytü’lret edilm ektedir.
gazel örnekleri :
Bir zamanlar bu miilke İbrahim oldum Aşk derdiyle hoşem el çek iläcımdan
Yapdum Beytullahı taş taşıdum ben
tabib
Kılma derm an kim heläkim zehri
Şiri
derm änındadır
B eytu’l-Lahm . Kudüs şehri y akınlarınFuzüli
da, Hz. İsa’nın doğum yeri olduğu riv ayet edilen yer. H ıristiyan geleneğine gö
Ettilc o kadar re f’-i taayün ki Neşäti
re Hz. Davud ile Hz. Süleym an’ın m eA yine-i pür täb-ı mücelläda nihänız
zarları da buradadır.
Neşäti
Y ok bu şehr içre senin vasfettiğin
B eytu ’l-M akdis. Mukaddes ev. B eytu’ldilber Nedim
M ukaddes ve Mescid-i Aksa da denir.
Bir peri-süret görünmüş bir hayäl
K udüs’te bulunan ve Hz. Süleym an’ın
olmuş sana
yaptırdığı mabet. A surlular ve RomalıNedim
lar tarafından yıkılmış, Yavuz Sultan
Selim burada cami yaptırm ıştı.
Gazellerin m akta beyitleri ekseriya bey
Tas. Mäsivä (A llah’tan başka herşey) ile tü ’l-gazel olm aktadır.
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BEZ
Beytii’l-kasid (Di. ed.). Bir kasidenin en
güzel beyti. Bu beyit, kaside *’nin nesib, teşbih, girizgäh, medhiye, fahriye,
dua bölüm lerinden her hangi birinde olabilir.
Suya versün bäğbän gülzarı zahm et
çekm esün
Bir gül açılmaz yüzün te k verse bin
gülzäre su
Fuzuli (S u kasidesi’nden)
Bcyyumiyc. K ädiriye ta rik atı şubelerinden. K urucu Ali b. Hicazi b. M uham m ed
(M ısır 1696-? ). Bu zat Bedeviyye * usullerini ihya ederek ve H alvetiye * ile K adiriye * tarik atlerin d en faydalanarak B eyyüm iye’yi kurm uştur. Beyyüm iye, Cidde,
М екке ile F ıra t ve İndüs boylarında y a
yılm ış ve bu bölgelerde b ir çok tekke ve
zaviye açm ıştır. D ergählan ise K ahire
yakınlarındaki Beyvüm kasabasındadır.
Z ikirlerini «Ya Allah» diyerek, kolları
göğüs üzerine kavuşturarak, başı eğmek
ve m üteakiben de başı havaya kaldırıp
elleri çırpm ak suretiyle icra ederlerdi.
Bcyzä (A.). Çok beyaz m änasına gelen
ebyaz’ın m üennesi (dişisi).
★ Ed. Yokluk siyah varlık ise beyzä olarak vasıflandırılm ıştır. B unun yanında
M üslüm anlar için m illet-i beyzä tabiri
kullam lır. Hz. Musa’nın bir mucize olarak parlak hale gelen eline de yed-i
beyzä denir :
K ilm az dil-i Fir’avnı m ü n evver yed-i
beyzä
Fuzuli
Mär ise adü biz yed-i beyzä-i kelim iz
Tüfän ise dünyä gamı biz keşti-i N ühuz
Ruhi (Bağdatlı)
BEYZÄDE. Äşık (XVII. a.). Doğum ve
ölüm tarihleri bilinm iyor. XVII. asır
şahsiyetlerinden Äşık Ömer ve S un’i’nin
Ş airnäm e’lerindeki kayıtlardan («Beğzäde nüshasız olmazdı revan» Äşık ö m e r«Begzäde idindi serine cahi»Sun’i)onun da
aynı asırda yaşadığı tahm in ediliyor. S. N.
E rgun’un T ü rk şairleri (C. II) adlı eserinde Bursalı olduğu Äşık Ö m er’in Ş airnäm e’sine dayanılarak ileri sürülm ektedir. H> K.)
BEZİRCI, Asıııı. Yazar, edebiyat tenkitçisi (Erzincan 1927- ). İlkokulu Erzincan’da,
orta ve liseyi E rzurum ’da okudu (194045). İstanbul Üniversitesi T ü rk Dili ve
Edebiyatı Bölüm ü’nü bitirdi (1950). İstan b u l’da bir şirkette m uhasiptir (1976).
Gerçek gazetesinde bir süre siyasi yazı
lar yayım ladıktan sonra (1951-53) Fo

rum , Pazar Postası, Yeni u fu k la r, S eçil
miş hikäyeler gibi dergilerde F ik re t A ri
el, H alis A carı takm a adlarını k u lla n a ra k
san at-ed eb iy at konularına yöneldi. 1957
den bu yana çeşitli edebiyat d erg ilerin d e
yazdıklarıyla; yirm iye yakın te n k it, inceleme, antoloji türünden k itab ıy la T ürk
edebiyatına ait m eselelere eğildi. D aha
çok şiir, dil, hikäye üstüne yazan A. B ezirci, konularına ciddi ölçüler içinde yanaştı ve «nesnel eleştiri» olarak nitelen en
b ir anlayışın belli başlı öncülerinden ol
du. B ununla birlikte 1940-45 y ılların ın
toplum cu düşünce ve sanatından tem e llendirdiği dünya görüşünün hakim o ld u 
ğu değer yargılarıyla dar b ir çevrenin
yazarı olma durum unda kaldı.
E serleri : Tenkit, inceleme, d e n e m e :
Çok kapalı oda (1961), Edip Cansever
(H. C öntürk’le beraber, 1961), G ünlerin
götürdüğü - getirdiği (H. C öntürk’le b e ra 
ber, 1962), Bilim den yana (1963), A b dülhäk H äm it ve Tärık yahut E ndülüs
Fethi (1966), Okudukça (1967), O rhan
Veli K anık (1967), Ahm ed Haşim (1967),
N urullah A taç
(1968),
M etin Eloğlu
(1971), Sabahattin A li (1974), 2. yen i
olayı (1974). Antoloji, d e rle m e : D ünden bugüne T ü rk şiiri (1968), On şair,
on şiir (1971), Seçme romanlar (Refika
T aner’le beraber, 1973), N äzım H ikm et
ve seçme şiirleri (1975).
BEZLl. Şair (Ç ankırı 1843-1902). A bdioğlu lakabıyla tanınan Bezli, İstanbul’da
tahsil gördü. 1887 de Sırp isyanını bastırm ak için görevlendirilen ilm iye ala
yına müläzim olarak katıldı ve bu konuda Fezleke-i tärih adlı bir destan yaz
dı. Ali Suavi ile tanışıklığım n kendisine
zarar vereceği korktısuyla Ç ankırı’ya
döndü. Çeşitli m em uriyetlerde bulundu.
N üktedan kalem şuarası olan Bezli, arüz
ve hece vezni ile şiirler yazmıştır. Üs
lubu sadedir. Koşma ve destanları dikkati çeker. (—» K.)
Beznı (F .). İşret, söhbet, m uhabbet meclisi. U m um iyetle içki ve eğlence toplan
tısı. Mecazi olarak tasavvufi m etinlerde
de geçer.
★ Ed. Bezm yalnız olarak kullanıldığı
gibi çeşitli terkipler içinde de geçer.
B ezm -i cem *, B ezm -i nüşänüş (sürekli
olarak içilen meclis),
Hayäl-i la'l-i näbın cäm-ı çeşm-i
terde kalm ıştır
H um är-ı bezm -i nüşänüş-ı vaslın serde
kalmıştır
Rämi Paşa

B ezm -i mey, Bezm -i safä, B ezm -i cihän,
Sadrın gözetüp neyleyelim bezm -i
cihänın
P äy-i hum -i m eydir yerim iz bäde
perestiz
Ruhi (Bağdatlı)
B ezm -i häs (özel toplantı),
A m m a hired teeddüb idüb ihtisäsına
Näz u niyäz hıdmet cder bezm -i häsma
Şeyh Galib
B ezm -i vuslat, Bezm -i m ahabbet, B ezm gäh (işret, söhbet meclisi)
Ne aşk mäşitä-i haclegäh-i bidäri
Ne aşk perdcdir bezmgäh-ı ruküd
Sami
gibi. Sdkinämeler * bezm’i konu edinen
divan edebiyatı verim leridir. B unlarda
säki (içki dağıtan), m utrip (çalgıcı), içki
adap ve erkän vs. den bahsedilir.
Bezm bazan, rezm (savaş) ile birlikte
kullam lır. Birisinin m evcudiyeti halinde digerinin hasreti duyulur :
Zam än-ı rezm geçti şimdi v a kt-i
bezm dir söylen
Çemen nakşeylesün nakkäşlar püşt-i
kem än üzre
Nedim
BEZMİ. Äşık (İkiçam /Ç ankırı XIX. a.).
H ayatı hakkında fazla bilgi yoktur. O kuma yazma bilmediği, irticalen güzel şiir
ler söylediği rivayet edilir. Şiirlerinden
B ektaşi geleneğine bağlı olduğu çıkarılm aktadır. (—> K.)
BEZMİ. Äşık (Niğde XIX. a.). 1873 te
vefat ettiği tahm in edilm ektedir. H ayatı
ve şiirleri hakkında bilgi yoktur. S. N.
E rgun bir destanını Türk şairleri'nde y ayım lam ıştır. (—» K.)
BEZMİ. Divan şairi (XV. a.). Doğum y e
ri ve ölüm tarih i tezkirelerde ihtilaflıdır.
L ä tifi'ye göre Rumeli’li, Ä şık Çelebi, Ha
san Çelebi ve Sehi tezkirelerine göre
A nadolu’lu ve Aydm ’lıdır. Yine L ä tifiye göre 1519 yılında vefat etm iş olan
şair, rindane gazeller yazm ıştır. Bu k ay n aklar Bezmi’nin içkiye düşkün, usta bir
şair olduğunu kaydederler.
BEZMİ. Divan şairi (Tekirdağ 7-1736).
Asıl adı M ehmed’dir. H akkında fazla bil
gi yoktur. Fatin tezkiresi'nde b ir gazeli
kayıtlıdır. (—» K.)
BEZMİ, Abdullah. Divan şairi (Filibe ?1580).
Sicill-i Osmani’ye göre, Sultan
III. M urad devri şairlerindendir. K adılık
yaptı. Topal kadı adıyla tanınır. Äşık

Çelebi ve Hasan Çelebi usta bir şair ol
duğunu kaydederek, şiirlerinden örnekler verm işlerdir. S. N. Ergun da kendisinde bulunan bir mecmuada bulduğu iki
gazelini T ü rk şairleri (II)’nde yayım lam ıştır. (—» K.)
BEZMİ Ahmed. Divan şairi (İstanbul ?1617). Ämä olan Bezmi’nin B ezm i-i Äm ä
m ahlaslı şiirleri de vardır. Bektaşılerin
K orucu züm resindendir. Faizi «üç adet
divanını görüp şiirler seçtiğini» kaydeder. Bugün bu divanlar hakkında bilgi
yoktur. (—» K.)
Bezm-i Cem.
Cem meclisi. Cem * rivayete göre içkinin m ucididir. Bunun için
içki toplantılarına B ezm -i Cem ismi verilm iştir.
Bektaşi tekkelerindeki içkili äyinlere de
B ezm -i Cem veya Ä yin -i Cem * denilm iştir. Bu äyinlerde özel bir kadehle sı
ra ile yudum yudum şarap içilir. G üya bu ayin vahdete erişm ek içindir.
★ Ed. Bezm-i Cem, gerek Äşık, gerek
Divan edebiyatlarında içki meclisi anla
mına kullam lır. Halk edebiyatında Bektaşilerin içki meclisi tasvir edilirken Di
van edebiyatında da um um i olarak içki
meclisi, säkisi, m utribi, adabı vs. anlatılır:
Ey dil ayrılma yerinden neşve-i
sahbä ile
M eclis-i Cemşıd ü Cem zirä ki hıffet
istem ez.
Riyazi
Bezm-i elest. Elest toplantısı. Aynı şey için
Beli ahdi, Kälü belä ve B ezm -i ezel de
denilir.
★ İsi.
K u r’an-ı K erim ’de bildirildiğine
göre (A ’r a f/172) Allah insanların ru h la 
rını yarattığında onlara Elestü bi rabbiküm (Ben sizin Rabbiniz değil miyim?)
diye sormuş, onlar da Belä veya başka
okuyuşa göre Beli
(evet rabbim izsin)
diye şahadette bulunm uşlardı. Bu, in 
sanların kıyam et gününde «Bizim b u n 
dan haberim iz yoktu» dememeleri içindi.
★ Ed. Bezm-i elest dini-tasavvufi edebiyatta çok işlenmiş bir konudur :
Ä lem -i vahdette ey säki bizi bezm -i
elest
İtdi ikrär-ı safä m eyhänesinde şöyle
m est
Bäki
Açildu çün bezm -i elest
Devr eyledi peymänesi
Ondan içenler oldı mest
A yılm adı mestänesi
Aziz Mahmud Hüdäi
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K u r’a n ’ın bildirdiği bu olaya verilen
isim lerden «Kälü belä» veya «Kälü beli»
- «Elestü bi rabbiküm » den sonra gelen
h aber cümlesi olup (evet dediler) dem ektir :
h n a n -ı H arabi çimdi değildir
Ta bezm -i elest ü kälü belidir
Edib H arabi
Aynı şeye b ir ahitleşm e vasfı taşıdığından Beli ahdi, yahut ezelde vaki olmuş
bir hal olduğundan B ezm -i ezel de de
n ir :
Tekrär m üläki oluruz b ezm -i ezelde
Evvel giden ahbäba seläm olsun erenler
Y ahya Kemal
BEZMİ Halil. M utasavvıf şair (İstanbul ?Sakız 1723). İm am Bezmi adıyla da ta 
nınır. Tahsilini İstanbul’da tam am ladıktan sonra hacc’a giderken H alveti şeyhi
İlyas Efendi ile tanıştı ve ona m ürit ol
du. İstan b u l’da im am lık yaptı. Sonra
Sakız’a gitti. Niyazi-i M isri ve Şeyh Musli
efendilerle b ir arada bulunm uştur. Ş iirleri tasavvufi m ahiyettedir. (—> K.)
BEZMİ Mustafa. Divan şairi ( ?-İstanbul
1658). Yenikapı m evlevihänesinin banisi
Malkoç Mehmed Efendi’nin torunudur.
H ayatı hakkında başka m alum at yoktur.
Safäyi tezkiresi’nde bir gazeli kaydedilm iştir. (—» K.)
BEZMİ (Ü sküdarlı). Divan şairi (XVI.
a.). S .N . Ergun, b ir m ecm uada (A rk.M z.
К MC. No. 861) «Üsküdarlı Bezmi» baş
lığı altında şiirlere rastlandığını kaydetm ektedir. Bu mecmua, XVI. a. şairi Bäki'nin şiirlerini de ihtiva ettiği için, Bez
mi bu asırda yaşam ış olm alıdır. H ayatı
hakkında m alum at yoktur. (—» K.)

O. Hasan Bıldırki

BEZMİ Yasakçızäde İbrahim. Divan şairi
(Bosna 7-1682). Divän-ı hüm äyun k ätip liği yaptı. Peç seferinde şehit oldu. Ş ey
hi V akayiü’l-fuzala’da m ü rettep divanı
olduğunu kaydetm ektedir.
Bıçağın ucu. Rom an (A ttila İlhan, 1973).
Aktör H alim ’le karısı Suat, 27 Mayıs askeri hareketine gebe T ürkiye’nin k arm akarışık toplum sal olayları içerisinde, bir
girdaba yakalanm ışçasına debelenm ektedirler. K işiliklerinin zayıflığından, o la y 
lardan ve kişilerden kolayca etkilenen bu
karı-kocanın karşısına iki ask er- biri da 
yıları M iralay Ferit, diğeri Yüzbaşı De
m ir- onları yaşanan olayların gerçek y ü züyle k arşı karşıya getirirse de aktör H alim ’in geçmiş baskı dönem lerine ait h atıralarından, S u a t’ın cinsi bunalım dan

kurtulm aları hayli zor o lacaktır. A y ay
planlanan rom an Ocak ay ın d a b a şla y ıp .
Mayıs ayında biter. Yazar h e r n e k a d a r
bir sonraki hem en hem en ay n ı k a h r a m anlarla geliştirdiği Sırtlan p a yı r o m a 
nında 27 M ayıs’ı eleştirecekse de, B ıç a 
ğın ucu’nda 27 Mayıs h arek etin e u m u tla bakm akta ve orduya olan g ü v e n in i
belirtm ektedir. Romanın tek olu m lu k i 
şisi Yüzbaşı Demir, «bizde b atıd ak i b içimde ve anlam da toplum sal sın ıflar yok,
bu yüzden ta a jöntürklerden beri ile r ici tek güç ordu.» dem ektedir.
A ttila İlhan «Neo Kemalist» bir g ö rü şle
M enderes yönetim inin, y u rdun o g ü n le rinin tahlilini yaparken, 1940 so lçu ların ın
sonraki yıkılışlarına da tenkidi b ir b a k ış la yaklaşır. Romanda eşcinsellik de b u nalım olarak ele alınır.
Böylece eser,
üç ana konu çerçevesinde gelişir. D e m irF erit diyaloglarıyla siyasi doğrultu te s pit edilirken, eski tüfeklerden H alim v e
sarhoş arkadaşlarıyla Türk solu e le ştirilir. H alim ’in karısı Suat’la da sevicilik
meselesi ortaya atılır. «Aynanın İçin d ekiler» genel başlığıyla adlandırdığı b u
rom anları üzerinde düşünmeye 1959 d a
başlayan yazar, «1960 olayı çerçevesinde
T ürkiye’nin son yetmiş yıllık tarihine b ir
bakış» atm ak gayesinde olduğunu b elirtir.
BILDIRKİ, Oyhan Hasan. Şair, yazar (B ağarası 1947- ). İlk öğrenimini B ağarası’nda, ortaöğrenim ini Aydın’da tam am ladıktan sonra, Bursa Eğitim E nstitüsü’nü bitirdi (1971). Cide ve Söke’de o rtaokul Türkçe öğretmenliği yaptı. 1963 ten
itibaren m ahalli gazetelerde şiir ve h ikäyeler yayım layan Bıldırki, daha sonra
Hareket, Adım lar, A lkım ve Hisar dergilerinde yazdı. Bursa’da yüksek öğrenimi sırasında Bursa’da zaman adlı bir
edebiyat dergisi yayımladı. T ürk dili ve
edebiyatı ansiklopedisi yazarları arasın
da yer aldı. Oyun ve roman çalışma
ları da olan B ıldırki’nin tarihi olaylar
"e m enkıbeleri konu alan Koçaklar adlı
kitabı yayım lanm ıştır (1975).
Bırakılmış biri. Hikäyeler (Orhan Duru,
1959). Şiirim izde «İkinci Yeni» adıyla bilinen anlam ca kapalı, biçimce dağmık
örneklerin ortaya çıktığı 1955 sonrasında aynı moda, hikäye ve nesir yazarla
rında da kendini gösterir.
Bırakılm ış biri de, bu akımın belli başlı
örneklerinden olup yayınlandığı günlerde
üzerinde durulm uş, getirmek istedikleri
tartışılm ıştır.

Dergäh arşivi

K itapta A dam -ev, Ölük, Kadınlar ölüsü,
Madam Frankestein, E Ivan anahtarını na
şıl düşürdü?, Y enik adlı korku hikäyelerinin yanında Lök, Balon yiyen köpek, K arabasan, B üyük otobüsteki küçük adam,
Darağacını arayan adam, K adın ve içki,
Yeşil lähanalar, Bunu benden işit, Bat,
ve B üyük gece adlı hikäyelerde klasik
hikäyenin belli başlı bütün kalıpları kırılarak yeni denemelere girişilir. Yer, za
man, çevre, konu, kişi gibi bütün tem el
öğelerin çiğnendiği bu hikäyelerde g er
çek dışı gibi görünen olaylarla aslında
önemli toplum gerçekleri vurgulanm ak
istenir.
Biat, Bey’at (A .). Asıl m änası m übadele
akdidir. Sonraları devlet reisine ita a t ve
sadakatı bildiren ve el sıkm a suretiyle
yapılan ahitleşmeyi ifade etm iştir.
★ İsi. İslam tarihindeki ilk biat hadisesi
Akabe (geçit)
diye adlandırılan yerde
Hz. Peygam ber’in M edinelilerle y ap tığı antlaşm alardır. Bu görüşm elerin ik in cisinde Medineli 12 m üslüm an şu yemini
e tm iş ti: «Refahta olduğu kadar sıkıntıda
da, sevinçte olduğu kadar üzüntüde de
dinlem ek ve itaat etmek başta gelir. Se
ni kendi nefsimizden üstün tutacağız. Ve
em ir ve kum anda hangimizde olursa ona
m uhalefet etmeyeceğiz.
Allah yolunda
kim senin ayıplam asm dan korkm ayacağız.
A llah’a asla şirk koşmayacağız, hırsızlık
yapmayacağız, zina etmeyeceğiz, çocuklarım ızı öldürmeyeceğiz, iftirada bu lu n mayacağız, doğru işte Peygam ber’e karşı
gelmeyeceğiz.» Hz. Peygam ber de şu cevabı v e rm işti: «Şayet yem ininizi yerine
getirirseniz, m ükafatınız C ennet’tir, h e rhangi bir hususu ihmal ederseniz ceza
verm ek veya affetm ek A llah’a aittir»
Son görüşmede Hz. Peygam ber M edinelilere İsläm ’ı izah ettikten sonra «Kadınlarınızı ve çocuklarınızı nasıl koruyorsanız beni de öyle korum ak üzere size eli
mi veriyorum » buyurm uş ve «Evet, şüphesiz; seni hakikatle birlikte gönderene
yem in ederiz ki, biz him ayem iz altındakileri nasıl koruyorsak seni de öyle koruyacağız.» cevabını almıştı. Bu biatta,
Hz. Peygam ber’le kafiledeki kadınlar da
su dolu bir кар içerisine ellerini sokarak biatlaşm ışlardı. Bu hadise, B iatü’n nisä (kadınlar biatı) olarak anılm ıştır.
Medine devrinde vukubulan B iatü’l-R ıdvän, Hz. Peygam ber, Hendek savaşından
M ekke’ye yöneldiği ve M ekkelilerle, H udeybiye’de, antlaşm a yolu aradığı sıra
da gerçekleşmişti.
M üşriklerin m üslüm anlara karşı düşmanca niyetlerini açık-

lam aları üzerine Hz. Peygam ber ark adaşlarını Rıdvän adı verilen ağacın altı
na toplam ış ve onlardan ölünceye kadar
savaşacaklarına dair söz almıştı. B iatü’lRıdvän denen bu olayın hatırası şu äyetlerle y ü celtilm iştir: «Allah inananlar
dan, ağaç altında sana baş eğerek biat
edenlerden and olsun ki razı olm uştur.
G önüllerinde olanı da bilmiş, onlara güvenlik vermiş, onlara yakın bir zafer ve
ele geçirecekleri bol ganim etlerden bahsetm iştir. Allah, güçlüdür, hakimdir.»
( F e th /18-19). Dört halife devrinde ve son
raki İslam devletlerinde halkın ileri gelenlerinin halifeye itaatlerini bildirm esine
de biat denm iştir. Bu biat törenleri özellikle İslam im paratorlukları zamanında
çok şaşaalı olurdu.
★ Ed. Biat veya bey’at kelimesi İslamı
T ürk edebiyatında özellikle Hz. Peygam 
ber devrindeki biatların m uhtevasına
işarette bulunularak kullanılır.
Vaktä gelüp ol gürüh-ı envär
Ta’zim ile Aşk’a oldular yär
Kıldılar o şäha cümle hidm et
Ädäb ile dest-büs-ı bey’at
Şeyh Galib
Biat. Denem eler (Nuri Pakdil, 1973).
K itap yazarın çıkarm akta bulunduğu
Edebiyat dergisinde yayım ladığı denem eleri ihtiva etm ektedir. Pakdil, k i
tap ta yer alan yazılarda, bir m illetin, b ir devletin, bir kişinin varlığı
nı sürdürebilm esi için m utlaka bir k ita 
ba bağlı olması gerektiğini, m illetlerin
çağ içindeki konum larını m edeniyetin belirlediğini, bizim de Doğu (İslam) m edeniyetine bağlı olmamız yüzünden v a r
lığımızı ancak ondan kopm am akla sü rdürebileceğimizi belirtir. T ürkiye’nin ve
O rta-D oğu m illetlerinin İslam m edeniyeti içerisindeki yerlerini şuurla tespit etmeleri gerektiğini ve İslam ülkelerinin
her yönden sıkı bir bütünleşm eye ih tiyaçları olduğunu vurğular.
B iat’ta bu
değerlendirm eler
dışında,
edebiyatla
ilgili değerlendirm elere de ağırlık verilm ekte, yazarın görevi tartışılm akta ve
insanım ızın içine düştüğü bunalım lı du
rum dan kurtulm asında yazarın büyük sorum luluğuna dikkat çekilm ektedir. Kitap,
bu olum lu değerlendirm elere rağmen,
çok sinirli bir entellektüel züm re tarafın dan anlaşılabilecek bir nevi arı dil argosu ile yazıldığından gayesine ters düşen
bir dil, biçim ve üslup taşım aktadır.
BİATİ. Divan şairi
a.). 1522 senesinde

(D iyarbakır XVI.
seyahate çıkarak
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E d irn e’ye gelmiş, Baba Ali K azvini’ye
intisap ederek, K alenderi olm uştur. A hdi
ve Hasan Çelebi tezkirelerinde usta bir
şair olduğu kaydedilen B iati’nin 1591 senesinde v efat ettiği tahm in ediliyor.
(—» K.)
Bibliyofil, bk.K itapscver.
Bibliyografik kiinye, bk. K itabiyat kiinyesi.
Bibliyografya (K tp. t.). Yun. b ib lio n : kitap, g ra p h ein : yazm ak’tan; k ita p la n tan ıtan yazı. (Bk. K itabiyat)
Bibliyoman, bk. K itap hastasi.
BICAN. Äşık (XIX. a. ? ). H akkinda
bilgi yoktur.
S. N. E rgun, kendisinde
bulunan bir m ecm uadaki Bican m ahlasli
koşm aya bakarak XIX. a. da yaşadığını
tahm in etm iştir (T ürk şairleri II.).
BIÇÄRE, bk. ABDULLAH Efendi, Z äkirzäde.
BİÇÄRE. Divan şairi (XVI. a.). H ayatı
hakkinda bilgi yoktur. Perväne Bey
m ecm uası’nda kayıtlı gazellerinden b iri
ni, S. N. Ergun, Türk Şairleri (C. II.)’n de yayım lam ıştır.
BİÇÄRE. M utasavvıf şair (XVI. a.). H ayatı hakkinda m alum at yoktur. XVI. a sırda yazılan b ir şiir m ecm uasında bir
ilähisi bulunm aktadır. (—> K.)

B id’at, dini bir hüviyet taşıd ığ ın d an , d i
n in doğrudan ilgilenm ediği ilm i, te k n ik ,
am elı ve şeklı yenilikler b id ’a t sayılm az.
İslam , yeniliklere intibak edebilecek u su lleri bünyesinde b arın d ırm ak tad ır. K ıyas,
icm a’nın yanında meselä M esälih-i M ü rsele (Serbest m aslahatlar) u su lü k a rşılayan yeni durum lara İslam ı b ir çözüm
veya yeni hüküm getirm e usu lü d ü r. B u n 
dan dolayı zam anın değişeceğini ve yeniliklerin dolayısıyla bid’a tle rin k açın ılmaz olacağını ileri sürenlerin y a n ıld ık ları m uhakkaktır. Aslında İslam in a n c ı
na ters düşm eyenlerine b id ’a t-ı h asene
(güzel bid’at) denerek m esälih-i m ü rse le’n in
uygulanm ası
k astedilm ektedir.
B id’a t-ı seyyie (kötü bid’at) ise dini sayılabilecek hususlarda ortaya çıkan y eniliklerdir. K u r’an’ın toplanm ası ve çoğaltılm ası birinciye, bir g ay r-i m üslim
giyeceği olarak bilinen şapka giyilm esi
ikinciye örnektir.
BİDİL, Mirza Abdulkadir. M utasavvıf, şa ir
(Azim äbäd 1644-1720). Önce m edrese
tahsili yaptı, sonra tasavvufa yöneldi.
Çağatay Türkçesiyle yazan M irza A bdul
kadir, çok genç yaşta şiire başlam ıştır.
E serleri (tam am lanış tarihleriyle : M ü h it-i äzäm (1663); Tilsim - 1 hayat, T ü r-i
m ärifet veya Gülgeşt-i hakikat (1685);
Çehar (1704), Rukaät, İrfän (1712) ve
Divan. (—>K.)

BlGt, Muhammed Zahir. Hikäyeci yazar
(Rostovna Don 1870-1902). M eşhur K aBidarı (F.). Uyanıklık, dikkat, teyakkuz. zanlı din älimi Musa Carullah Bigi *’nin
★ Tas. A llah’ın feyzinin zuhuru. Salikin ağabeyi. Tahsilini Kazan’da K ülbuyı
zikirle meşgul olduğu, gönlünü tam am iy(Gölboyu) medresesinde yaptı. Genç yaş
le m änalar älem ine çevirdiği vecd ve is- ta Rusça öğrenip, Rus edebiyatı ile m eş
tiğrak haline daldığı zam anlarda bir lütuf gul oldu. Medrese tahsilini tam am ladıkve inayet eseri olarak kendisine A llah’ın tan sonra Rostov’a dönerek imamlığa baş
feyiz ve bereketinin gelmesi.
ladı. 1902 yılında henüz 32 yaşında iken
öldürüldü.
BİDARI. Aşık (XIX. a.). H ayatı h ak k ın da m alum at yoktur. G edäyi’nin çağdaşı Kazak edebiyatında yeni bir çığır açmış
olan şairleri zikrettiği Şairnäm esi’nde adı olan M usa Akyiğitzäde *’nin yolunu takip
etti. E se rle ri: E lüf yaki güzel kız Hageçm ektedir.
diçe (rom an, Kazan 1889), Günah-ı keBİDÄRI. Divan şairi (D erguzin/İran ?- bäir (B üyük günahlar, roman, Kazan
1560).
İra n ’dan A nadolu’ya gelmiş ve
1890), M ürted, Katile (basılmamış olup
Türkçe şiirler yazm ıştır. A hdi, A şık Çe el yazm aları da bulunam am ıştır), M evelebi ve Hasan Çelebi tezkirelerinde usta
raünneher’de seyahat (Kazan, 1908).
bir şair olduğu kayıtlıdır. Bu tezkirelerBlGt, Musa Carullah. Yazar, din älimi
de ve P erväne Bey m ecm uası’nda şiir(Rostovna
Don 6 Ocak 1875-Kahire 25
leri vardır. (—» K.)
Ekim 1949). Penza ilinden DevlikamBid’at. (F .). Hz. Peygam ber’den sonra o r oğullarından Kazanlı «Ahundluk» derecetaya çıkan sünnete aykırı uygulam alar.
sinde im am Cärullah Abdülkerim oğlu
Bunlar dinin esaslarını ilgilendirdikleri
olup, annesi Fatm a Bigi Hanım, ağabeyi
için İslam bilginleri tarafından hoş göMuhammed Zähir Bigi *’dir.
rülm em iştir.
1881 yılında babalarının ölümü üzerine
Biçim, bk. Şekil.
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iki kardeşin eğitimini anneleri üzerine
aldı. Musa Cärullah, okul yaşına gelince
Kazan şehrinin meşhur m edreselerinden
biri olan Külbuyı (Gölboyu) m edresesine gitti, ancak рек kısa bir süre sonra
Rostov’a döndü ve tahsiline Real Devlet
Lisesi’nde devam etti (1895- ? ). Real
Devlet Lisesi’nden sonra B uhara’ya git
ti. 3-4 yıl okudu ve Rostov’a tek rar dön
dü. Tahsiline devam etm ek için bilähare İstanbul’a geldi, burada m ühendishaneye girmek istemişse de M usa A kyiğit
zäde *’nin din tahsili yapm ası tavsiyesi
üzerine Mısır’a gitti ve bazı tanınm ış ulem adan ders aldı. Mısır’dan Hicaz’a, М ек
ке ve Medine’ye, oradan da H indistan’a
geçti ve Rostov’a döndü (1904).
Yabançı ülkelerde 11 yıl kalan Musa
Cärullah, tsläm ilim lerinin bütün dalları
üzerinde geniş ve derin b ir bilgiye sahip oldu. Arap ve Fars dillerini de m ükemmel surette öğrendi. Bir m üddet
sonra Petersburg’a giderek H ukuk Fakültesi’ne yazıldı.
Birinci Rus İhtiläli
devrinde Ülfet gazetesinde yazılar yaz
maya başladı ve 1917 ihtiläline kadar, onsekiz eser yazıp yayımladı.
1910 yılında O renburg’daki Hüseyniye
Medresesi’nde Arapça ve din tarih i hocalığı yaptı, felsefesine karşı çıkan öğretm enler yüzünden O renburg’dan a y rıl
dı. Şakir Remi’nin ricası üzerine nazariyelerini Şürä dergisinde yayım lam aya
başladı.
1917 yılında Rus İhtiläli’nden sonra, M.
Cärullah bu rejim altında 13 yıl çalış
maya devam etti. 1921 de T aşkent’te yaptığı bir seyahat sırasında tu tu k lan d ı ve
11 ay hapsedildi.
Cärullah bu devirde de fikir ve cem iyet
adam ı olarak çalışm alarına devam etti.
B uharin’in (idam edilm iştir) K om ünizm
elifbası (Azbuka Komunizma) adlı eserine karşılık İsläm iyet elifbası ismiyle bir
eser hazırladı. Eser 1923 yılında B erlin’de Kaw yanı m atbaasında basıldı. Ancak
bu eserin neşrinden sonra yazar, te k ra r
tevkif ile Moskova’da hapsedildi.
Finlandiya’da yaşayan hem şehrilerinin
teşebbüsü ile, o zaman Hariciye vekili olan İsm et İnönü’ye, Vakit, C um huriyet,
H äkim iyet-i m illiye ve Y eni gün gazetelerine telgraflar gönderildi. Üç ay son
ra serbest bırakılan Musa Cärullah, bu
devrede T ürkiye B üyük M illet Meclisi’ne müracaat adlı eserinin bastırılm ası isteği ile bir nüshasını H elsinki’ye, diğerini
de A tatürk’e takdim edilmek üzere Taş
ken t’te bulunan Meclis üyelerinden İs

m ail Suphi Soysallıoğlu’na verdi.
Musa C ärullah 1926 da М екке İsläm Kuru ltay ın a katıldı, 1930 yılında da həy atı
nın tehlikede olması sebebiyle Doğu
T ürk istan ’a, oradan da A fganistan’a sı
ğındı. K ıt’a pasaportu elde edince H in
d istan’a ve M ısır’a geçmeye muvaffak
oldu (1931). A ynı yıl içinde Finlandiya’ya geçti. 1932 de A nkara’da yapılan Bi
rinci T ürk T arih Kongresi’ne dinleyici
olarak katıldı ve T ürkiye’den ayrılarak
O rta Doğu ülkelerine ve 1933 te tek rar
Finlandiya’ya ve Berlin’e geçti ve kitaplarını bastırdı. 1935-1937 yılları arasında
İra n ’a, Ira k ’a ve Mısır’a, 1938 de Japonya’ya, Çin’e (Pekin) geçti ve II. Dünya
savaşının başlam ası üzerine H indistan’a
döndü. A fganistan’a yerleşm eyi düşün
müş ise de İngilizler kendisinden şüphelenerek tutuklam ışlar ve bir buçuk yıl
hapsetm işlerdir. Buradan ancak Behopal
H üküm darı M uhammed H am idullah’ın
m üdahalesi ile kurtuldu ve saraya alındı.
H indistan iklim i ve hapishane hayatı
Musa C ärullah’ın sağlığını bozdu, ayakları tutm az oldu ve görme hassası zayıfladı. T ürkiye’ye geldi (1947), M ısır’a git
ti (1948) ve orada vefat etti.
Musa C ärullah din bilgini, yazar olarak
yalnız Rusya M üslüman T ürkleri arasın
da değil, diger İsläm ülkelerinde de ta 
nınm ış bir yazar, bir ilim ve düşünce
adam ıydı.
120 nin üzerindeki basılmış eserlerinden
bazıları : Rusya m üslüm anlarm ın 3. nedvesi (Kazan, 1906), M üslüman ittifakının
programı ve şerh'ı (Petersburg, 1906),
R ahm et-i ilähiyc buhranları (Orenburg,
1911), TJzun günlerde rüzc (Kazan 1911,
Uzun günlerde oruç adıyla, A nkara
1975), Siyonizm (1911), N azim etü’z-zehra
(Kazan 1912), İslahat esaslan (Petersburg
1914), Zekät (Petersburg 1916), Şeriat
esaslan
(P etersburg 1916), Tärihü’lK ur’an v e ’l-m esahif (Petersburg 1923),
N izäm ü’t-ta k v im fi’l-tsläm (K ahire 1935),
Eyyam u hayati’n-N ebiy (K ahire 1935),
El känunu’l-m edeni ti’l-lsläm
(Bhopal
1946). E serlerinin listesi Uzun günlerde
oruç (1975) adlı kitapta verilm iştir.
(—» K.)
BİIIRUZİ (Ä şık), bk. BEHRUZİ.
Bilızäd
(K em aleddin). İranlı ressam,
m inyatürcü ( ? - Tebriz 1537). Hüseyin
B aykara’nın sarayında yetişti. Sonra Özbek hüküm darı Şeybek H an’a intisap e t
ti. Şah İsmail zam anında Tebriz’e gitti.
Portreler, m inyatürler, m anzara resim le-
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ri yaptı.
K onularını saray həyatından Birdenbire zuhur eyledi bir gün
ziyade, halk tabakasının günlük h ayatm - A ğlattı cihanı bu dilsuz äfet
dan aldı. Gerçekçi b ir üslubu vardır. En k ıt’ası ile başlayan destan, İzm it D arıcnem li eserleri Nizami’n in H am se’sinin ca’da (17 K asım 1910) v u k u b u lan büyük
B ritish M useum ’daki nüshası ile Bostan’- yanğın için söylenm iştir. (—> K.)
ın K ahire H idiv K ütüphanesi’ndeki nüsBİLALI. Divan şairi (XVI. a.). Elim izhasına yaptığı m in yatürlerdir. B ir riv ade birkaç gazeli mevcut olan Bilalı h ak yete göre H üsrev ü Şirin hikäyesinin
k ahram anlarından F erh ad ’ın babasının kında m alum at yoktur. S. N. Ergun
adı da Bihzäd’d ır ve o da ressam dır. Şi- Perväne Bey mecmuası’ndaki b ir gazelini
T ü rk şairleri’nde yayım lam ıştır.
rin ’e ait köşkün resim lerini yapm ıştır.
F akat Bihzäd’ın yaşadığı devirle, hikäBi!äl-i Habeşi. Bilal b. Rabah. İsläm ’ın ilk
yenin doğuşu arasındaki büyük zaman
müezzini ve ilk m üslüm an olan Habeş
fark ın a ragm en divan şairleri bu iki Bihasıllı köle (?-Şam 641). İsläm ’ı kabul etzäd’ı aynı şahsiyet olarak kabul etm iştiği için m üşrikler tarafın d an büyük ezilerdir.
yetlere m aruz kalan fakat im anından dönGüzel tasvir idersün hatt u häl-i
m eyen Bilal, Hz. Ebu B ekir tarafından
dilberi amma
satın alınarak azat edilm işti. M edine’ye
Füsün u fitn eye geldikçe ey Bihzäd
hicretten sonra, ezan nam aza davet usu neylersün
lü olarak kabul edilince Hz. P eygam ber
N äili-i Kadım
tarafından müezzin tayin edildi. Sesi çok
Bijcn (F.). İran m itolojisinde m eşhur güzel olan B iläl’in Arapçayı telaffuzu рек
kahram an Zaloğlu R üstem ’in güzellikle iyi değildi. Bu yüzden ş sesini s olarak
şöhret bulm uş kız kardeşinin oğlu. Bir çıkarırdı. Hz. Peygam ber de B iläl’in
gün avlanm ak üzre kıra çıkar. O sırada ‘sin’i ‘şin’ yerine geçer buyurm uştur. Hz.
kırda bulunan Efräsiyäb’ın kızı M enij e, Peygam ber devrindeki b ü tü n gazalarda
B ijen’i görüp äşık olur. B ijen’i bir san- bulunduğu rivayet edilen B iläl’ın ord u 
dık içine koyup sarayına g örtürür. E frä- ya erzak tedariki vazifesini de yüklensiyäb vaziyeti haber alınca, B ijen’in ida- diği bildirilm ekte ise de İslam tarihindemını em rederse de, idam dan vazgeçirti- ki büyük şöhreti ilk müezzin oluşu sebeGüzel ve duygulandırıeı bir
lerek bir kuyunun içine hapsettirilir. biyledir.
Rüstem vak’ayı duyunca tacir kıyafetine sese sahip olan Bilal m üezzinlerin piri
girip kem ent ile B ijen’i k u yudan çıkarır, olarak kabul edilir. Siyah tenli olan Bilal
bu özelliğinin yanında bir eşitlik ve im an
M enije ile birlikte götürür.
★ Di. ed. Bijen ve hapsedildiği kuyu tel- tim sah olarak da tanınm aktadır.
mih ve teşbihlere konu olm uştur.
M änend-i Bilal-i sähib-irfan
İder ävihte bin can ile İzzet kendin
N ür-ı siyeh içre nür-ı iman
Görse çäh-ı zegan-ı yärim i rüh-i Bijen
Şeyh Galib
İzzet Molla
BİLBAŞAR, Kemal. Hikäye ve rom an y a
zarı (Çanakkale 1910- ). İlk ve orta öğrenim ini A nadolu’nun çeşitli yerlerinde
yapan yazar, daha sonra E dirne Ö ğretmen O kulu (1929) ve Gazi Eğitim Enstitüsü T arih Bölüm ü’nü bitirdi (1935). İz
BİLAL. Äşık (İstanbul, XIX-XX. a.). Asıl mir K arataş O rtaokulu’nda tarih öğretadı A rap Bilal. İstanbul’un m uhtelif menliğine başladı (1937) ve aynı görevsem tlerindeki semai kahvelerinde destan, den emekli oldu (1961).
koşma ve mani okuyan bir m eydan şairi Enstitüye girm eden önce iki yıl kadar
idi. A dını ve devrini, ele geçen 28 dö rt- ilkokul öğretmenliği yapan yazar, gerek
lükten ibaret b ir destanından bilm ektebu yıllarda, gerekse öğrenim yıllarında
yiz. II. Sultan Abdülham id, m eşrutiyet dolaştığı Anadolu halkının inanç, geleve daha sonraki devirlerde yaşadığı bel nek, töre ve ädetleriyle ilgili bazı molidir. H üviyeti kesinlikle aydınlatılam ı- tifleri eserlerine çıkış noktası yaptı. Ba
yorsa da, onun tulum bacı ocağına m enzı tenkitçilerin, Refik Halid’le başlayan
sup, belki de okum a yazm adan m ahrum
m em leket hikäyeciliğini daha gerçekçi bir
olduğu tahm in edilm ektedir.
dille sürdürdüğünü ifade ettikleri K. Bil
başar hikäye ve rom anlarında, yeni za
Görün ne m ü thiştir H arik-ı efzun
m anlarla köyde makina tarım ının doğurBilinm ez ki nedir sebeb ü hikm et
BİKESf. Divan şairi (XVI. a.). Tezkirelerde hakkında bilgi bulunm ayan bu şairin
Perväne Bey m ecmuası’ndaki bir gazelini S. N. Ergun T ürk şairleri’nde yayım lam ıştır (C. 2).
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duğu bir takım terslikleri konu edinir.
Yazarlığa geç başladığı halde kısa zam an
da çok yayında bulundu. Eserleri : H i
käye k ita p la n : Anadolu’dan hikäyeler
(1939), Cevizli bahçe (1941), Pazarlık
(1944), Pembe kurt (1953), K öyden ken tten (üç buutlu hikäyeler 1956-1961),
Irgatların öfkesi (ilk kitaplarından seçtikleriyle yeni hikäyeleri, 1971). Rom an
la r ı: Denizin çağrısı (1943), A y tu tu l
duğu gece (1961), Cemo * (1966 TDK Ro
m an Ödülü), Yeşil gölge (May roman
ödülü, 1969), Memo (1970, 2. C. 1972),
Başka olur ağaların düğünü (1972).
Bilbedähe (A.). Hiç düşünm eden, hem en
akla geldiği gibi söylenen. (Bk. irticäl)
Bildiri. Tebliğ. Herhangi bir olayı veya
bir işi halka bildirm ek üzere resm i veya
özel bir kurum tarafından yayınlanan
açıklam a m ahiyetindeki yazı. Bir eserin
bazı özelliklerini açıklığa kavuşturm ak
için daha çok yayımcı tarafından yazılan
kısa önsöz.
Bildirme cümlesi
(Haber cümlesi; Fr.
phrase enonciative)/(D il). Fiili, bildirm e
kipleri olan geniş zaman, şim diki zaman,
görülen geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş
zam an ve gelecek zaman şekillerinden bi
ri olan cümle.
«Her çocuk oyunu sever» (geniş zam an);
«Kardeşim bugün geliyor» (şimdiki
zam an);
«Ben bu kitabı okudum» (görülen geçmiş
zam an);
«Ali, yeni bir çanta almış» (öğrenilen
geçmiş zam an);
«Annem yarın gidecek» (gelecek zam an);
ctim leleri birer bildirme cümlesidir.
Bildirme cki (Bildirme koşacı; Fr. copule)
/(D il). Süreklilik, kesinlik ve kuvvetli
bir ihtim al kavram larını verm ek amacı
ile fiilin sonuna getirilen -d ir eki.
B u ekin aslı, Eski Türkçe’deki tu r- y a r
dım çı fiilidir.
Eski T ürkçe’de üçüncü
şahısların yardım çı fiili olarak
turur,
tururlar şeklinde kullanılan bu fiil, Batı
Türkçesine t-d değişikliği ile durur, du
rurlar şeklinde geçmiş, Eski Anadolu
T ürkçesi’nde ekleşmeye başlamış ve bu
ekleşm e Osmanlıca’da da devam etm iştir.
B ugün ise tam am en ekleşmiş olarak ve
sesdeş uyum larına bağlanarak -dır, -dir,
-d u r, -dür, -tır, -tir, -tu r, -tü r şekillerin i alm ıştır.
«Otobüs A nkara’ya varm ış-tır>,
«Ali, buraya m utlaka gelecek-tir»,
«Yemek olm uş-tur»,

«Belki biri seni görm üş-tür»,
örneklerinde görüldüğü gibi.
Bildirme kipleri (Fr. tem ps simples, mode
in d icatif)/(D il). Yapılmış veya yapılacak olan bir hareketi, belirli bir zaman
kavram ı içinde olumlu veya olumsuz olarak bildiren kiplerdir. Fiillerin zaman
bildiren b ü tün çekimleri, şekil bakım ından bildirm e kipleri içinde toplanır. Yani, bildirm e kiplerini yapan şekil ekleri,
aynı zam anda zaman ekleri durum undadırlar.
Fiil çekiminde ikisi geçmiş zaman olmak
üzere beş zam an vardır. İşte bildirme
kipleri fiillerin bu beş zam anını karşılayan şekillerdir :
1. geniş zaman (al-ı-r),
2. şim diki zam an (al-ı-yor),
3. görülen geçmiş zaman (al-dı),
4. öğrenilen geçmiş zaman (al-m ış),
5. gelecek zam an (al-acak).
Bilcsik isim, bk. Birleşik isim.
Bilge Kağan. K utluğ İlteriş Kağan ve llbilge H atunun, K iay-il-pi’den sonra ikin
ci oğlu (?), asıl adı Mogilän (M e-ki-lien)
veya M ergen olması m uhtem el olan Bilge
(Kağan) biçin (=m aym un) yılında (684)
doğm uştur. Babası öldüğü zaman sekiz
yaşında idi. Amcası K apağan (Kapgan;
Meçue Bögü?) Kağan, K utluğ’un oğul
ları nam ına kağanlık yapm akta olduğun
dan tahtın asıl värisleri sayılan Bilge
(Kağan) ve K ültigin’in erkenden yüksek
m akam lara çıkarılması gerekmiş, Bilge
(Kağan) daha ondört yaşında iken, Batı
ilinin, yani Tarduşların «şad»ı tayin edil
mişti. K endisinin bunu takiben seferlere iştirak ettiğini, küçük kardeşi K ül
tigin’in de bu seferlere katıldığm ı Çin
kaynaklarından öğreniyoruz.
K apağan’ın 716 da Bayırku (P ay ek u )’lar
tarafından Tola (Tuğla) nehri boyunda
pusu kurularak öldürülm esi üzerine K u t
luğ İlteriş K ağan’ın oğulları ve tara fta rları süratle harekete geçtiler ve kendi
haklarını korum ak için Bilge’yi Gök Türk
devletinin başına geçirdiler. Bu m ücadelede, Bilge’nin kaynatası Tonyukuk hariç, Kapağan K ağan’la ilgisi olan herkes
öldürüldü.
Bilge (Kağan) tahta geçtikten sonra рек
çok savaşlar ve m ücadeleler yaptı ve
kardeşi K ültigin’in 731 de ölüm ünden
üç yıl sonra, «it yılının, onuncu ayının
yirm i altısında» (Eylül 734) (bk. Y a zıtlar I S E 1 0 ) ,
vezirlerinden M ey-lo-çeu
tarafından zehirlenerek öldürüldü. Ölü-
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m ünden sonra tahta oğlu geçti. Çin kay-
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çen Içen Bilge Kağan (k ağ an lığ ı: 734739)’ın da «Tanrı tek tan rıd a yaratılm ış
T ürk Bilge Kağan» lakabını taşıdığı biliniyor.

M. Kaya Bilgegil
Bilge Kağan yazıtı, Doğu
Cephesinden bir kisim (M.
Ergin: Orhun abideleri)

Bilge Kağan yazıtı. Bilge K ağan’ın ölüm ünden sonra da Bilge K ağan’ın nam ına
oğlu Kağan tarafından Ç in’den sanatkär
getirtilerek hazırlatılan ve yeğeni Y uluğtigin (Yollug Tigin) tarafın d an 34 günde
yazılan bir anıt-yazıt. K ültigin yazıtı *
gibi, T ürk dil ve tarih i için en önemli
kaynaklardan birini teşkil eden bu yazıtta O rhun nehri vädisinde, Koşo Tsaydan gölü civarında, K ültigin yazıtının bir
km. uzağındadır. Şekli, tertib i ve y a 
pışı tam am iyle K ültiğin yazıtı’na benzem ektedir. Yalnız bu birkaç san
tim daha yüksektir.
Bu yüzden doğu
cephesinde asıl Çince k itabe bulunm akta, Çince kitabenin üstünde ayrıca T ü rk çe kitabe devam etm ektedir. Çince k i
tabe hem en hem en tam am iyle silinm iştir. Bu yazıtta da K ültigin yazıtı’nda ol
duğu gibi Bilge Kağan konuşm aktadır.
Bilge Kağan yazıtı’nın kuzey cephesinin
8 satırı, K ültigin yazıtı’nın güney cep
hesinin, doğu cephesinin 2-24 satırları
ise K ültigin y azıtı’nın doğu cephesinin
m ukabil satırların a benzem ektedir. Bu
yazıtta, ayrıca, K ültigin’in ölüm ünden
sonraki olayların iläve edildiği görülür.
Bilge Kağan yazıtı hem devrilm iş, hem
de parçalanm ıştır. O nun için tah rib at ve
silinti çok fazladır. H er iki yazıtta da
Bilge K ağan’ın sözleri dışında Y uluğtigin’in kitabe kayıtları ve iläveleri yer
alm aktadır.
Bilge Kağan yazıtı, 1709 Poltova savaşın
da R uslara esir düşerek S ibirya’da 13 se
ne sürgün hayatı yaşayan İsveçli subay
J. von S trahlanberg’in Yenisey kitabe-
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lerini bulm asından ve bu buluşunu 1722
de vatanına döndükten sonra 1730 da yayınlam asından 159 yıl sonra 1809 da Rus
bilgini Y adrindsev tarafın d an K ültigin
yazıtı ile beraber bulundu. Bu buluştan
bir yıl sonra 1890 da H eikel başkanlığında b ir Fin ve 1891 yıiında da Radloff başkanlığm da b ir Rus ilmi heyeti bu abi
deleri yerinde tetkik ederek, yazıtların
atlas ve fotoğraflarım getirdiler. Bu m alzem enin yayınlanm asını takiben, 1893 te,
D anim arkalı bilgin Thomsen
«Tengri»,
«Türk» ve «Kültigin» kelim elerini çözerek, yazıtları okumayı başardı. Bu çözüm den sonra «Orhun abideleri */yazıtları» adı verilen bu yazıtlar üzerinde, günüm üze kadar, doğulu ve batılı рек çok
ilim adam ı çalıştı (Yazıtlar için ayrıca
bk. G öktürk aljabesi, G öktürkçe ve O r
hun abideleri). (—» K.)
BILGE, Kilisli Muallim Rifat. T ürk dili ve
edebiyatı araştırm acısı (Kilis 1873 - A n
kara 1953). İlk ve orta öğrenim ini K ilis’te yaptı. İstanbul’da D ärülm uallim in’in iptidaiye (ilk), rüştiye (orta) ve äliye
(yüksek) bölüm lerini bitirerek öğretm en
oldu (1898). Çeşitli liselerde Türkçe ve
A rapça dersleri verdi. İlähiyat ve Edebiyat Fakültelerinde Arap edebiyatı okuttu. Bu dönemde Hukuk Fakültesi’ni bi
tirdi. İstanbul kütüphanelerinde bulunan
Türkçe, Farsça ve Arapça orijinal yaz
ma eserler üzerinde titiz çalışmalarıyle
ün yaptı; Türk kültür tarihinde önemlı yer tu tan eserleri yayım a hazırladı.
E s e rle ri: K itäb-ı Dede K orkud
(Dede
K orkut kitabı, Dresden yazmasından,
1914), Divänü lügati’t-T ürk (3. C. 1917),
İbni M ühenna lügati (1919), Evliya Çelebi
Seyahatnäm esi
(7 ve 8. C. ler, 1928),
B ezm ü rezm (Esteräbädı’nin Kadı B urhaneddin dönemi tarihi, 1928), El-K aväninü’l-kü lliye (1928), Divän-ı Türki (Sul
tan V eled’in Türkçe divanı, Veled Çİ. ile,
1935), El İdrak häşiyesi (Abu Hayyan’ın
eseri, Veled Çelebi ile, 1936), K eşfü’zzü n ü n
(K ätip Çl.’nin eseri, Şerafeddin
Y altkaya ile, I-II C. 1941-43) ve İsmail
Paşa’nın Z eyl’i (M. Kemal İnal ile, 1952).
Ayrıca, Farsça’dan tercüm eler yaptı :
Ferhengnäm e-i Sädi (1927), Gülistan,
Bostan (1943), eski Türkçe kaynaklar
dan kelim e taram a işinde çalıştı, Tanıklarıyla tarama sözlüğü’nün hazırlanm ası
na k atkıda bulundu.
BİLGEGİL, M. Kaya. Edebiyat
yazar (G ürün 1921- ). İlk
G ürün’de, orta tahsilini Sivas,
ve İstan b u l’da yaptı. Kabataş

tarihçisi,
tahsilini
Erzurum
Lisesi’ni

Dergäh arşivi

bitirdikten sonra Yüksek Ö ğretm en Okulu öğrencisi olarak 1Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden
mezun oldu. İzmit, Trabzon, Adana liselerinde ve Gazi Eğitim E nstitüsü’nde
edebiyat öğretmenliği yaptı. Paris Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde
lisans
üstü tahsil yapan Bilgegil, 1951 de doktor
ünvanını aldı. 1966 da A tatürk Ü niversitesi’ne Yeni Türk edebiyatı doçenti olarak tayin edildi. Aynı kürsüde profesör oldu (1970). Aynı üniversitede çeşitli
bölümlerin başkanlığını da yapan Bilge
gil, bir süre İslami İlim ler Fakültesi ve
Edebiyat Fakültesi dekanlıklarında b u 
lundu.
Küçük yaşta şiire m erak saran Bilgegil
1934 ten itibaren mahallı dergi ve gazetelerde şiirler yayımladı. Lise öğrencisi
iken mensur şiire yöneldi. «Säfi T ürkçe’nin fikir yazılarım ifädeye yetm ediğini görünce Osmanlıca’ya döndüğünü»
ifade eden Bilgegil’in, Yedigün, Düden,
Değirmen, T ürk yurdu, R evue de la litterature comparee, T ü rkiyat mecmuası,
Gazi Eğitim Enstitüsü inceleme ve araştırm a dergisi, A tatürk Üniversitesi araştırm a dergisi, Kubbealtı akademi m ecmuası, Zafer, Son havadis, Orta doğu, İs
tanbul Enstitüsü mecmuası adlı dergi ve
gazetelerde yazıları yayım landı. Ede
biyat, ilim ve kültür tarih i sahasındaki
çalışm aları ile tanındı. E s e rle ri: K usuri
(1942), Cehennem m eyvası (m ensur şiir
ler, 1944), Türkçe dilbilgisi (1963), Ziya
Paşa üzerinde bir araştırma (1970), Tevfik Fikretin ilk şiirleri (1970), M ehmed
A k if (1971), Harabat karşısında N am ık
K em al (1972), Şair Şinasi (1972), Rönesans çağı cihan edebiyatında Türk ta kdirkarlığı (1973), Y akın çağ T ürk kü ltür
ve edebiyatı üzerine araştırmalar (1976).
BİLGİ, Ärif. Şair
(Badem iye / Ödemiş,
1903-1955). Kendi kendini yetiştirdi. Bir
köy hocasm ın oğlu olan şair, çobanlıkla
uğraşm ıştır. Em rah, K aracaoğlan ve Yu
nus Emre tesiri hissedilen şiirlerini
Y u rd u m adlı kitapta topladı (1952).
Bilgi mecmuası. Fikir ve edebiyat dergisi,
Aylık. (İstanbul Teşrinisani 1329/1913H aziran 1330/1914) Türk Bilgi Derneği
tarafından yayımlandı. Birinci ciltte 6,
ikinci ciltte 1 sayı olmak üzere 7 sayı
çıkm ıştır. M ü d ü rü : Celäl Sahir (Erozan). Başta edebiyat ve felsefe olmak
üzere tarih, tip, din (İsläm iyet), pedagoji ve maliye konularında bilgi veren
yazıları ihtiva
etm ektedir.
K onular
Dergäh arşivi

«Türkçülük cereyanı» çerçevesinde işlenm iştir. Dergiden çok, her sayısında b ir
kaç uzun ve önemli m akaleyi ihtiva eden
bir kitabı andırır. Fuad K öprülü’nün
«Türk edebiyatı tarihinde usul» adlı ün
lü makalesi bu derginin birinci sayısında
yayım lanm ıştır.
Başlıca yazarları : M. Fuad (K öprülü),
Ahmed Agayef (Ağaoğlu), Yusuf (Akçura ), İsmail H akkı (Baltacıoğlu), Porvus,
Moiz Kohen (Tekin A lp), Riza Tevfik
(Bölükbaşı), Abdullah Cevdet,
Oktay
Kaan, M. Zekeriya (Sertel), Mukbil K e
mal, Seyid Haşim, Selänikli Doktor Rifat,
M ehmed İzzet ve M ustafa Şeref’tir.
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Bilgi yurdu işığı. «Hanımlar bilgi yurdu
müessesine m erbut aylık risale» (İstan
bul 15 Nisan 1333/1917-? ).
İmtiyaz
sahibi, m üdür ve se rm u h a rriri: Ahmed
Edib. Ev kadınlarını «malum at ve m arifet sahibi kılmak» için kurulm uş olan
Bilgi Y urdu’n u n organıdır. Yine bu
müesseseye bağlı bir dershanede fen, lisan, tarih, sanat dersleri verilm iş bu
derslerin notları bastırılarak m ecm uayla birlikte dağıtılm ıştır. Küçük bilgiler
başlığı altında her sayıda pratik bilgilere yer verilm iştir. İÜ. K tp.’nde 3, Dergäh
arşivinde 15 sayısı m evcuttur (15. sayı
Temmuz 1334 tarihli). Belli başlı im za
lar arasında Macit Şevket, Tahsin Nejad, Dr. Ömer, Dr. N ureddin, M uslihiddin Adil, İskender Fahri vardır.
BİLGİNER, Rccep. Oyun yazarı, gazeteci
(Adana 1922- ). O rtaöğrenim ini Konya
Lisesi’nde (1940), yüksek öğrenim ini İs
tanbul Gazetecilik E nstitüsü’nde yaptı.
Vatan gazetesinde çalıştı (1944). Uzun
bir süre İETT Belediye Meclisi M urakıplığı’nda daha sonra Gazeteciler Cemiyeti
Yönetim K urulu üyeliğinde bulundu
(1950-60).
Edebiyata şiirle giren Bilginer, daha son
raki yıllarda belli başlı toplum konularını işlediği oyunlarıyla dikkati çekti.
Basılmış oyunları : Gazeteciden dost
(1962), İsyancılar (1964, filme alındı
1965), Ben devletim (1965). Basılmamış
oyunlarından b a z ıla rı: Utanç dünyası
(oyun. 1968), Sarı Naciye (oyn. 1972),
Parkta bir sonbahar günüydü (oyn.
1976).
Bilim dili, ■ bk. İlim dili.
Bilimse) dil, bk. İlim dili.
Billur (A.). Yunanca beryllos kelim esinden. Temiz, saf parlak ve kesme cam,
kristal. Divan edebiyatında sevgilinin
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teni ve şarap kadehi m änasında kullanılm ıştır. Cam (kadeh) kelim esiyle Ыгlikte çeşitli terkipler içinde yer alır.
Cemälirı äfitäbından alır nur
M eh-i täbäna döndü cäm -ı billür
Bäki
Billur köşk. H alk m asalı. Bu ad, ay m
zam anda b ir asırdan beri İstanbul’da ba
sıla gelen 14 m asaldan m ürekkep bir külliyata da verilm iştir. George Jacop,
B illur köşk hikäyesinin 1899 da elde ettiği tarihsiz bir nüshasından ve içindeki ilk üç m asaldan bahseder. T. Alangu,
ilk basılış tarih in in 1876 ya kadar götürülebileceğini tahm in etm iştir. Daha
sonra bu m asal külliyatı altı defa basılm ıştır. A yrıca A nkara DTCF H alkıyat
arşivindeki m etinler arasm da bozulm amış, birbirinden farklı 8 nüsha bulunm aktadır. Bu fark, S u ltan ile Şehzädenin billur köşk yerine incili çadırda buluşup sevişmesinden doğar.
M asalın tem ası birbirini seven iki sevgiliden erkeğin kadım terketm esi, kadının
da kocasını veya nişanlısını aram asıdır.
Bu tem a Y unan m itolojisinin A m our et
psyche (aşk ve ruh) efsanesinden itibaren bütün dünya h alk m asallarında
vardır. F akat masalın tam benzerine
başka edebiyatlarda rastlanm am ıştır. M a
sal, sözlü gelenekten k u rtulup kitaba
geçtiği için, son zam anlarda halk masal
vasıflarından b ir kısm ını kaybetm iştir.
Tahir Alangu, Billur köşk ile elmas gemi,
Helvacı güzeli, Ağlayan narla gülen ayva,
Muradına eren dilber (Sabırtaşı), M ura
dına erm eyen dilber, Tasa kuşu, Z üm rüdanka kuşu, lğci baba, H ırsız ile yankesici, Sefa ile cefa, Ali Cengiz oyunu, Saka
güzeli, Kara yılan, Mercan kız adlarını
taşıyan 14 m asalı toplayarak Billur köşk
masalları adıyla yayım lam ıştır (1961).
Bilmece. Halk edebiyatı türlerinden. Som ut ve soyut b ir çok k avram larla ilgili
üstü kapalı bir şoruyu, uzak yakın ilişki
ve çağrışım larla düşünce ve dikkatim ize
aksettirerek karşılığını bulm ayı hedef
tutan, belli b ir geleneğin gereği olarak
oyun, yarışm a, üretim faaliyetlerinde za
manı değerlendirm e, bilgi gösterisi gibi
fonksiyonları üstlenen, рек çoğu kalıplaşmış şiirli sözlerdir.
«Bilmece» kelimesi bugünkü Anadolu
Türk toplum unda geleneksel halk bilm ecesi kavram m ı karşılam akla birlikte
başka başka adlandırm alara da rastlanır.
Mesel, m etel, masal, tapmaca, bulmaca,
hikäye, söz, dele, fıcık, gazelleme, tanımaca, bilmeli matal kelim eleri T ürkiye’-

nin değişik bölgelerinde «halk bilm ecesi» kavram ını ifade etm ek üzere kullanılm aktadır. Türkiye dışındaki T ü rk lerde genel olarak Tap- (Bil, B ul- an lam ın 
da)- kökünden türetilm iş daha b aşk a kelim eler yaygındır. Doğu ve kuzeydoğu
T ürkleri arasındaki «Tabışmak, tapmaca,
tapkış, tabışkak, tabuşturm ak» kelim eleri
zikredilebilir.
★ Tarih. T ürk dilinin en eski ve büyük
sözlüğü Divänü Lügati’t-T ü rk *’te (XI.
a.) de doğrudan doğruya bilm ece kavram ını ve ona yakın, onunla ilişkili kavram ları ifade eden tap - kökünden tü re 
tilm iş tabuz-, tabuzgu neng, tabuzguk,
tapzuğ, tabuzgu, tapzugug gibi k elim eler bulunm aktadır.
Bilinen en eski bilmeceler Codex C um anicus adlı Kum an m etinleri *’ni ih tiv a
eden XIV. asırdan kalma bir k itap ta b u luyoruz. B uradaki kırkaltı bilmece m etnini inceleyenler bunların bugün A n adolu’da ve öteki Türk boylarının y a şa 
dığı yerlerde biraz değişmiş olarak b u lunduklarını örneklerle gösterm işlerdir.
Bu da bilm ecelerin toplum da eksilm eyen
bir değere sahip olduklarım ispat eder.
Dünyanın bü tü n m illetlerinde bilmece
kavram ve geleneğinin varlığı tü rlü dillerde yapılan derleme ve inceleme çalış
m alarından anlaşılm aktadır. A raştırm alar halk arasında söylenilen bilm ecele
rin eskidenberi halk yaşayışında önem li
bir yer tu ttuğunu gösterm iştir. Bir çok
araştırm acılar bilmecelerin bir oyun, b ir
eğlence aracı olm aktan çok, eskiden d a 
ha önemli görevler aldığı k an aatin d edir.
★ Halk. Birçok eski geleneğin рек çoğu
değişir, bozulur ve yok olurken bilm ece
geleneğinin de yaşaması, eski fonksiyonunu sürdürm esi beklenemez. Değişen
toplum yapışı, yeni eğlence araçlarının
gelişmesi sonucu, unutulm uş gibi görünen karşılıklı bilmece sorma oyununun
köy toplum u özelliklerini yitirm em iş b a
zı yerleşm e bölgelerinde yaşadığı biliniyor. Bilmece geleneğini bütünüyle çocuklara ve gençlere has bir eğlence a ra 
çı, bir oyun olarak görmeyen bir çok
araştırm acı köy ve köye yakın toplulukların çeşitli toplantılarında kendini gösteren, karşılıklı mani söylemede olduğu
gibi toplu çalışm alarda eğlenmek, zaman
geçirmek ve işi hafifletm ek için karşılıklı bilmece sorulduğunu belirtiyorlar.
K arşılıklı bilmece sorma işi toplantıda
bulunanların ikiye bölünerek takım laşmasıyla yapıldığı gibi, orada bulunanlar-

dan ve bu konuda becerikliliği ile tan ın 
mış iki kişinin karşı karşıya gelmesiyle
de olabilir. Bu durum da seyirciler de
ikiye bölünüp tuttukları yarışm acıyı desteklerler.
Bilmecenin karşılığını bulam ayan taraf
ya da kişinin karşı taraftan bir takım ip
uçları istemek hakkı vardır. Bu da belli
şekillerde olur. İpucu istenirken «Yenir
mi, yenmez mi?» «Canlı mı, cansız mı?»
«Burada var mı?» gibi sorular sorulur
ve bu sorulara keşin ve kısa olarak
«evet», «hayır» denilerek cevaplar veri
lir. Bilmece yine çözülemezse taraflar
arasında bir pazarlık başlar. Bu pazarlık, bilmeceyi çözemeyenlerin cevabı öğrenebilm esi için bir bağışta bulunm asıyla
sona erer. Bu bağışlar çoğunlukla, bil
m ecenin güçlük ve az duyulm uşluk derecesine göre ya Мекке (K äbe), Medine,
İstanbul, A nkara gibi şehirlerdir, ya da
o yerin değer verilen bir meyvesi, ora
halkınca önemli görülen yatırlar, güzel
evler, bahçeler gibi şeylerdir.
T ürk halk bilmeceleri köylük bölgelerin
dışında yerlerini daha değişik tü rlere bırakm ışlardır. Geleneğin yok olmaya yöneldiği günümüzde bu durum a rağm en
çok ilgi çekici bir gelişmenin varlığı da
dikkati çekiyor. Toplumda yeni yeni yay
ğınlaşm aya başlayan araçlar için ve L a
tin harflerinin kabulünden sonra, eski
bilm ece kalıplarına uyğun olarak yeni
bilm eceler üretilm iş olması geleneğinin
statik bir gözle değil, dinam ik bir gözle
incelenm esini gerekli kılıyor.
Bilmece incelemeleri bütün dünya halkıyatçılarının önem verdikleri bir m eseledir. Ayrı ayrı m illetlerde ortaya çıkan,
a y rı ayrı ortam larda gelişen, yaşayan,
yok olan bilmeceler arasında bir çok bakım dan yakınlıklar görülmesi bilmece
araştırm alarında dört ana inceleme öbeği m eydana getirilm esini gerektiriyor.
Fonksiyon, üslup, yapı, yayılm a... Bu dört
özellik iç içe olup birbirinden çok keşin
sın ırlarla ayrılm am aktadır.
T ü rk bilm ecelerinin katı, değişmez bir
biçim leri yoktur. Her söyleyenin az çok
dc-ğiştirdiği kalıplar durum unda olan b il
m eceler varyantlaşm a yönünden çok de
ğişik özellikler gösterirler.
Çok genel
bir sım flandırm a ile Türk bilmecelerini
m ensur ve m anzum olmak üzere iki öbekte toplam ak m üm kündür.
M ensur bilmeceler sayıca çok azdırlar,
oir çoğu da manzum bilm ecelerin p a r
çalanm asından meydana gelm işlerdir. Ba
zı m ensur bilmecelerde de aliterasyon ve
kolay söylenirlik esasına dayanan tipik

bir ölçülülük görülür. M ensur bilmece
lerin «Su kurusu» (Buz), «Desti babası»
(Küp) gibi çok kısa, birkaç kelim elik
olanları içinde birden çok karşılığa ilişkin so ru lan barındıran bilm ecelerin p a r
çalanm asından m eydana geldikleri açıktır.
Bazı m ensur bilmeceler de bir olay ya
da durum un tasviri biçim inde düzenlenmiş sorulardan ibarettirler.
Ortaya bir güm üş yü zü k koydum , ay
geldi alamadı, güneş geldi aldı? (Buz).
K ırm ızı ineği ahıra korken kuyruğu elim de kaldı? (K iraz).
Türk bilm ecelerinin büyük bir çoğunluğunu m anzum bilmeceler m eydana getirirler. Bazı araştırm acılar bütün Türk
halk bilm ecelerinin ya ölçülü kafiyeli
olup bütünüyle manzum olduklarım ya
da söyleniş, aliterasyon, vezin ve sim etri
yoluyla günlük sözlerden ayrılıp belli bir
şiir özelliğini taşıdıklarını ifade ederler.
Bu genel anlam ıyla doğru olsa bile tek
tek bilm eceler üzerinde durulduğu za
m an m utlaka m anzum ve m ensur bilm e
celer diye ikiye ayırmak, bu ayırım ın
meselelerini tartışm ak gerekir.
Manzum bilmeceler, halk şiirinin öteki
türlerinde artık yaşam ayan bir takım
özelliklerini saklam aktadırlar. B unlardan
en önemlisi 3, 4, 5, 6 heceli m etinlere
rastlanm akta oluşudur.
7 ve 8 heceli
manzum bilm eceler sayıca çoğunlukta
olup yapı bakım ından da sağlam lıkları
dikkati çeker.
Manzum bilmeceler çoğunlukla iki ya da
dört m isradan m eydana gelirler. Az da
olsa, üç, beş, altı ve daha fazla sayıda
m isralardan oluşan bilmeceler de v a r
dır.
Manzum bilmecelerde kafiye sistemi genellikle sağlam dır. Kolay kolay değişmezler. Çok geniş bir alana yayılmış oldukları halde bu yapı sağlam lıklarını ko
rurlar.
İki mısralı bilmeceler sayı bakım ından
en kabarık olanlardır. Yapı bakım ından
da, sağlam oldukları dikkati çeker. K afiyelenm e de iki m isranın bütünlüğü zorunlu olduğundan (a a) biçim inde olm aktadır.
Üstü tül,
A ltı gül (Lamba)
Dandini dan dan
K uyruğu yandan (Kedi)
Dağdan gelir, taştan gelir,
Bir küçücük aslan gelir (Yılan)
K uru kafa,
A ttım ra /a (Ceviz)
Yeşildir abası,
Sarıdır libası (Badem)
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Üç rmsralı bilmeceler sayıca çok azdırlar.
B unlar yapı bakım ından sağlam değildirler. İki m ısralı bilm ecelere bir misra
eklenmesi, dörtlüklerden bir m isra düşmesi yoluyla ortaya çıktıkları ileri sürülebilir.
M isralarında hece sayıları çoğunlukla sağlam olmaz. Çoğu (a a a)
biçim inde kafiyeli olup (a a x) biçim inde kafiyelenenleri de vardır.
A ğzı yok,
Burnu yok,
K a m i tok (Y um urta)
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Billurdan bir havuz,
İçinde bir kılavuz,
Ağzında sarı yavuz (Lam ba)
Yedi delikli tokm ak,
Gözleri çakm ak çakmak,
B unu bilm eyen ahm ak (Kafa)
Yer altında evleri var,
Ne incecik belleri var,
Eğri büğrii yolları var (K arınca)
Manzum bilm eceler içinde dörtlüklerden
BİLMECELER
L İnsanlarla, insan organlarıyla ilgili bilmeceler.

oluşanlar da önemli bir y er tu ta rla r. Genel olarak, m ani * düzeni diye a d la n d ırı
lan (a a x a) biçim inde k afiy elen irler.
B undan başka (a a b b) ve (a a a a"*1
biçiminde kafiyelenenlere de rastlan ır.
Dört mısralı bilmeceler de iki m ısralılarda olduğu gibi yapı yönünden sağlam lık
gösterirler. Ayrıca iki ve üç m ısralı b il
m ecelere göre karşılığın bir çok özellikleri dört m ısralılarda daha çok sayıda
sıralanabilir.
tçi taş,
Dışı taş,
Ha dolaş,
Ha dolaş (M inare)
Hasanım hasta,
Canı kafeste,
Et yer su içm ez
Bu nasıl hasta (Bit)
Min m in minare,
Tin tin tinare;
Ortası delik,
Biz onu yedik (M akarna)
N azeninim naz gösterir,
Nazıma niyaz gösterir,
Hakipayine y ü z sürersen,
Tığ ile teber gösterir (Gül)

Biz biz idik biz idik,
Otuz iki kız idik,
Ezildik büzüldük,
İki drvara dizildik. (Dişler)

Mer merecik,
Yol daracık,
1k (i) öküzcük,
Bir danacık (Çulha kepçesi)

Altı perçin üstü perçin
İçinde bir şah güvercin. (Gözler)

Elim kat kat,
Möhür çat çat;
A ba bülbül
Saçı sünbül (Mısır)

Yarım kaşık,
Duvara yapışık. (Kulak)
Bir dalda beş devlet. (Parmak)
Altı cam,
Üstü cam. (Tırnak)
II. Hayvanlarla, hayvani ürünlerle ilgili bilmeceler.
Gözenek gözenek gözü var,
Beylerin önünde sözü var. (Bal)
O! nedir ki mahidir,
Yağlı börek kahidir,
Oturmuş bıyık burar,
Sanki bir sipahidir. (Fare)
Armut uladım alıca,
Meyvesi bitti delice,
Ne armuda benzer ne alıca. (Katır)
Beyaz saray içinde sarı sultan oturur. (Yumurta)

Tarlalardan atlamış,
Sarı sarı yazılmış,
Sıra sıra dizilmiş,
T üfek gibi patlamış (Mısır)
Uzun uzun
A k sakallı
Elim varıp
A yaklarım

abalar,
babalar,
gelince
çabalar (Dokuma tezgahı)

Ol nedir ki desdeğirmi kapkara,
Cece gündüz durm ayıp onu ara;
Kuyruğu var misli siçan kuyruğu,
Onu yiyen padişahlar buyruğu (Turp)
Misra sayısı dörtten çok olan bilmeceler
sayıca çok azdır. Bunların bazılarm da klasik edebiyatın muamma* ve lugaz*’larının
etkisi göze çarpar. Bu tü r bilmeceler genellikle mesnevi * düzeninde (a a, b b.
c c, ç ç, d d...) şeklinde kafiyelenirler.
Bu m etni dağılm aktan kurtarır, yapı sağ-

lamlığı verir. Bazı çok mısralı bilmecelerde kafiye düzeninin bozulduğu yerler
de bulunur. Böylesi örneklere dağılm akta, kısalm akta olan bilmeceler gözüyle
bakabiliriz.
Dağdan gelir danalı,
K uyrucuğu kınalı;
S ekin sünün ayaklı,
Beli seğmen kuşaklı;
K ıf k ıf eder kuyruğu,
Y if y if eder yüğrüğü (K arga)
Sakalı var, sözü geçmez,
Рек uzağı gözü seçmez;
Kara nohut eker gider,
Taştan taşa seker gider;
Akça suyun içerler,
Şeytan deyip geçerler (Keçi)
E d im e ’den sandık gelir,
Sandıkçılar bilmez onu,
İçi dolu mercan gelir,
Mercancılar bilmez onu;
Arasında k&ğıt gelir,
Käğıtçılar bilm ez onu (Nar)
T ürk halk bilmeceleri m isra ve hece sa
yılarına göre tasnif edildikleri gibi üslup
özelliklerine göre de tasnif edilebilm ekte, gruplandırılabilm ektedirler. Bilmecelerim iz bazı önemli üslup özelliklerine
göre şöyle incelenebilir :
I. Kalıplı bilmeceler : Bilmecelerimizin
başı ya da sonu, hem başı hem de sonu
kalıplaşm ış olanlar vardır. B unları genel
olarak başlangıç ve bitiş kalıpları diye
adlandırm ak m üm kündür.
A — Başlangıç kalıpları bilmecelere giriş
nitelikleri taşırlar.
a — «Metel, m etel...», «masal, masal...»,
«bilmece bildirmece», «tap tap tapmaca...»
gibi kalıplaşm ış sözler bilm ecelerin başı
na gelirler. Bunlar bilmece kavram ının
değişik bölgelerde değişik kelim elerle
ifade edilmesi sebebiyle çeşitlilik göste
rirler. Bilmece içinde sorulan nesneyle
ilişkileri yoktur.
Bilm ece bildirmece,
Resim yapar gündüz gece. (Ayna)
Masal masal maskara,
Ağzı burnu kapkara (Fırın)
Bil bil bilmece,
B irbirine iliştirm ece (Kopça)
b — «Bir acaip nesne gördüm...» ve «Olnedir kim ...» kalıpları. B unlar hiç
bir değişikliğe uğram adan birçok bilm ecenin başına gelirler. Sorulan kavram ile doğrudan doğruya ilişkileri yok-

tur. Yalnız bu kalıplardan sonra herkesçe
bilinen bir nesnenin «olağanüstü, garip,
acayip niteliklerle tanımlanacağı» bilinir.
Bu iki kalıpla başlayan bilmecelerde
bilgiçlik edası görülür, yabançı kelim elerin çokluğu ve metnin uzunluğu dikkati
çeker. Divan şiiri türlerinden lugaz ♦’la
rin bu bilmecelere etkisi belirgindir.
Bir acayip nesne gördüm.
Dört ayaklı canı yok;
Nice bin hançer saplanır,
H ançere figanı yok;
Açılmış läle sümbüller,
B ülbüllerin zarı yok. (Gergef)
Ol nedir ki vardır onun neşteri,
Lezzetine cüm le alem m üşteri,
Giydiği kaftan kara, gömlek sarı,
Kim sarı göm lektir anın cevheri (Keten)
c — «Benim bir (...m ) - (kutum , oğlum,
kızım vs.) var...», «Bir salkım üzüm üm
var», «Bir çanak yoğurdum var» gibi
III. Bitkilerle, bitki ürünleriyle ilgili bilmeceler.
Ey bulutlar, bulutlar,
Yusufu yedi kurtlar,
Ben bir şekil kuş gördüm,
Tepesinden yumurtlar. (Buğday)
Karşı dağda toy oturur,
Kırkbin yumurta götürür. (Ceviz ağacı)
Zem zem çiçek,
Zemboy çiçek,
Ne güzel açmış,
Ben boy çiçek. (Haşlıaş)
Ol nedir ki rengi anın käredir,
Cismi baştan başa pare päredir,
Tanrı ayağından asmıştır onu,
El üstüne damlar kanı (Karadut)
Yeşil atlas,
Suya batmaz. (Zeytinyağı)
IV. Tabiatla, tabiat olaylarıyla ilgili bilmeceler.
Bir tabak nar,
Etrafa akar,
Buyursun hünkar (Ateş)
Burdan soktum kılıcı,
Halep’ten çıktı bir ucu. (Ebem kuşağı)
Ak gümüşten bir kale,
Mahpusun herkes bile,
Güneş onu kurtarır,
Evine ulaştırır. (Buz)
Çit demeden çalıya geçer. (Işık)
Benim bir kalbur boncuğum var.
Gece saçarım gündüz toplarım. (Yıldızlar)
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kalıplarla başlayan bilmecelerde, bilmeceyi sorana aitmiş gibi gösterilen varlık
bilm ecenin karşılığının y erini tu tar.
Bir kızım var, gelen geçen öper (Çeşme)
Bir çanak yoğurdum, var; yarısı ak, ya
rısı kara (Gözler)
Bir kuşum var havayı,
Y ü k se k yapar yuvayı,
Değme bir kuş yapamaz,
O nun ya p tı(ğ ı) binayı (Ö rüm cek)
В — Bitiş kalıplan. B u k alıpların soru
lan nesne ya da kavram ile hiç b ir ilişkisi yoktur. Sadece bilm ece sorulan kişiye yöneliktir. «Ya b u n u bilin, ya bu
gece ölün», «Bunu bilm eyen eşek sıpası»,
«Bunu bilm eyen ahmak» örneklerinde
görüldüğü gibi oyunu kızıştırm ak ve dinleyenleri yani karşılık verm ek zorunda
olanları iğnelem ek am acını güderler.
A ltı beyaz ü stü kara,

V.

Eşyalarla ilgili bilmeceler.
Dağda dana böğürür,
Iner ovada durur,
Haldan hikmetine bak,
Boynuzundan doğurur. (Çıkrık)
Beyaz tarlada siyah çekirdek. (Kitap)
Gelen leyla, giden leyla,
Ayak üstü duran leyla. (Kapı)
Kolum bir değil sakat,
Gözüm var görmem fakat,
Doğru söylerim hakkat. (Terazi)
Karşıdan baktım ev gibi,
Yanına vardım dev gibi. (Vapur)

VI.

ölüm, din ve öteki konularla ilgili bilmeceler.
Dağnan gelir hız ile,
Yetmiş bin yıldız ile,
Ayağında bengi var,
Her tarafta cengi var. (Azrail)
Atladım hendek,
İçi dolu kundak. (Mezar)
Yirmi bir harf noktasız,
Bunu bilmeyen imansız (Läilaheillallah)
Baldan tatlı, baltadan ağır (Uyku)
Bir değirmen taşı yüzüyor, üstünde üç kişi var.
Biri kör, biri kötürüm, biri çıplak. Kör bir tavşan gördü,
kötürüm yakaladı, çıplak cebine koydu. (Yalan)

Bilm eyen hep maskara (T urp)
Yedi delikli tokmak,
B unu bilm eyen ahm ak (İnsan başı)
B iz altı kardeşiz, altım ızın da ayrı isi
var, derya yüzünde bir balık kardeşim iz
var; kim bilirse bu bilm eceye yetm iş bin
altın, bir donanmış at m ücdesi var. (Sul
tan Ahm et Camii M inareleri, Kız K ulesi).
H — Ses taklitlerine dayanan bilmeceler.
B unlar varlıklardan çıkan seslerin anlam lı ya da anlamsız - genellikle anlam sız - bir takım sözlerle bilm ecelere aklarılm ası esasına dayanır. Bu ses taklidi niteliğindeki sözler bazan öyle sırala
nır ki söz konusu edilen varlığın h areketi b ir çizgi halinde göz önünden geçer.
Şu kadar şukka,
Bu kadar bukka,
M endakka dukka,
M endakka d u kka (Havan)
Karanlık köşede cim cort. (Su damlası
sesi)
Bedde hü m udevherü,
A hsenu ba’det.
Fi kakah fi kakah (Üvendire)
III — Harf, hece ve kelim e oyunlarına
dayanan bilmeceler.
Şaşırtm acalı bilm ecelerdir. H arflerin y apılarından, hece ve kelim elerin ses itibariyle değişik çağırışım lara m üsaitliğindan faydalanılarak kurulurlar,
a — H arf oyunlarına dayananlar.
Anadolu Türklerinin son olarak iki alfabe
kullanm ış olması yüzünden harflere d a
yanan iki tü r bilmeceye rastlanır.
1. İslam i harflere dayananlar : Bun
larda harflerde bulunan noktalar söz ko
nusu edilir.
Benim bir gülüm açar,
G ülüm ü m üşkül açar,
Senede bir ayda iki
Haftada üç gül açar (Nokta)
Bu bilmecede «sene» kelimesinde nun
harfinden dolayı bir, «ay» kelimesinde
«ye» harfinden dolayı iki, «hafta» k e
limesinde «fe» ve «te» harflerinden do
layı üç nokta bulunduğu «gül açma motifi» ile ifade ediliyor.
Bende var sende var,
Älem de yok, cihanda var,
Mısır’da yok Şa m ’da var (Nokta)
Eski harflerle yazıldığında «Ben, sen, cihan, Şam» kelim elerinde nokta bulunur.
«Alem, Mısır» kelimelerinde bulunmaz.
Bilmece bu kelim elerin birbirlerine ya-
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kınlıkları ve bu yakınlıktan doğan, daha
doğrusu bilmecede yakıştırılan çelişkiden faydalanılarak kuruluyor.
2. Latin harflerine dayanan bilmeceler.
Bilmecelerimiz arasında 1928 de kabul
edilen yeni harflere uyğun bilmecelere
de rastlanm aktadır. Yeni bilmeceler ola
rak değerlendirilecek olan bu ürünler
halk arasında geleneğin zayıf da olsa
varlığını gösteriyor.
İstanbul’da bir tane, İzm ir'de iki tane,
Sivrihisar’da рек çok, A lm anya’da hiç
yo k (İ harfi)
0 iken C olur,
C iken O olur (Ay)

ler : B unlar, kelim elerin iki anlam lılığından ve soru, kasıtlı vurğu ya da duraklam a yanlışlarından yararlanılarak
kurulurlar.
Birbiriyle sesdeş kelimeler
karşılıkları içinde bulunan bilmecelerde
önemli bir yer tutarlar. Bilmece m etninde, gerçek hayata uyğun bir takım
olaylar ve durum lar dile getirilir. Ancak bu dile getirm e bilmeceyi cevaplamak durum unda olan kişilerce hem en anlaşılam ayacak bir biçimde yapılır, vur
ğu ve durak değiştirilir, söyleyiş çabuklaştırılır.

В — Hece oyunlarına dayanan bilm ece
ler : Kelim eleri hecelerine ayırm ak ve
bu hecelere uyğun anlam lar yüklem ek
yoluyla k u rulan bilmecelerdir.
Tren gelir «is» diye m akinist vurur «tan»
diye,
köm ürcü anahtarım
kaybetm iş,
kondüktör bağırır «bul» diye. (İstanbul)
Havadan geçen bir sineğe bir tabak bal
«kon» diyor; sinek ise «ya» deyip geçiyor.
(Konya)
K es m üderris ayağını,
Нет m üidin başını,
Ko ayağı baş yerine,
Ta bilesin adını (Said kelimesi)
Üçüncü örnek bilmece A rap harflerine
göre bütünüyle m uam m a * tekniği ile
kurulm uştur.

Karaya kar yağdı, kara güneş doğdu,
kara eşşek sıpasıyla göğe çiktı.
Bu bilmecedeki «Karaya kar yağdı» sö
zü «toprağa kar yağdı» anlam ındadır.
«Kara güneş doğdu» sözü ilk duyuşta
«siyah renkte güneş doğdu» anlam ını
çağrışım yaptırıyorsa da aslında «Karın
üzerine güneş doğdu» denm ek isteniyor.
Son cümlede de «Kara eşek sıpasıyla yeşilliğe çiktı» deniliyor.
Han, kapısma sığmaz, fındık, kabuğuna
sığar.
Han kapısından sığmayıp da fındık ka
buğuna sığan bir nesne soruluyorm uş gi
bi gelm ektedir.
Aslında çözüm açıkça
veriliyor, söz arasında söyleniyor.
Kan kırm ızı, süt beyaz.
Kadı kavuğuna sığmaz.
K anın kırm ızılığı, sütün beyazlığı, kadının da kavuğuna sığmayacağı bilinen bir
gerçektir. ilk duyuşta kan ve süt renklerini ihtiva eden, kadı kavuğuna sığmayacak bir nesne soruluyorm uş gibi ge
lir.
2 — Tarif edilenin kendisinden gelen iki
anlam lılık sebebiyle ilk anda, söylenmesi
hoş olmayan «ayıp bir söz gibi görünen
bilmeceler. H alk olgunluğu, bazı açıksaçık sözlere yeri geldiği zaman çok büyük anlam lar yükler. Deyimlerde ve
atasözlerinde bu anlayışın b ir çok örnekleri görülebilir. Bilmecelerde de ilk an 
da söylenmesi hoş olmayan bir nesnenin
tanım lanm ası yapılıyor, bulunm ası iste
niyor gibi gelirse de çözümün hiç de öy
le olmadığı ortaya çıkar.
D eliktir ka m ı, yarıktır başı,
G ittikçe geldikçe akıtır yaşı,
D ürttükçe çektikçe bitirir işi (Divit)
Don içinde dikili kazık (Mısır)

C — Kelime oyunlarına dayanan bilm e
celer : K uruluş teknikleri ve çözümlerindeki ayrılıklara göre kelim e oyunla
rına dayanan dört tü r bilmece vardır.
1 — K arşılıkları içinde bulunan bilm ece

3. T ürlü yollarla bir kelim enin bulunmasını gerekli kılan bilm eceler:
K elim elerin içinde bulunan anlam lı hece
ya da parçaların soru konusu edilmesiyle k u rulan bilm ecelerdir.

3. Hem eski, hem yeni harflere uyan bil
meceler. Bunlar Ä şık edebiyatı * geleneğindeki atışma * çeşitlerinden lebdeğmez «dudak değmez» * tekniği ile k u ru 
lan bilm ecelerdir. Ä şıklar karşılıklı atışırken bu yolla şiirler söylerler, «B, F,
M, P, V» gibi dudak sesdeşlerinden hiçbirini kullanm am aya çalışırlar.
Anaya değmez,
Babaya değer;
Dayıya değmez,
Am caya değer;
Değere değmez,
Değmeze değer (D udakların bir birine
değmesi)
Anasında yok,
Babasında var;
Kardeşinde yok,
Bacısında var (D udakları birbirine
değdiren В sesi)
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K andiide var, m um da yok,
M endiide var, çulda yok (Dil kelim esi)
K argada var, kuşta yok,
K arada var, akta yok (K ar kelim esi)
4. B ir kelim enin, b ir varlığın kendisini
ya da h arek etin i tasv ir etm ek için her
m isram belli yerinde tekrarlanm ası esasına dayanan bilm eceler. B unlarda belli
b ir kelim enin tek rar edilm esinden doğan
ahen k ten faydalanılır.
Derede tin tin,
Tepede tin tin,
Kem iksiz tin tin,
İliksiz tin tin,
Ç ift gezer tin tin (K elebek)
Uçar sekeler,
K onar sekeler,
Y ürür sekeler,
Ç ıkar sekeler,
in e r sekeler,
G irer sekeler (Karga)
Mori m ori bacakli,
Mori diken bacakli,
Mori güvem gözlü,
Mori törpü yüzlü (H indi)
T ürk bilm eceleri anonim halk verim leri
içinde başka ürünlerle en çok alışverişte b ulunan b ir türd ü r. Bu alışveriş baş
ka tü rlerd e çok sinirli olduğu halde bil
m eceler söz konusu olunca çok uzun bir
liste ile karşılaşılır. Bilm eceler bu yönü ile
incelenirken mani *, atasözü *, masal *,
masal tekerlem esi *, o yun tekerlem esi *,
yanıltm aç*, karagöz *. oyunları, fikra *,
divan edebiyatı lugaz * ve m uam m a *’
lari, äşık m uam m aları, köy düğünlerindeki bayraktar bilmeceleri, äşık karşılaşmaları (atışm a *), A levilerin yola giriş imtihanlarındaki sorular ve tü rk ü *’ler k a rşımıza çıkar. Bu alışverişten doğan ve
b irbirinden ayrı, her biri kendi yapı özelliklerine göre geliştirilm iş m eseleler üzerinde durulm asını gerekli kılar.
H alkın günlük hayatı, üretim faaliyetleri, kullandığı eşyalar, çevresindeki hayvan ve bitkiler, tabiat ve insanın kendisi, bilm ecelerdeki konu çokluğunu
oluştururlar. B unların yanında az sa
yıda da olsa soyut konulara ilişkin bilmecelere rastlam lır. D enilebilir ki Türk
halkı bilm ecelerinin % 90 ı somut, % 10 u
soyut konuludur.
Bilmeceler söz sanatlarının çok yoğun
olduğu bir yapı içerisindedirler. En sık
rastlan an sanatlar mecaz, istiare, kinaye,
rem iz, ima, işaret gibi sanatlardır. Bilmece karşılığı olan kavram tarif edilir,
özellikleri sıralanırken başka kavram lara
benzetilerek kuru lu r. Bu bilm ecenin çö-

zülebilm esi benzetm elerin iyi anlaşılm a
sına bağlı olduğu gibi, kalıp olarak karşılığının bilinmesine de bağlıdır. Bun
la rın yanında kişileştirm e ve konuşturma sanatları da bilmecelerimizde sık sık
görülm ektedir.

fıkıh sözlüğü, 6 C. 1949-1952), Süre-i
Feth’in tefsiri (1953), Tefsir tarihi (1955),
K u r’an-ı K erim ’in tefsiri ve Türkçe
meäl-i älisi (8 C. 1956), Sualli ve cevaplı dini bilgiler (1959), M uvazzah ilm -i
keläm (1959), İlm -i tevhid (1962).

Ülkemizde bilmece üzerine yapılan yayınlar konu sınıflandırılm asına göre yapılm aktadır. (bk. örnekler)
1. insanlarla, insan organlarıyla ilgili
bilm eceler
2 H ayvanlarla, hayvanı ürünlerle ilgili
bilm eceler
3. Bitkilerle, bitki ürünleriyle ilgili
bilm eceler.
4. Tabiatla, tabiat olaylarıyla ilgili bil
meceler,
5. Eşyalarla ilgili bilmeceler,
6. Ölüm, din ve öteki konularla ilgili
bilm eceler
Bu tasnif dışında karşılıkların alfabetik
olarak sıralanması, manzum ve m ensurluk gibi daha başka tasniflere de rastlam ak m üm kündür.
T ürk bilmeceleri üzerine çalışanlar a ra 
sında yabançılardan, I. Kunoş *, T.
Kowalski *, A. Tietze *, yerli araştırm acılardan da S. Nüzhet Ergun, M. Ferid,
Nasıh Güngör, Ihsan Ozanoğlu, L. Sami
Akalın, Şükrü Elçin, P. Naili Boratav,
İlhan Başgöz, Naki Tezel anılabilir. (—» K)

Bilmezlcnnıe. Bildiği halde bilmez görünme. (bk. Tecähül-i arif)

BtLMEN, ömcr Nasuhi. Din alimi, yazar
(Erzurum 1884-Istanbul 1971). Ulema sülälesinden gelen Ömer Nasuhi, doğduğu
yerde tahsil gördükten sonra Istanbul’a
geldi. Tokatlı Şakir Efendi’den bir süre
ders gördü ve icazet aldı. Daha sonra M edresetü ’l-K u zät’ı bitirip ruus im tihanını
vererek Fatih Camii’nde ders okutm ağa başladı.
D ärü’l-Hiläfe Medresesi’n de ve M edresetü’l-Väizin’de de dersler
veren Bilmen, bir süre de istanbul M üftülüğü yaptı (1934), Darüşşafaka Lisesi
ve istanbul Yüksek Islam Enstitüsü’nde
Keläm dersleri okuttu, Diyanet İşleri
Başkanlığı yaptı (1960).
islam ı edebiyatla ve şiirle de yakından
ilgilenen Bilmen’in şiirleri tamamen di
ni m ahiyettedir. Daha çok İslam ahläkı, İslam fıkhı, tefsir ve hadis konularında eserler verdi. Belli başlı eserleri :
İslam hukukunda mänevi zararların
tazm ini (1941),
K ur’an-ı
K erim ’den
dersler ve öğütler (1947-1950), Eshab-t
K iram (1948), Yüksek İsläm ahläkı
(1949), B üyük İsläm ilmihali (1949),
H u kü k-ı İslämiye ve ıstılahät-ı fıkh iye
käm usu (Türkiye’de büyük ölçüde ilk

Bina (Dil), bk. Çatı.
BİNÄ. Divan şairi (XVI. a.). Hayatı hakkında bilgi bulunm ayan şairin Perväne
B ey mecmuasTnda bir gazeli kaydedilm iştir.
Binamaz destanı. XVIII. a. äşıklarından
Çırakçı Miskin *’in namaz kılm ayanlar
hakkındafci uzun destanı. Dövrinin, bu
tü r kişilerle ilgili olarak ne'er düşündüğünü, onlara ne gözle baktığını yansıtan bu destan halk arasında da oldukça yaygın olup ilahi şeklinde okunm aktadır. K ırk üç dörtlükten oluşan Bina
m az destanı’nın otuz sekiz dörtlüğüne
T ürk şnirleri adlı eserde yer verilm iştir
(III. c .).
Binamazın hayf canına
Şeytanlar gelür yanına
Kasıdlıdır imanına
Vay ne m urdardır binamaz
Y atar donuz gibi horlar
K alkar eşek gibi zırlar
Cehennem içine korlar
Kara yüzlüdür binamaz
BİNARK, lsıııet. Araştırmacı, kütüphaneci (istanbul 1941- ). İlköğrenim ini Istanbul'da, ortaöğrenim ini A nkara’da tam am 
ladı. AÜ. DTCF. K ütüphanecilik Böliim ü ’nü bitirdi. Yükseköğrenimi sırasın
da Maliye Bakanlığı ve Devlet İstatistik
E nstitüsü’nde
çalıştı.
M ezuniyetinden
sonra Milli K ütüphane’ye girdi (1967).
Bu sırada İngiltere’de (1971) ve çeşitli
A vrupa kütüphanelerinde (1973) Türk
k ü ltü rü üzerine araştırm alar yaptı. Mil
li K ütüphane’de şube m iidürlüğü ve başuzm anlık görevlerinde bulundu. K ü tü p 
hanecilik, T ürk kitapçılık tarihi ve sanatları. Türk kültür kurum ları üzerine
m akale ve kitaplar yayım ladı. Türk dili
ve edebiyatı ansiklopedisinin yazarları
arasında yer aldı.
Eserleri : T ürk cilt sanatı (1968), T ü rkİsi äm kültür ve m edeniyeti tarihi bibliyografyası (1969), Ömer S eyfettin bibliyografyası (N. Sefercioğlu ile 1970),
Y u n u s Emre hakkında bir bibliyografya
denem esi (N. Sefercioğlu ile, 1970), A.
Dergäh arşivi

H ikm et M üftüoğlu bibliyografyası (N.
Sefercioğlu ile, 1970), Süleym an Nazif
bibliyografyası (N. Sefercioğlu ile, 1970),
Faik A li Ozansoy bibliyografyası (N. Se
fercioğlu ile, 1970), Z. Gökalp bibliyografyası (N. Sefercioğlu ile, 1971),
A.
H am id Tarhan bibliyografyası (N. Se
fercioğlu ile, 1971), Basın-Yayın bibliyografyası (N. Sefercioğlu ile, 1972), Fa
rabi bibliyografyası (M. Cunbur ve N. Se
fercioğlu ile, 1973), Mevläna bibliyografyası (M. Ö nder ve N. Sefercioğlu ile basmalar/1973,
yazmalar/1974),
Fevziye
Abdullah Tansel bibliyografyası (N. Se
fercioğlu ile, 1975), Eski kitapçılık sanatlarım ız (1975) .

439

Binbir. Özdeyiş şiirleri (Talät Sait H alman, 1975). Şairin 1968 den sonra Varlık, Hisar, Yeditepe, Güney Çağıltı gibi
dergilerde, Varlık yıllığı ve Akşam gazetesinde B ir’ler adıyla yayınladığı birer
m ısralık şiirleri bu kitapta toplanrmştır.
Şiirlerin başlıca tem alan, aşk, insanlık
sevgisi, kötü idare ve zorbalığa karşı
direniş, adalet, hürriyet, barış, tabiat,
hasret, Tanrı, yiğitlik, inanç ve iyiliktir.
Bu şiirler Divan edebiyatımızın «müfred»lerine ve «mısra-ı berceste»lerine
benzer. Тек m ısraa kesif, güzel, düşün
dürücü m änalar sıkıştırm a hünerine da
yanır.
Varlığın läneti, birleşmemedir,
sevm em edir.
Bir biçim bulsa bulut, ağlar mıydı?
Binbir giin (Tas. t.). M evlevilikte tarikate
giren dervişin, m ürşidinin sohbetinden
feyz alabilmesi için tam am lam ası gereken hizmet süresi. Bunun Allah’m bin
bir ism inin sırlarına m azhar olmaya vesile teşkil edeceğine inanılır.
BİNGÖL, AH Vccdi. Şair (Eğin 1887-İstanbul 1973). A rapkir ve Eğin (K em aliy e)’de orta tahsilini tam am ladı. Baba
sı Hafiz Vahdi Efendi’den Arapça ve
Farsça öğrendi.
istanbul D ärülm uallimin M ektebi’ni bitirdi (1915).
Istanbul’da öğretm enlik yaptı. Ö ğretm enlikten emekli olduktan sonra Äşiyan m üzesi’ne m üdür oldu. Devrin ünlü bestekärlarıyla tanıştı. Bir çok şiiri Selah attin P ınar ve Saadettin K aynak gibi
bestekärlar tarafından bestelendi. A y rilık yarı ölm ekm iş, Geçti öm rüm yine
hälä ben o bin dert ileyim , Derman kär
eylem ez ferm an dinlemez, Leyla bir özge candır, Çile bülbülüm, Yäd eller al
dı bent m israları ile başlayan güfteler,
er. tanınm ış olanlarıdır. Äşık tarzı şiir-

Ismet Binark

BİN

BİR
ler yazan B ingöl’ün Gül ile bülbül, Çeşm e bağ, Y ayla aşkı, Bingöl çobanları efsanesi, K uş dili (çocuk şiirleri), Eğin
tarihçesi ve jolklörü ad larıyla hazırla
dığı eserler basılm am ıştır.
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Necdet Bingöl

rum ve M araş İlköğretm en okullarında
çalıştı. Bir süre H acettepe Üniversitesi’nde ve T ürk Tarih K u ru m u ’nda çahştı. T ekrar öğretm enliğe döndü. Deneme ve tenkit yazılarını T ü r k ■ dili, Varlık dergileri ile C um huriyet ve Yeni or
tam gibi gazetelerde yayım ladı.
E s e rle ri: Y a zm a k sanatı (Em in Özdemir
ile, 1964), Dedem K o rku tta n öyküler
(1972), Toplum ve edebiyat (deneme ve
tenkitler, 1972), Ä şık V eysel (inceleme,
1973), A ta tü rk yolunda k ırk yıl (antoloji, 1973), Dedem K o rku t (inceleme,
1973), K ültür
ve
eğitim
sorunları
(1976).

BİNGÖL, Necdet Tenkitçi, denemeci, ya
zar (Muğla 1914- ). M uğla O rtaokulu ’
nu, K ayseri
Lisesi’ni,
A nkara DTCF
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölüm ü’nü bi
tird i (1940). Aynı bölüm e ilm i yardım 
çı oldu. Doktora verdi (1944). Gazi Eğitim E nstitüsü’nde Fransızca öğretm enliğı yaptı. M illi Eğitim B akanlığı’nda vazife aldı. Fransız h ü k ü m eti’nce Milli
Eğitim Nişanı verildi (1964). T ü rk dili,
Hisar, B elleten ve Tercüm e dergilerinBir. Sayı sıfatı olarak, tane, adet ifade
de yazdı. Y a ku p K adri’nin beş rom anın eder. Bir kalem ver, bir elma al örnekda Fransız realist ve naturalistlerinin te- lerinde olduğu gibi. Nesneyi belirsiz ola
sirleri (doktora tezi, 1944) dışında çe- rak ifade ettiği zaman belirsizlik sıfatı
şitli tercüm eleri, Fransız dili üzerine ça olur. B ir gün, bir adam, bir gece örneklışm aları vardır.
lerinde olduğu gibi. B urada belirsizlik
sıfatı olan bir herhangi bir gün, herBinnaz. M anzum oyun
(Yusuf Ziya
hangi bir adam, herhangi bir geceyi işa[O rtaç], oyn. 1918, bs. 1919). Läle devre t etm ektedir.
Tanzim at’tan sonraki
rinde geçen b ir aşk rek abeti ve yiğitlik
T ürk edebiyatında birçok kitaba, bu sıyarışı konu edilm iştir.
fat ile başlayan adlar verilm iştir : Bir
Läle devrinin, şöhreti İstanbul dışına y a
acı hikaye (H. Z. Uşaklıgil), Bir akyılm ış güzeli Binnaz’ın sevgilisi yeniçeri şamdı (P. S afa), Bir serencam (Y. K.
Efe Ahm ed ile Binnaz’ın adını ta Tuna K araosm anoğlu), Bir gemi yelken açtı
boylarında duyan ve onu bulm ak için
(A. M. A rolat), Bir hätıra (N. Nazım),
İstanbul’a gelen Hamza adlı bir beyza- Bir kadın düşm anı (R. N. Güntekin) v.b.
de, aynı kadım sevdikleri için b irbirleBir adam yaratmak. Oyun (Necip Fazil
rine düşerler ve Hamza, Efe Ahm ed tarafından yaralanır. Hamza, Efe’nin elin- K ısakürek, 1938). Üç perdelik oyunda
deki hançerden, İstanbul’a ilk geldiği olay «meçhul bir tarihte, İstanbul’da»
gece kendisini b ir takım haydutlardan geçer. Eserin kahram anı Hüsrev, ünlü
k u rta ra n kahram anın, rakibi Efe A h bir tiyatro yazarıdır. Son oyunu «Ölüm
med olduğunu öğrenir. O na bir can b o r korkusu» geniş yankılar uyandırm ıştır.
cu vard ır ve delikanlı padişahtan Efe Basın, bu piyesteki bazı rem izlerle HüsA hm ed’in affı için ferm an alır. Efe ise rev ’in özel hayatı arasında benzerlikler
sevgilisi B innaz’ı bir k ere daha göre- bulm a peşindedir. Hüsrev, «Ölüm kor
bilm ek için hapishaneden kaçm ıştır. kusu» nda adeta kendi kaderini anlatmış
Hamza onu B innaz’ın evinde bulur. Fa- gibidir. Herkes, bahçesindeki incir ağa
kat H am za’nın Binnaz’a olan yakınlığı cı ile oyundaki incir ağacı ve bu ağaç
çevresinde dönen olaylar arasında bir
ve m izacından ileri gelen neşeli, teklifbenzerliği kurm akta
ve
siz hali Efe’nin içinde kıskançlık alevini sebep-sonuç
yakm ıştır. O nun tem in ettiği af ferm a- Hüsrev, sanki bu benzerlik yerindeym iş
de, onu kendi oyunıındaki sonuca m ahnını yakar ve kendisini alm ağa gelen
kum etmişlercesine «tesadüfün tesellisicellatlara teslim olur.
ne»
sığınmaya çalışmaktadır.
Oyunun
Oynandığı zam an hayli ilgi uyandırm ış
dram
atik
özü
de
burada
düğüm
lenir
: Bu
olan B innaz’da tipler canlıdır. Läle dev
teselli unsuru bir noktadan sonra ‘artık
rinin eğlenceye düşkünlüğü yanısıra ihönlenemez’ bir tecelli haline dönüşür.
mal edilen değerlere de kısaca tem as
Bu
ise tesadüfü aşan bir şeydir ve Hüsedilen Binnaz’da bir çeşit maziye hasret
rev’in dediği gibi, «tesadüflerin kim bilir
duyğusu bulunm aktadır. (—> K.)
nasıl ve nereden idare edilen son dereBİNYAZAR, Adnan.Deneme ve tenkit ce girift ve içinden çıkılmaz bir riyaziy azan (D iyarbakır 1934- ). Dicle İlk yesi vardır».
Bütün bunlar bir adam
öğretm en O kulu’nu, Gazi Eğitim Ensyaratm aya kalktığı için başına gelmiştir.
titüsü Edebiyat Bölümü’nü bitirdi. Ço
Bu ona «göklerin cezası»dır. K ahram aHisar arşivi

nınm kaderi kendi «kalıbını giyinmiş»,
yazarını peşinden sürüklem iştir.
Hüsrev ’in Nevzat ve Şeref beylerle birlikte gelen hüküm et doktoruna hüküm et
hastanesine gitmek şartıyla teslim olm aktan başka çaresi yoktur. Gitm em esi için yalvaran annesine verdiği cevap
oyunun son sö zlerid ir: «Ne yapayım
anne? Kestiniz incir ağacını!»
Eser, oynandığı ve yayım landığı günden
beri çeşitli açılardan yorum lanm ış; irsiyetin insandaki etkisinden, «ben»in çözümlenmesi ve üç kişilik halinde görünmesine; kader ve varoluş m eselelerinden
baba kompleksinə; eserle m eydana getiricisi arasındaki ilişkiye kadar değişik
bakış açılarına imkän verm iştir. Özüne
ilişkin bu farklı değerlendirm elerin çeşitliliği bakımından, çağdaş Türk tiy atrosunıın en dikkate değer eserlerindendir.
Bir adam yaratm ak, insanla yaratıcı arasındaki ilişkiyi temel alan yapışında, ibda aşkıyla tutuşan sanatçının estetik y a
ratm ada ilähi yaratm ayı kavram asıyla
soyut ve m etafizik özünü ortaya koyar.
Eserin
dram atik dokusunu
oluşturan
aile ve toplum çevresi, bunlara bağlı olarak geliştirilen tenkit, ortaya konan
kader, varolm ak tutkusu, ölüm korkusu,
irsiyet, kadın, yalnızlık, meslek ahläkı ve
benzeri meseleler asıl tem ayı, insanın
yaratıcı önündeki durum unu daha kolay kavrayabilm esi için eserde yer al
mış, ikinci derecede unsurlardır. Böylece, eser, m istik ve m etafizik özünü, tu tunm uş bir sanatçının ideal kişiliğinde,
çevresiyle düştüğü ilişkilerin çıkm azm da realist b ir tutum la ortaya koym aktadır. Bu bakım dan yazarın amacı idea
lizm, m etodu ise realizm dir denebilir.
E serin bu özelliğine bakarak onu n atu 
ralist tiyatro anlayışı içinde değerlendiren ler olm uştur. İbsen’in, S trinberg’in
eserleriyle
benzerlikler
bulunm uştur.
H atta Hüsrev, çağdaş O idipus sayılmış,
H am let’le b ir tutulm uştur.
B ir adam yaratm ak, gerçekte, ölümsüz
m eseleleri düşünen, bunları düşündüğü
için günübirlik hayatla başbaşa olan çevresinden kopan, yapayalnız kalınca da
kendisini ve yaratıcısıyla ilişkisini kavram aya, bunu değerlendirm ek için y a
şam aya ve birtakım değerlere ihtirasla
sarılm aya, bu ihtirasla çevresini ü rk ü terek toplum dışına atılan insanın, bütün
bunları yaşayan ve düşünen insanın tra jedisidir.
Bu düşünceler içinde m addi
kaygılardan kopan insan, her gün biraz
daha m addileşen dünyada deli olmasa

bile, deli görünmeyi kabullenecektir.
Y azarının ru h macərasını yansıtan eser,
kılavuzsuz her aydının düşeceği sonu
vurğular.
Necip Fazıl’ın «hikäyesi de mänası da

Bir adam yaratmak (İstanbul
Şehir Tiyatroları, 1937-38)
BİR ADAM YARATMAK’tan/N. Fazil Kısakürek
Husrev-(Yerinden doğrularak) Mansur! Älemdcn gizli tek bir sirrim kaldı. İçimdeki kıyamet! Kimse bir şey bilmiyor. Bakma kıvranışlarıma!
Bakma ağzımın dikişlerinden sızan hırıltılara! Bakma beni çıldırıyor
sanmalarına! Bilmiyorlar. Söylemiyorum. İstesem de söylemem. Söylesem de bir şey anlaşılmaz. (Bir hayalet gibi dimdik ayakta kalır)
Mansur! O benim benim meğer kurbammmış. Gafletimin değil, en
ahmak tarafımın, sanatımın kurbanı! Eserimi niçin yazdım? Onu öldürmek için mi? Onu niçin öldürdüm? Eserimi yazdığım için mi?
Mansur-Düşünme Hüsrev bu şeyleri.
Husrev-Ben sanatı hayattan başka bir şey samyordıım. Hürriyetlerin
sonu. Äciz bahtımın ıılaşamadığı bir yer. Orası iradcmin bahçesiydi.
Orada, oyuncaklarıyla oynayan bir çocuk gibi başı-boştum.
Orada
kulluktan çıkıyor gibiydim.
Mansur-Ah, Hüsrev!
Husrev-Ben ne yaptım? Bir hudııdıı zorladım. Kcndimin dışına çıkmak
isterken, kendime rastgeldim. (Bir adım atar ve bir mecnun haliyle
gittikçe açılan gözlerini, Mansur’un korkulu gözlerine diker.) Meğer
kul olduğumu anlamak için Allahlık taslamalıymışım! Meğer sonradan
hakikat yapmaya mecbur olmak için evvelä yalan söylemeliymişim!
Meğer nasıl yaratıldığımı görmek için bir adam yaratmaya kalkmalıymışım! (Yüzünün ifadesi büsbütün mecnun, orta yere döner.) Ben
ne yaptım? En sağlam basamağı ayağımdan kaydırdım. Körlüğü zedcledim. Şimdi görünen şeye nasıl bakayım? İnsan kaderini bir rüya
gibi uykuda bulur. Bu rüyayı uyanık nasıl seyredeyim? Allahla kalabalık arasında kaldım. Boşlukta nasıl durayım?
Mansur-(lhtiyatla elini dostunun omuzuna koyar) Husrevciğim!
Husrev-(Silkinir. Patlayışın son kademesindc) Anlayın bu azabı! Bir azap
ki kul olduğum için çekiyorum, çekmemek için Allah olmak lazım.
İnsana göre değil bu! Yok bunu çekecek üza insanda! (Birdenbire ok
gibi fırlayıp kollarını iki yana açar) Yetişir! Gelsin artık herşey yerli
yerine! Verin bana artık dünyamı! Salıverin beni kalabalıklara!
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kendi macerası» olan bu eserində, zaman fırsatı hazırlar. Bir gece İsta n b u l’a mo
torla kaçarlar. Kamil İstanbul sosyetebelirsiz olm akla birlikte, II. Dünya sa
sine m ensuptur.
Bir m üddet bu çevvaşı öncesi Türk aydını ve T ürk toplu
reden uzak kalırsa da M eliha’y la evlenm una ait bir kesit verilir. Batılılaşan,
meye m ecbur kaldıktan sonra te k ra r sosyaşam ak ve yaşatm ak için eski değeryeteye döner ve gönül m aceralarına baş
lerini kökünden kesen bir toplum da yallar. Bu arada, İzm it’te M eliha’n ın gidinızlığa itilen aydının, kendi kendini yeşine dayanam ayan baba ölmüş, anne de
tiştiren insanın soy düşünce grafiğini çiT okat’taki kardeşinin yanm a gitm iş, aile
zer. Bir yanıyla, daha sonraki yıllarda
dağılm ıştır. Meliha, K äm il’i elinden kaBatıyla birlikte bizim aydınım ızı da içiçırm am ak endişesiyle bir m ahpus hayatı
ne alan buhram n, ruh, inanç ve ahläk
yaşar. Fakat, K äm il’in ilk karısı B ert ve
tem ellerini irdeler. H üsrev, adının haçocuğu F ran sa’dan gelinceJ M eliha’nın
tırlattığı kişiliğiyle doğulu kahram anm
kocası hakkındaki düşünceleri değişir.
günüm üzde değişen kişiliği kadar, hem
Təsadüflərin de yardım ıyla, K äm il’in bü
Batılı hem de Batılılaşan insanın ölüm
tü n m acəralarını öğrenir. Alkole başlar.
süz m eseleler önündeki tavrm ı ortaya
G iderek o da doğru yoldan ayrılarak,
koyar. Konu ve kişiler ne k ad ar yerli
K äm il’in erk ek arkadaşlarıyla gayrim eş
ve bize aitse, konum da o kadar genel
ru ilişkiler kurar. Çok kısa bir süre ta tve evrenseldir.
mış olduğu saadetten eser yoktur artık.
O yunun özünü soyut ve m etafizik tem alar oluşturm asına rağm en, dram atik Kamil görevine (savaşa) döner ve ölür.
Meliha annesini yanm a çağırır. Böyleyapışı son derece hareketli ve dinam iktir.
Oyun içinde oyun diyebileceğimiz ce ana-kız birbirlerini daha iyi a n la rtem el m otifle esere zengin bir fon ve gə lar. A ralarında baba olmamakla b e ra ber, İzm it’teki eve, başladıkları yere dörilim sağlam r. K ahram anm eseri tarnerler. Rom anın sonunda yazar, tip le tışılır, eserdekine benzer bir silah patlar, kahram an eserinin kahram anı gibi riyle hesaplaşır. Günahkar annenin pişm anlıkları, m ütevekkil babanın çaresizbabasının kaderine doğru sürüklənir,
eserini yazarken yalnız kendisinin bil- Iiği, bunalım lar geçiren Meliha’nın için 
diği tu tk u ları düşünerek suç ve ceza de bulunduğu ruhi durum başarıyla ta h düzənini, h atırlar, bir adam yaratm aya lil edilm iştir. Peyami Safa’nın daha
kalktığı için yok. olmak cezasına çarp- sonraki rom anlarında göriilen içtim aıtırılm aktan korkar, bu şuurla
A llah’a ruhi tahliller Bir akşamdı’da da önem li
sığınır, kendisini seven kadım öldürme yer tu tar. Peyami Safa’nın gençlik y ılbahtsızlığına düşer, hayatını kendisine larının eseri olan romanın akışını a r a 
adayan annesini üzer, b ü tün bunlardan da bir olaylara karışıp kaybolan üçüncü
dolayı çılğınlığın eşiğine kadar gelir. Bu derecedeki şahıslar zaman zaman ak saarada H üsrev’in çevresi, dost bildiği ki- tır. Bir akşamdı, Latin harfleri ile de
yayım lanm ıştır (1945, 1973).
şilerden bir kısmı, onun izlediği grafiğin
tersini gerçekleştirir. D ikkatler Hüsrev
Bir bayrak rüzgär bekliyor. Şiirler
(A rif
üzerinedir ama, çevresinin ahläkı ve deN ihat Asya, 1945). Yurt, millet, ta rih
ğişimi de dikkati çekecek nıteliktedir.
sevgisiyle yazılmış, yer yer destansı y ö tik baskısı M uhsin E rtu ğ ru l’a ithaf edinelişler belirten şiirlerin yer aldığı kitap,
len eser, 1937-38 tiyatro mevsiminde, is 
A. N ihat’ın sanatının heyecanlı dönem itanbul Şehir Tiyatrosu’nda Muhsin E rnin bir verim i durumundadır.
Şairde
tuğrul tarafm dan sahneye kondu, çeşitdaha sonraları ortaya çıkacak olan to p li defalar basıldı (1959, 1972, diğer oyunlumsal tenkit tavrı bu şiirlerde ikinci
larıyla birlikte 1976). (-* K.)
plandadır. Buna karşılık, tarihteki ve
Bir akşamdı. Roman (Peyam i Safa, 1924). m em leket sevgisindeki şiir özünü yakalaplandadır. B una karşılık, tarihteki ve
Konu K urtuluş Savaşı yıllarında geçer.
ma çabası baskm dır. Sözkonusu çaba,
İzine çıkan yüzbaşı Kamil bir akşam Izdaha sonraki kitaplarm da da hep baskın
m itteki
akrabalarında
m isafir
olur.
unsur
olarak kalacaktır.
Uzak akrabadan olan Kamil, önce anne
Şiirlerde biçimi belirleyen temel unsur,
ile gayrim eşru ilişki kurar. Daha sonra
konular olm uştur : Coşkun ve ele av u evin kızı Meliha ile aralarında aşk baş
ca sığmaz bir anlatım ı gerektiren k a h lar. Meliha, bütü n gün öksüren babadan,
ram anlık konularında serbest veznin im 
geçimsiz ve günahkar anneden, deli do
kanlarını kullanırken; huzurlu, dengeli
lu yaşam aya m üsait olm ayan İzm it’ten
kurtulm ak istem ektedir. Kamil ona bu bir dünyayı anlatanlarında ve dini rao-
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tiflerle süslü olanlarında ölçülü, kafiyeli
bir anlatım yolu seçilmiştir.
Bir bayrak rüzgar bekliyor, şairin sanatçı ve mücadeleci şahsiyetini en fazla çağrıştıran şiirlerini topladığı bir kitap ol
ması sebebiyle, eserleri arasında özel bir
yere sahiptir.
Bir bulut geçli. Şiirler
(Ilhan
Geçer,
1973). Şairin 1961-1973 arasında yayım 
lanmış şiirleriyle, daha önce yayım ladı
ğı şiir kitaplarından yaptığı seçmeleri ihtiva eden üçüncü şiir kitabı. Şiirler,
Şehnaz beste, Eylül sonu, K uşların kanadı kara olmak üzere üç bölüm de toplanm ıştır.
Geçer, bu şiirlerde, hüzün,
geçmişe özlem, insan sevgisi ve insan
meselelerini işler. Hece vezniyle yazıl
mış başarılı şiirlerin bulunduğu eserde
samimi duyğu ve hasret tem aları d ik k a
ti çeker.
Yollar sana sevinç bana hüzün verecek
Boynu bükü k döneceğim odama
«Unut beni» diyordun ayrilırken
Unutm ak kolay değil ama
Bir çift öküz. Roman (Samim Kocagöz,
1970). Batı Anadolu’nun Söke dolaylarında çok partili dönemde sırtını iktidar
partisine dayayan zalim bir ağanın, köylüyle, kardeşiyle ve oğluyla olan m ücadelesi anlatılır. Bir sözü iki edilmiyen,
kaym akam ından en küçük kätibine k a
dar devlet m əm urlarını baskısı altında
tutabilen ağa, yörüklerin ve göçmenlerin bir karış toprağına göz dikm iştir.
Oğluyla kardeşi ona karşı birleşerek köylüyü ayaklandırırlar. «Bir çift öküz» bu
kabataslak rom an kurgusu ve klişeleşmiş köy rom anı tiplerinin iğretilikleriyle bir kisim köy rom anlarının karak teristik yanlış tav rın ı yansıtır.
Bir gecenin beyliği. Roman (Yıldırım Kəs
kin, 1957). İsviçre’ye tahsile gidip, kendilerini içki, kadın ve hayale teslim eden
Türk gençlerinin mesuliyetsiz hayatı aksettirilm iştir. Roman kahram anı. T ank,
yazarın kendisidir. Üç senedir Lozan’da bulunan T arık’m Vega adlı bir kızla
olan ilişkileri varoluşçu bir anlayışla ele
alm m aktadır.
Bir gün büyüyeceksiıı.
Çocuk
rom anı
(M ehmet Seyda, 1966). Olay, 1919 ve
daha sonraki 7 yıl içinde istanbul, Düzce, Afyon ve Uşak’ta geçer. Romanın
kahram anı Osman, İstanbul’da kalabalık
ailesiyle, m esut bir çocukluk dönemi yaşam aktadır. Fakat babasının işleri bozulunca, aile dağılır ve Afyon’a göç e-

derler. Osman arada bir dedesinin ya
nına İstanbul’a, halasının yanm a B urgaz’a gelir. Bu arada eve yeni bir anne
ve yeni bir kardeş gelm iştir.
Babası
üçüncü defa evlenir. Dedesi de ölünce,
O sm an’ın o ilk çocukluk yıllarındaki
saadetten eser kalmaz. Roman, Osman’ın
U şak’ta ilkokula başlam asıyla sona erer.
Bir gün tek başır.a. Roman (Vedat T ürkali [P irhasan], 1975). Roman zaman
olarak 27 Mayıs 1960 öncesine rastlayan
günlerde geçer. Romanın dram atiği, bunalım lı, önceleri iyiden iyiye bağlandığı
devrim ler doğrultusunda bir şeyler yapm ak isteyen, Edebiyat Fakültesi mezunu,
evli, bir çocuk babası, kitapçılıkla uğ
raşan rom an kahram anı K enan’ın iç dün
yasının karısı tarafm dan anlaşılmaması
üzerine k u ru lu r ve gelişir. Kenan, birçok entellektüel gibi düzenin değişmesini savunur. F akat düşünceleri ile hareketleri b irbirini tutm az, çelişkiler içinde
yalpalar. Aile çevresinde de düşüncelerini paylaşan birini bulam ayınca bir iç
ki sofrasında tanıştığı, felsefe öğrenimi
yapan G ünsel’le ilişki k u rar ve ona bağ
lanır.
Roman, bir bakım a, toplumsal
çalkantıların ortasında geçen bir aşk m a
cərasına benzer. Günsel, öğrenci olay
larına katılan bazı olayları düzenlcyen,
işçiler arasına karışan eylemci, eylemci
olduğu kadar da çekici bir kızdır. K e
nan, içinde bulunduğu yalnızlıktan Günsel’e bağlanm akla kurtulabileceğini sa
nır, onu sever. Onunla, arkadaşı günün
adamı burjuva Rasim’in hazırladığı bir
evde uzun süre kalır. Bu yüzden karısıyla arası açılır, ondan ayrılm ak ister.
Kenan, aradıklarını Günsel’de bulduğunu
sanm aktadır. Bu arada, halledilmesi,
içinden çıkılması gereken bir yığın meselenin önünde şaşkın durum dadır. Polisçe izleniyorm uş korkusu içinde dolaşırken bir gün bunalım larını yenemez
ve evinde bilek dam arlarını keserek in 
tihar eder. Günsel de K enan’dan h an d 
le olarak yalnız kalır.
Küçük burjuva aydınının yalnızlığının
yansıtıldığı rom anda «ne olursa olsun,
bu düzen içindəki bütün kişiler sonunda
bir gün tek başına kalacaklardır. Çünkü gerçek h ü rriy et ve demokrasi, ne to p 
lum düzenince, ne de idarece kişilere ve
rilməmiş, sözde kalmıştır» fikri vurgulanm ak istenm iştir. 1974 M illiyet rom an
yarışm ası birinciliği ve
O rhan Kemal
rom an ödülünü (1975) kazanan Bir gün
tek başına’da Kenan, Günsel, Nerm in
gibi birinci dereceden şahısların, şahsiyet
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ve düşünce
miş, rom an
kalm ıştır.

yapıları tem ellendirilem eözellikle bu yönüyle zayıf

Bir olayın başlanğıcı.
Rom an (M uzaffer
B uyrukçu, 1971).
B ir gazetede kapıcı
olarak çalışan Doğan’la sevgilisi H üm eyra ve patro n u Cevdet Bey arasında geçen olaylar anlatılır. Gençlik bunalım la rı ve I960 sonrasm ın siyasi değerlendirm eleri işığında olaylar verilm ektedir.
Bir ömür böyle gcçti. g iirle r (F aru k Nafiz Çamlıbel, 1933). Ş airin daha önce
yayım lanm ış k itaplarından seçilm iş şiirler. Aruz ve hece ile yazılm ış olan bu
şiirler şekil ve dil bakım m dan äşık şiiri
geleneğini yeni b ir m uhtevayla devam
ettirir. Anadolu insanı ve tabiatının
ağırlık kazandığı şiirlerin yanısıra aşk,
gurbet, hayat, şehir, kadın, gençlik, inziva, yolculuk ve düşünce şiirleri de kitap ta yer alm ıştır. A zize ’ye, M ustaripler
ve Ruzgardan bır ses adlarıyla üç böliime ayrılan kitap, 143 şiiri ihtiva etm ək tedir. Eserin 5. baskısı 1972 de yapıldı.
Bir pazar giinii Oyun (A hm et K utsi Tecer, 1959).
Dekorsuz ve oldukça sade
bir sahnede, sadece söz gücünden yararlan arak oynanabilen bu piyes, mo
dern bir ortaoyunu sayılabilir. Toplum
ve aile hayatım ıza giren gülünç şeylerin, alaycı b ir dille tenkidinin yapıldığı
oyunda, farklı kesim lerden gelen üç
çiftin kendi aralarında tatlı b ir pazar
günü geçirm eleri canlandırılır. İlk ola
rak Teknik Ü niversite T iyatrosu’nda sahneye konuldu (1957), daha sonra Genç
oyunçular tarafından da oynandı (1959).
Bir serencam. H ikäyeler (Yakup K adri
[K araosm anoğlu] 1914). Bir serencam,
Baskın, §apka, Bir ölünün m ektu p la n ,
Yalnız kalm ak korkusu, Bir tercüm e-i
hal, Nebbaş, B ir kadın meselesi, R ahm et,
H asretten hasrete, Hicap, Kör göz, Kör
gönül adlarını taşıyan 12 hikäyeden m ey
dana gelen, yazarın-basılan ilk eseri. Hikäyelerde cereyan eden olaylar Misir,
A nadolu’nun m uhtelif viläyetleri, İstan 
bul ve A vrupa gibi çeşıtli m ekänlarda
geçmektedir. Bu çeşitlilik şahıslarda da
görülür. Yarı efsanevi insanlardan kefen soyucuları ve küçük devlet m əm ur
larına kadar m uhtelif tabakalardan m uh
telif tipler vardır. H ikäyelerden birisi
hal tercüm esi, birisi de m ektup şeklindedir.
Bu hikäyelerdeki üslup Yakup
K adri’nin daha sonra yayım lanan E renlerin bağından adlı nesirlerinde görülen
üslubun hazırlığı sayılır.
M ısır’da ge-

çen ve platonik bir aşk hikäyesini anlatan B ir serencam dışındakiler gerçekçi hikäyelerdir.
Bir serencam , Latin
harfleriyle de yayım lanm ıştır.
Bir sürgün.
Roman, (Y akup K adri Ka
raosm anoğlu, 1937). Batı kültürüyle ye
tişmiş, F ran sa’yı hayalinde ideal olarak
yüceltm iş olan bir doktorun, yurdunu
terkederek kaçtığı F ransa’daki hayal kırıklıklarım ve hazin akıbetini hikäye
eder. Dr. Hikmet kendisini bir ihtilälci
sayar, fakat bu ancak düşüncede kalan
bir ihtilälciliktir. Hele P aris’te yaşayan
Jön Türkleri yakından tam m aya başla
yınca, onların birbirlerinden ne kadar
ayrı fikirler taşıdıklərını görür. Rus ihtilälcileriyle tanışır, bir Fransız kızına
äşık olur. Ama girdiği hiç bir çevre onu
m esut etmez. Mesleğinde de ilerleyemez.
Düzenlı hayatından uzaklaşmış, sıhhati
bozulm uştur, artık babasından da para
gelm em ektedir. İhtilälci olmaya özenen
h asta ve perişan H ikm et’in y u rt dışında ölümü kadar H ikm et’in bir doktor
olduğu halde kendini bile kurtaram am ası esere ironik bir ton katar.
Eser, XX. a. başlarında, Dr. H ikm et’in
şahsında Jön Türklerin A vrupa’daki y a
şayışlarını, vatan ve m illetlerinden kopan bu aydınların yanılgılarını ele alarak yakın tarihim izin çok önemli bir olgusuna dikkati çektiğinden ayrıca önem
taşır.
Bir şelırin iki kapısı. Roman (Samim K ocagöz, 1948). Romanın olayları Söke ve
dolaylarm da geçer. Romanın belli başlı
kahram anları mühendis Bekir, doktor
Reşat, Belediye meclisi üyesi M ustafa
ve öğretm en Sıtkı’dır. Bu dört aydın,
y u rt kalkınm asına yardımçı olabilmek
için, derebeylik düzeninden kalma değerlerle savaşırlar. Köy rom anının iptidai örneklerinden olan Bir şehrin iki
kapısı alışılmış aydın tezlerini təkrarlar.
Bir şey yap Met.
Oyun (Aziz Nesin,
1959). Konusu hayali bir ülkede geçen
beş tabloluk oyun, «Ama küçük ama b ü yük b ir şey yapmak, bugüne kadar y a 
pılm am ış birşey yapmak» düşüncesi üzerine kurulm uştur. Oyunun asıl kahram anı Met, ömrünün son yirm i dört
saatinde ya böyle birşey yapacak ya da
ağı içip ölecektir. Met, hiç bir şey yapamayacağını anlayınca, kapının dişin
də beklem ekte olan kalabalığm üzerine
atılır ve bıçaklanarak öldürülür. Böylece Met, yeni bir şey yapmış ve yaşa
maya hak kazanmıştır.

Bir takım insanlar. Roman
(Sait
Faik
Abasıyanık, 1952). Büyük ihtirasları ol
mayan, fakir balıkçılar, berberler, aylaklar, hırsızlar, fahişeler ve esrarkeşlerin
yer aldığı olaylar hikäye edilir. Bu k ü 
çük adam ların m üşterek tarafları, hayatı
ve insanları sevmektir. Romanın m ihveri, sarhoş bir baba ile oğlu, kızı ve
evlätlığından müteşekkil ailenin h u zursuz hayatlarıdır. Bu aile, genç kızın, köye dinlenm eye gelen bir gençle yakınlık
kurm ası ile dağılır.
Roman kurgusu arada m üstakil parçalar
sayılabilecek bazı olayların girm esiyle
aksar. Bu yüzden, Bir takım insanlar,
hikäyeler toplam ı olarak kabul edilebilir.
Eser önce M edar-ı maişet m otoru adıyla
yayım lanm ış
(1944), iki ve üçün
cü baskılar Bir takım insanlar adıyla yapıldıktan sonra yeniden ilk adıyla yayım lanm ıştır (1970).
Bir tereddüdün romanı. Roman (Peyam i
Safa, 1935). Eserde klasik rom anlardaki
olay k u ru lu şu yoktur. Rom anda anlatılan olay başlıca üç kişi çevresinde ge
çer: M ualla, B ir adamın hayatı adlı ki
tabın yazarı ve Vildan. Roman, M ualla’nın tereddütleri ile başlar. Okunması
için b ir arkadaşı tarafından kendisine
tavsiye edilen «Bir adamın hayatı» adlı
kitabı uzun tereddütlerden sonra eline
alır ve rastgele okur. Gözü «Beni yalnız
bırakm aym ız!» cümlesi ile başlayan bir
sayfaya takılır; okumaya devam eder.
Bu satırlarda bir eğlence gecesinin a r
dından bir otel odasında eroini fazla kaçırm ış olm aktan zehirlenen ve sancılar
içinde kıvranan yalnız bir adam ın çırpınışları anlatılm aktadır. Daha sonra
Mualla bu kitabın yazarı ile tanıştırılır
ve kendisinden evlenme teklifi alır. Y ir
mi altı yaşını geçmiş olmasına rağmen,
hem en olum lu cevap vermez. T ereddütler içinde kalır; evlilikte m utlu olup olam ayacağını düşünür. Araya «Bir ad a
mın hayatı» adlı kitabın yazarının b ü 
tü n eserlerini okumuş ve düşüncelerini
kendisine çok yakın bulduğu için onun
la b irlik te yaşam aya karar verm iş V il
dan adında biri girer. A rzusunu gerçekleştirm ek için kocasını Roma’da bırakıp
İstanbul’a gelmiş ve yazarla buluşm uştur. Vildan, aynı zamanda çok beğendiği
İtalyan
yazarı
P irandello’nun
«Çıplakları giydirmek» adıyle Türkçeye
çevirdiği bir tiyatro eserini İstanbul’da
temsil ettirm eyi düşünmekte ve bu konuda yazardan yardım istem ektedir. Ro
m anın bundan sonraki bölüm ünde yazar

la V ildan arasındaki ilişkiler anlatılır.
Sonunda, yazarın bu kadınla olan ilişkileri de V ildan’ın evinde verilen bir ziyafet gecesinden sonra evliliğe dönüşmeden kopar.
Romanda hikäye edilen olayda bir bü
tünlük yoktur. Romanın başında o kadar
geniş ve önemli bir yer tu tan Mualla,
yazardan evlenm e teklifi aldıktan kısa
bir süre sonra, bir daha okuyucunun
karşısına çıkarılmaz. Öte yandan, V ildan’ın yazara karşı duyğularının derin
bir aşk mı, yoksa bütün benliğini kuşatan bir takım geçici arzular mı olduğu
da açıklıkla ortaya konmaz. Yazar da
bu iki kadın arasında tereddüdü yüzünden bocalayıp durur. Roman kahram anlarının tereddütleri, belirli konularda ke
şin k a ra r verm elerine ve hayatlarını düzene koym alarına engeldir. K ahram anlardaki tereddütün kaynağı, içinde yaşadıkları toplum dur. I. Dünya Savaşı’n dan sonra bütün manevı değerler ve içtim ai kurum lar bir sarsıntı geçiriyor-
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Gece yarısından sonra üçüncü saat.
Beyoğlu kaldırımlarındayını. Ağır ağır yürüyorum. Caddenin kenar çizgileri bir makas ağzı gibi açılarak bana doğru geliyorlar. Arasıra sendeliyorum. Bir tesbihin taneleri gibi havaya dizili ışıklar, ben sendeledikçe, sallanıyorlar; bazı tesbih kopuyor ve taneler düşüyor. Duvarlara çarpıyorum. Söylemeğe ne hacet? Sarhoşum.
Ne yürüyüş, enfes! Ben, gece yarısı, kaldırımlara bayılırım. Gece ya
rısı kaldırımların hürriyetine, kimsesizliğine vurğunum. Ben de kimsesiz
ve hürüm, ben de kaldırım çocuğuyum.
Hey!. Bütün hayatım onların iistünde geçti, onların, kaldırımların üslünde, bütün hülyalarımı onların üstünde kurdum; o hülyalar, ki hiç
biri olmadı; fakat ben severim onları, kaldırımları.
Onların üstünde evimde gibiyim. Gelip geçen bütün insanlar misafirimdirler, sanki bahçemde geziyorlar. Bütün dükkänlar ve binalar kendi
malım. Ve onları veriyorum, istiyenlere, hırslılara ve mal düşkünlerine. Bana yalnız kaldırımları bıraksınlar, yetişir.
Gece yarısından sonra yoldaşlarım рек kibar şeyler değillerdir; araba
çılar, şöförler, sefiller ve köpekler.
Gece yarısından sonra kaldırımlarda uyumak için kuru bir parça yer
arıyan etsiz ve tüysüz, kuyrukları bile tüysüz, vücutlan uzun ve karınları çukur, sıska ve sessiz, filozof ve mütevekkil, aç ve yorğun köpekleri,
bilir misiniz? Onları ben рек iyi tanırım, onların hayatı benim hayatımdır ve bu en güzel hayattır, inanınız.
İnanınız ki en cesur yaşıyan biziz; üç büyük korku bizde yoktur; Sefalet, hastalık, ölüm korkusu. Bu en büyük üç zaaftan kurtulduk. Biz,
kaldırım çocuklan ve kaldırım köpekleri, insanların ve hayvanların en
kuvvetlisiyiz. ölümden korkmuyoruz ki, hastalıktan korkalım, hastaiıktan korkmuyoruz ki, sefaletten korkalım, sefaletten korkmuyoruz ki,
dolğun bir karın sıvanmak ihtiyaciyle hämilerimizin önünde elpençe di
van duralım ve onlara: «Afiyeti devietiniz naşıldır efendim? diye soralım.
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lardı. Bu sarsıntıya dayanam ayıp çöken
aileler, sarsılan inançlar ve çiğnenen gelenekler de insanları tereddüte ve inançsızlığa itiyordu. Peyam i Safa, bu rom a
nında I. Dünya Savaşı sonrası T ürk ay
dınının tereddütlerini anlatır.
Dağınık
kuruluşu yanında rom anın bü tü n başarısı, yer y er yapılan tasvirlerdeki güzellikten ve ru h tahlillerinin derinliğinden
gelir. Rom anın başlarında, zehirlenm iş
bir adam ın otel odasında tek başına çevresinden yardım isteyişi, yaşam a um udu
için çırpınışı ve ölüm endişesi; M ualla’nın Raif’in evindeki toplantıya gelişi sı
rasında yapılan tasv irler ve V ildan’ın
evinde, I. Dünya Savaşı sonrası neslinin
yıkım psikolojisi sergilenirken gösterilen
başarı, rom ancılığım ızın gelişme çizgisi
içinde bir m erhaledir. Y azarın aile konusundaki düşüncelerinin ortaya konduğu bölüm ile bohem hayatının m ükem mel bir tasviri olan «Kaldırım çocukları»nın bulunduğu parça ve P irandello’nun Çıplakları g iydirm ek adlı piyesi
üzerine konuşm alar, rom ana fik ri bir derin lik kazandırır.
Yazar, M ualla’yı tan ıd ık tan sonra aile
konusu üzerinde düşünm eye başlar. O,
asri aile terkibinden n efret etm ektedir.
Ona göre asri bir dans salonu, asri bir
kadın olabilir, ancak asri bir aile ola
maz. Çünkü ailenin tem elleri binlerce
senelik bir geçmişe dayanır. Toplum umuzdaki yeni aile ile eski aile tiplerini
karşılaştırırken onların iyi ve kötü taraflarını açıklıkla ortaya koyar.
Ona
göre kapalılık eski ailenin seciyesini koruduğu için bir meziyet, zihnini kapadığı için ise bir kusur idi. Açıklık ise,
yeni ailenin zihnini açması bakım ından
bir meziyet, seciyesini bozması bakım ından da bir kusurdur. Bu durum da ya
zar, günüm üz Türk toplum unda ideal bir
ailenin geleneğimizin güzel taraflarına
riayanılarak kurulabileceğini söyler. Böyle b ir aile de, eski ailelerin kapalı ahläkı terbiyesiyle, yeni ailelerin açık fikri
terbiyelerini kendinde toplayan bir genç
kızla kurulabilir. Yazar, M ualla’da bu
özelliklerin toplandığını görür.
Ancak
M ualla’nın tereddüdü, V ildan’ın araya
girişi, bunlardan daha önemlisi yazarın
iradesizliği ve kararsızlığı bu ailenin kurulm asına engel olur.
Romancı, şüphe ve tereddüdün ilm i ça
lışm alarda gerçeği bulm ak için yerinde
olduğunu, ancak insanın özel hayatı ve
günlük çalışm alarında bunun kesinlikle
yeri olmaması gerektiğini ileri sürer.
Bir tereddüdün romanı’ndaki kişiler, te-

reddütleri yüzünden h ay atların ı düzene
koyam am ışlardır. M ualla, evlilikte saadet
bulup bulam ıyacağından şüphelenir, Vil
dan, anne mi, yoksa düşm üş b ir kadın
mı olacağına k arar verem ez; romancı,
im am mı yoksa inkarı mı seçecektir. Ro
manda b ü tü n şüpheleri, kararsızlıkları
ve im anla inkar arasındaki bocalayışları
ile I. Dünya Savaşı sonrası Türk aydın
larının iç dünyası yansıtılır. Eser, sağ
lam değerlere dayanan yeni bir dünya
özlemi içinde sona erer.
Bir yeni dünya kurmuşum. Şiirler (Mehm et Çınarlı, 1974). Aşk, tabiat güzellikleri, ölüm ve fanilik duyğuları yanında,
m illi heyecan ve m em leket m eseleleri de
şiirlerde y er alır. Duyğu kadar düşünceye de ağırlık verilir.
K itap, hece, arüz vezinleriyle yazılan şiirlerden oluşm uştur.
Çınarlı, arüzla yazdığı şiirlerinde, kendine has bir söyleyiş ortaya koyar. Tabii
söyleyiş veznin takırtısını yok eder. Bir
şiirde çeşitli arüz kalıplarınm denendiği de görülür. Şair, hece vezniyle yaz
dığı şiirlerde de arüzun ahengini ve
müsikisini duyurm aktadır. Kitap, T ü rkiye Milli K ültür Vakfı’nın Edebiyat A rm ağanı m ükafatını kazanm ıştır (1976).
Bir yeni dünya к и гт щ и т ’а şairin 1969
dan sonra yazdığı şiirlerin dışında,
Güneş rengi kadehlerle (1958) ve Gerçek hayali aştı adlı kitaplarından da se
çilmiş şiirler eklenm iştir.
Bir yudum su. Uzun hikäye (Kenan H ulüsi [K oray], 1929). «Sanat sanat için 
dir.» prensibini uygulayan Yedi m eşaleciler gurubunun nesir sahasm daki çalış
m aları bu hikäye ile geniş kitleye mal
olm uştur. Çöllerde bir Агар kızı ile bir
A rap delikanlısının aşklarım şiir dili ve
rom antik bir üslupla verir. Kenan Hulüsi
ikinci hikäye kitabına da bu adı verm iştir (1944).
B1RAND, Hikmct. Deneme yazarı (K araman 1906-Ankara 1972). İlk ve orta ta h silini K aram an’da yaptı. İstanbul Y üksek Ziraat M ektebi’ni bitirdi (1927). A lm anya’da Bonn Üniversitesi’nde doktora
yaptı (1933).
Yurda dönünce Yüksek
Ziraat Enstitüsü öğretim kadrosuna a lın 
dı. A nkara Fen Fakültesi Botanik Enstitü sü ’nde doçent, daha sonra profesör
oldu. İlmi çalışm alarının dışında, gezdiği y u rt köşelerini deneme tarzında a n latan yazılarıyla tanındı. Anadolu m a n zaraları (1957), Kurak çorak (1962), A lıç

ağacı ile sohbetler (1968) bu tü r yazılar
dan oluşan kitaplarıdır.
Birds, bk. Bercis.
B1RGİVI (Birgiii) Mehnıcd Efendi. Din ali
mi , İsläm düşünürü (Balıkesir 1523-Birgi
1573). Dedesi İskender, babası Balıkesirli m üderris P ir Ali. İlk tahsilini m em leketinde babasından yaptı.
Sonra İstanbul’a geldi. Önce Ahizäde Mehmed
Ef.’ye, sonra Kazasker A bdurrahm an
Ef.’ye intisap ederek bilgisini arttırd ı.
Medreselerde ders okutm aya başladı.
Bayram ı tarik atı mürşidi K aram anlı Şeyh
A bdurrahm an’ın hizm etinde bulundu.
Böylece tasavvufa m eyletti. Bir ara K a
zasker A bdurrahm an Ef.’nin deläletiyle
Edirne K ısm et-i askeriye m em urluğuna
(O rdu Kassamı) tayin olundu. M em urlu k tan ve tedristen ayrılacağı sırada, şeri
ilim lere olan kabiliyetini gören şeyhi, ta lim ve tedris ile meşgul olmasım, halkı
aydm latm ak için gayret göstermesini
tenbih ve tensip etti.
Bunun üzerine
E dirne’de bir müddet ders verm ekle
meşgul oldu. Padişah II. Selim ’in hocası Mevlänä Atäullah tarafından, arala
rında mevcut olan dostluktan dolayı B irgi’de inşa olunan medresenin hocalığına
tayin olundu. H ayatının sonuna kadar
aynı işle meşgul oldu. K endisine Birgivi
(B irgiii) denilm esinin sebebi budur. Yakalandığı vebadan kurtulam ayarak B irgi’de vefat etti. Mezarı Birgi civarındadır.
Birgivi Mehmed Ef. şeriatı korum ak için
gayret sarfetm iş älim lerim izdendir. Her
bid’atın karşısına çıkmış, halkı dinde aklın ve naklin beğendiği hayrı, iyilikleri
yapm anın, sakınılması gereken kötülüklerden kaçm anın lüzumu üzerinde aydınlatm aya çalışmıştır. Ona göre peygam berim izin sünnetini canlandırm ak en
em in ve kısa yoldur. Mevki hatırı için
dine karşı takınılan tavırlara göz yum 
m amış ve hatta bununla ilgili olarak y a
pılan zülüm derecesindeki davranışların
önüne geçilmesi için tstanbul’a gelip Veziriazam Mehmed Paşa’ya nasihatta bulunm uştuı-. Öte yandan K u r’a n ’ı okutmak, hocalık etmek, ibadetleri ücret k arşılığı yapm anın haram olduğunu, p ara
nın ve m enkul eşyanın vakfedilem eyeceğini, eserlerinde (Seyf-i sarım ) uzun
uzun açıklam ıştır. Bu ve buna benzer
hususlarda zam anın älimleri ile ta rtışm alara girişm iştir. Bu tartışm alar n eticesinde bilhassa Bilälzäde, B irgivi’yi riyakärlıkla suçlamıştır. Ebussuud Efendi
Dergäh arşivi

ise vakıfla ilgili görüşlərini kabul eder
görünm ekle beraber, bu hususun, Os
manlı devletinin nizamı ile yakından il
gili olduğu düşüncesiyle aleyhte fetva
verm iştir.
Birgivi Mehmed Efendi, beşi Türkçe olmak üzere akait, fıkıh, tasavvuf, A rap
dilbilgisi, K ıır’an, hadis, siyer, ahläk ve
keläm konularında kitap, makale, risale halinde toplam 53 eser m eydana getirmiştir. Geri kalan 48 eser A rapça’dır.
Türkçe eserleri : İlmihal (Vasiyetnäm e :
Risäle-i Birgivi diye de anılır. Çok sa
yıda şerhi yapılm ıştır. Bahti tarafından
nazmedilen eser M üslüm anlara tavsiyeler şeklinde kalem e alınmış olup iman,
ibadet ve m uam eläta dair tsläm i esasları bildirm ektedir.
Sanatsız, sade ve
tabii bir üslubu vardır. Halka hitap eden
dini, öğretici eserlerden olan kitap, edebi
bakım dan dilinin sadeliği ile dikkati çeker. Birçok defalar basıldı. Yaz. H. 790/
M. 1563), İn kä zü ’l-H älikin tercümesi
(para ile K u r’an okumanın, para vakfetm enin caiz olmadığına dair kendi yaz
dığı Arapça eserinin tercüm esi), Fetvalar
(çoğu Türkçe), K anuni Sultan S ü leyman’ın vasiyeti hakkında m ektu p (Ebussııud’un Peygamberimizin türbesine vakfedilen eşyalarla ilgili fetvasına reddiye),
E ’d -d ürrelü’l-mültek& ti’r-R um iye
tercümesi. Arapça eserlerinden bazıları :
E’t-ta rika tu ’l-M uham m ediye (din, ahläk
akait hakkında) K itäbu’l-im än ve k itäbu'l-istihsän (din ve akaide ait), Ciläu’l-ku lü b (tasavvufa ait), Siyer. A rap
ça dilbilgisine ait A vam il ve İzhar adlı
eserleri m edreselerde uzun zaman ders
kitabı olarak okutulm uştur. (—» K.)
BİRtNCt, Niyazi. Romancı, gazeteci (P azar/H isarlı 1945- ). Eserlerinde Yavuz
Bahadıroğlu ismini kullandı. 1971 de Yeni
Asya gazetesinde m uhabir olarak gazetc-ciliğe başladı. Haber, röportaj, araştırm a dallarında çalıştı. Aynı gazetenin
yurt içi istihbaratını idare etti. Veysel
Akpınar ve Şeref Baysal takm a adları
ile günlük fık ralar yazdı.
Sunguroğlu
(1973), Bizans saraylarında (1974), B uhara yanıyor (1974), Elveda Buhara
(1975), Turgut A lp (1975), Sahipsiz saltanat (1975), K irim kan ağlıyor, (1976),
Çaka B ey (1976) Şehzade Selim . (1976),
Şirpençe (1976) adlı rom anları dışında
sayıları kırkı geçen çocuk kitabı vardır.
Birinci şahıs. (Birinci kişi; Fr. Prem iere
p e rso n n e l/(Dil). Zam irlerde ben ve biz’
in karşılığı olan şahıs; çekimli fiillerde
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benim yaptığım veya bizim yapttğım ız
harek etin fäilini gösteren şahıstır. Şahıs
zam irlerinin birinci tek lik şahsı ben, çokluk birinci şahıs biz’dir. Çekimli fiillerde, şahıslar eklerle ortaya çıkar. Tek
lik birinci şahıs ekleri şunlardır :
-im , -im , -um , -üm : alır-ım , gideceğ-im,
okuyor-um , gülm üş-üm
-m : okudu-m , gelse-m
Çokluk birinci şahıs ekleri ise şunlardır :
-ız, -iz, uz, - ü z ,: alır-ız, gideceğ-iz, okuyor-uz, gülm üş-üz
-k : okudu-k, gelse-k
Birlcsik ad, bk. B irleşik isim.
Birleşik cümle (Fr. Nom com pose)/(D il).
B ir asıl cümle ile, onun m änasını ta 
m am layan b ir veya daha fazla yardım çı
cüm leden meydana gelir.
Bir birleşik
cümlede kaç yüklem varsa, o kadar basit cümle vardır. Türkçede üç çeşit b ir
leşik cümle kullanılm aktadır :
1 — Ş art cü m lesi: T ürkçenin asıl bir
leşik cümlesidir. Eski Türkçeden beri
kullanılm aktadır. Ş art kipinin şart ifadesine dayanır. Y ardımçı cümle önce,
asıl cümle sonra gelir. Dayanırsan, başarırsın, Y ağm ur yağarsa, güller solacak,
gibi.
2 — k i’li birleşik cümle : Yabançı asıllı
bir cümle kuruluşudur. Farsçadan dilimize geçen -ki (kim ) edatıyla yapılır.
Ş art cüm lesinin aksine asıl cüm le ön
ce, yardım çı cümle sonra gelir. Anladım
ki gelm iyeceksin, Öyle bir yağm ur yağacak ki sokakları sel basacak!
3 —
leşik
veya
bağlı
dedi,
rada

Bağlama cümlesi veya iç içe bir
c ü m le : Birbirini tam am layan iki
daha fazla basit cüm lenin birbirine
olarak kullanılm asıdır. Btze gel,
Yel üfürdü, su götürdü, Bu iş bu
biter diyor.

Birleşik ek (Fr. Suffixe compose)/(D il).
B irden fazla ekin birleşm esinden mey
dana gelen ek.
-ca-ğız, -ce-ğiz (kız-cağız, кöy-ceğiz),
-la -y -ı-n , -le -y -i-n (su-layın, sabahleyin),
-c ı-la -y -ı-n , -c i-le -y -i-n (ben-cileyin),
-a -m a k (kaç-amak, bas-ат ак),
-a-lak, -e -le k (yat-alak, çök-elek),
-m a-ca, -m e-ce (bul-maca, bil-m ece),
-ı-n-ca, -i-n -c e (bas-m ca, v er-ince),
-m -tra k (m avi-m trak, sarı-m tra k).
Birleşik fiil (F r. Verbe com pose)/(D il). Bir
fille bir veya birkaç isim cinsinden ke-

lime veya bir fiilim sinin olu ştu rd u ğ u kelim e öbeği. İsim, köklü kelim eler veya
fiilim siler önce, yardım çı fiil so n ra ge
lir. B irleşik fiiller gram er bakım ından
bir b ü tü n lü k gösterirler.
Bir zarf fiille bir yardım çı fiilden yapıl
mış birleşik fiillerde m ana ağırlığı zarf
fiilinin üzerinde olur. Birleşik fiilleri
oluşturan kelim elerin arasına diğer cüm
le u n su rları girebilir. Bu hal d ah a çok
konuşm a dilinde ve şiirde görülür. Bun
ları iki kısm a ayırabiliriz : 1 - İsim , sıfat,
zamir, m astar ve zarflarla y a p ıla n la r:
kom şu ol-, adam ol-, ev yap-, ta k lit et-,
pot kir-, hasta düş-, yü z sü r-,... 2 Fiilim silerle y a p ıla n la r: alı v e r-, güleЫ1-, gelip dur-, oturup k a lk -,... (bk.
Fiil)
Birleşik kelime (Fr. Mot c o m p o se )/(Dil).
İki veya daha çok kelim enin, y en i bir
kavram ı karşılam ak üzere belirli şekiller içinde b ir araya gelmeleri. B irleşen
iki kelim eden her biri ayrı m än alar taşırlar. Zeytin ve yağ kelim elerinden
zeytinyağ, ayak ve kab kelim elerinden
ayakkabı, tavşan ve kulak k elim elerin 
den tavşankulağı gibi... Birleşik k elim e
ler, tıpkı kök veya türem iş kelim eler gi
bi m ana bakım ından, kelime sm ıfların dan birine girer veya sinif değiştirebilirler.
Birleşik ses (Birleşik ses, Fr. Son
de
com binaison)/(D il). Aynı boğum lanm a
noktası veya bölgesinden çıkarılan b ird en
fazla sesin birleşimi olan ses.
Bugün Türkçede birleşik ses yoktur. E s
ki Türkçede ng şeklinde görülen (Tengri
«Tanrı» kelim esinde olduğu gibi) b irle 
şik ses sonradan nazal n denilen « n »
sesine dönüşm üştür. Yine eski T ü rk 
çenin ilk devirlerinde n ve у seslerinin
birleşm esinden doğmuş gibi gözüken b ir
ny sesi vardır. Sonradan tek rar n v e у
seslerine ayrılm ıştır. Bunun dışmda b ir 
leşik ses, yalnız yabançı kelim elerde gö
rü lü r : Fransızcadaki tch, dch sesleri
gibi.
Birleşik zaman (Birleşik zaman, Fr. Tem ps
com pose)/(D il).
Basit zamanlı ve çe 
kimli bir fiilin; görülen geçmiş zam an,
öğrenilen geçmiş zaman ve şart fiil çe
kim eklerinden birini alarak oluşturdu
ğu zaman. B unlardan birincisine hikäye,
ikincisine rivayet, üçüncüsüne de şart
denir.
gel-ir-di (geniş zamanın hikäyesi),
gel-ir-m iş (geniş zamanın rivayeti).

gel-ir-se (geniş zamanın şartı),
veya;
gel-m eli-y-di (gereklilik şeklinin
hikäyesi),
gel-m eli-y-m iş (gereklilik şeklinin
riv ay eti),
gel-m eli-y-se (gereklilik şeklinin şartı),
örneklerinde görüldüğü gibi.
(bk. Fiillerin birleşik çekim leri)
Birlik, bk. Kelime grubu.
Birlik. Vahdet. Yazıda konuyu b ir ana
fikir etrafında toplamak, fazlalıkları
atıp, eksikleri tam am lam ak suretiyle b ü 
tünlük sağlamak dem ektir. Böylece teferruatın asıl konuyu gölgelemesi veya
dağıtması önlenmiş olur. Birlik, çeşitli
bölümlerden meydana gelen eserlerde de
tam ve ahenkli bir uygunluk kurm ayı
sağlar.
BİRRI (Attar). M utasavvıf şair (Manisa
1669-1715). Asıl adı Mehmed. Manisa
Sultan Camii Därüşşifäsı ikinci tabibi
Ahmed Ef.den ders gördü. Mevleviliğe
intisap etti. Bu arada, Nakşı Ali Dede
Ef. ve Lütfi Ef. gibi Mevlevi şeyhlerinden istifade etti. Çileden sonra evlendi
ve geçimini sağlamak için a tta r dükkänı
açtı. Bu yüzden A ttar lakabı ile ta n ın 
dı. Bulunduğu m uhitte çok m eşhur olan
şair, Sabit, Seyyid Vehbi, Näbi gibi za
m anın büyük şairleri ile m ektuplaşm ış,
onların şiirlerine nazireler yazmış ve on
lar da B irri’nin şiirlerini tanzir etm işlerdir. Buna rağmen B irrı diğer ünlü
jairler derecesinde önemli bir şair değildir. Divanı'nın iki yazma nüshası v a r
dır (İÜ. Ktp. Nu. 2862, M illet Ktp. Nu.
54). Divanı’nda III. Ahmed’e, devrin p a
şalarına m ethiyeler, kasideler m evcuttur.
Bülbüliye (Bülbülnäme) (bs. 1849) adlı
рек çok kısm ı mensur b ir eseri daha
vardır ki m eşhur şairlerin takrizlerini
havi olan bu eser çeşitli defalar basılmıştır. (—» K.)
BİRRI (Reisülküttäb). Divan şairi (İstan
bul 1743-1797). Halifetü’r-rüesä zeyli’n de, Cevdet Paşa tarihi’nde, Esämi-i ricdl’de ve A rif Hikm et tezkiresi’nde h ayatı hakkında bilgi verilm ektedir. Uzun
yıllar m ektupçuluk, daha sonra D ivän-ı
Hümäyun beğlikçiliği, baş m uhasebecilik
ve Beyhan S ultan’m kethüdalığını yaptı.
İki defa azledilerek m em uriyetten
uzaklaştırıldı, sonra da bağışlandı. Ha
lifetü’r-rüesä zeyli’ne göre bir çok şiiri
damadı Zaimzäde Sadık tarafından kaybedildi. S. N. Ergun, M illet Ktp. Ali
Dergäh arşivi

Em iri Mc. Nu. 625 de kayıtlı bir mecm uada bir gazelini Türk şairleri I l’de ya
yım ladı. Ayrıca M evridü’l-u kü d adlı bir
eseri vardır. (—> K.)
BtRSEL, Salah. Şair ve yazar (Bandırm a
1919- ). Babası Hafiz Talät Bey. İlk ve
o rta öğrenim ini İzm ir’de Saint Joseph
Fransız K oleji’nde yaptı. İzm ir Erkek
Lisesi’ni (1937), İÜ. Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölüm ü’nü bitirdi (1948). Bun
dan sonraki yıllarda İstanbul Nişantaşı
O rtaokulu’nda Fransızca öğretmenliği
(1943-49), Süm erbank Teftiş K urulu revizörlüğü
(1950-52),
İş
Müfettişliği
(1953-56), Edebiyat Fakültesi K ütüphane M üdürlüğü (1956-60), A nkara Üniversitesi Basımevi M üdürlüğü yaptı.
1960-1973 yıllarında, 13 yıl Türk Dil K urum u Yayın Kolu başkanlığı görevinde
bulundu. 1972 de em ekliye ayrıldı.
Birsel, edebiyata şiirle başladı ve ilk
şiiri G ündüz dergisinde (A ralık 1937)
yayım landı. B undan sonraki yıllarda
İnkıläpçı gençlik, Sokak, İnsan, Seçilmiş
hikäyeler, Y enilikler, Y enilik, Türk dili,
Soyut gibi dergilerde şiir ve yazıları y a
yım landı. Y enilikler dergisini yayımladı,
İnsan ve Soka k dergilerinin yayım ına
katıldı. Birsel şiir yanında, günlük n o t
lar, denem eler, inceleme ve tenkit tü rlerinde de yazılar ve kitaplar yayım 
ladı. Fransızcadan tercüm eler yaptı.
Şair olarak 1940 nesli içinde yer alan
Birsel, G arip anlayışından ayrı bir yol
tuttu, duyarlıktan, yüzde kalan tespitlerden çok, zekänın ve aklm häkim iyetini ön planda tu tan yergici şiirlere ağırlık verdi.
Şiirin nazariyesi ve uygulam ası üzerin
de de duran ve bunları çeşitli yazılarında
araştıran Birsel, bu görüşlerini Şiirin
ilkeleri, G ünlük, Sen beni sev adlı kitaplarında topladı. Sonraki yıllarda uzun
denem eler yazm ağa yöneldi. Bu yazıla
rında da şiir, sanat ve sanatçılar olmak
üzere çeşitli konuları işleyerek halkın
renkli kelim e ve deyim lerini kullanarak
birleşim lere varm aya çalıştı.
Son yıl
içinde yayım lanan A h Beyoğlu vah
Beyoğlu adlı kitabında bir dönemin
edebiyatçılarını ve edebiyat sohbetlerini,
K ahveler kitabı’nda ise istanbul kahvehanelerini ele aldı.
Eserleri. Şiir kitapları :
Dünya işleri
(1947), Hacivatın karısı* (1955), Ases
(1960), K ikiriknam e
(1961), Haydar
Haydar (1972).
Roman : Dört köşeli üçgen (1961). İnce-
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te n ie : Fransız resm inde izlenimciHk
(1967), Goethe (1972). D en em e-h ätıra:
Şiirin ilkeleri* (1952), Sen beni sev
(1957), G ünlük (1955), K endim le konuşmalar (1969), Şiir ve cinayet (1975),
K ahveler kita b ı* (1975), A h Beyoğlu
vah Beyoğlu (1976).
Bırün (F .). Dış, hariç. Osm anlı devlet
teşkilatında saray dışında görev yapan
m em urlar.
★ Tas. Ä lem -i m ülk. H er tü rlü maddi
sıfatlardan uzak sadece hayalle varlıkları
idrak edilebilen varlık lar alemi. Arş *’ın
bulunduğu alem gibi.
BİSTAMİ, Abdurrahman. M utasavvıf (Antakya ?- Bursa 1454). K ahire ve Bursa’da bulundu. Tasavvuf tarihi ve hal tercümesi üzerine eserler yazdı. El-Fav&ihü’l-m iskiye
fi’l-fa vä tih ü ’l-M ekkiye
en önemli eseridir.
BİSTAMİ, Alaeddin.
M utasavvıf,
alim
(Ş ahrud/B istam 1400- İstanbul 1471).
Edebiyat, tasavvuf ve fıkıh tahsilini Her a t’ta yaptı. 20 yaşında kitap yazmaya
başladığı için kendisine Farsça küçük
m usannif m änasına gelen M usannife lakabı verildi. 1444/45 te A nadolu’ya gelerek Konya, Edirne ve İstanbul’da bu
lundu. K onya’da iken m üderrislik yaptı.
A nadolu’ya gelmeden önce şerhler, haşiyeler ve birkaç telif eser yazmıştır.
Şerhlerinden
bazıları,
İrşad
(1419),
M isbah (1921), Ebu Ali Sina’nın Kaside-i rühiye’sine şerh (1431), Vikäye
şerhi, Hidäya şerhi, H adäiku’l-im än
(1435) dır. Anadolu’da yazdığı eserler
şunl ardır : Zem ahşeri’nin Keşşäf’ina şerh
(1446), H adäiku’l-im ä n ’m Farsçaya tercümesi (1452), Envärü’l- Hadäik (Fars
ça, 1452),
T uhfetü’s-selätin (Farsça,
1453), T u h fe-i M ahm udiye (Nasihatler,
1456), Tefsir (1458).
Bisutün.
B ağdat’tan H em edan’a giden
yolun üzerinde, K irm anşah’ın takriben
30 km. doğuşunda bulunan dik, sarp bir
dağın adıdır.
İlk A rap m üelliflerinde
Bagistan şeklinde geçer. Daha sonra
Bahistün ve Bisutün şekli türem iştir. Bu
dağ, H orasan’a giden büyük askeri yo
lun üzerinde bulunduğu için seyahatnam elerde sık sık zikredilir. Dağın yüksek bir yerinde, D ärä’ya ait bir zafer
anıtı vardır. Yine burada bulunan ve
üç dilde (Bäbilce, Elamce, Farsça) ya
zılmış kitabe, Babil çivi yazısının çözülmesinde an ah tar olarak kullanılm ıştır.
Edebiyatta dağ, direksiz, dayanağı ol-

rhäyaft şey, äşıİması zor engel o la ra k ge
çer.
Eski edebiyatım ızda çok işlenmiş
olan Ferhäd ile Şirin hikäyesinde, Ferhäd’ın Ş irin ’e kavuşm ak için deldiği rivayet edilen, bu B isutün dağıdır :
L eb-i Şirinlerin zevkiyle F erhäd’ı
benem asrın
Yanım da cem ’olan seng-i m eläm et
B isutünum dur.
F uzüli
BİŞRÜ’L-HÄFI.
Ebu Nasr Bişr b. H aris el
Häfi. M eşhur bir A rap m utasavvıfı (M erv
767-Bağdat 841). İlk sofilerden F udayl
b. İyaz’ın arkadaşıdır. Takva sahibi ol
duğu kadar alim bir zat olduğu d a riv a yet edilir.
Yalınayak m änasına gelen
Häfi lakabını taşıyan Bişr’in tevbesine ve
doğru yolu bulm asına sebep olan hali
tabakat kitaplarına göre şöyledir : Bir
gün Bişr yolda giderken A llah’m ism i
yazılan bir käğıdın yerde ayaklar a ltın 
da kaldığını görür. Bu käğıdı çarşıd an
satın aldığı bir iläçla tem izleyerek d u var kovuğuna koyar. Bu hadiseden so n 
ra rüyasında : -Ey Bişr! Sen benim is
mimi tem izlediğin gibi ben de senin adım
dünya ve ahirette temizleyeceğim, ta r zında bir ses işiten Bişr tasavvuf y o lu 
na girer.
Hayatı B ağdat’ta geçen ve evinin e trafından zahit arkadaşlarıyla so h b e tler düzenleyen Bişr, sabrın en güzel h a s
let olduğunu, şehvetlerin, nefse ait h a z ların ortadan kalkmasıyla ibadetten Iezzet alınabileceğini söylerdi. Ona göre
dua, günahları terketm ektir. D ünya
sevgisiyle yapılan işlerde, riya v ard ır.
Bişr’in m ezarı uzun m üddet um um i b ir
ziyaretgäh olm uştur. (—» K.)
Bitikçi. Yazıçı, kätip. Kelimenin aslının
Çinceden geldiği söylenir. Muhtelif T ü rk
şivelerinde rastlanm aktadır. Ayrıca, biti
(yazmak) fiilinden yapılmış kelim eler
vardır. Büti Kazakçada yazı, m ektup,
muska; bitiglig Kaşgarlı M ahmud’da y a 
zılı senet sahibi; bitigü m ürekkep;
bitiklik K arahanlılarda kitap dolabı, y a 
zı malzemesi m änalarında kullanılm ıştır.
K arahanlılarda bitigçi, hüküm darın yazı
işlerini idare eden, kendisiyle devlet s ır 
ları paylaşılabilen kimsedir. Bu m em uriyet K utadgu bilig’de bitigçi, bitigçi
ılımga olarak geçer. Türklerden Moğol
lara da geçm iştir. Moğollar, divandan
çıkacak olan em ir ve kararları yazdıran
ve mali işlere bakan m em urlara bitikçi
veya bahşı * adını verdiler. H int-T ürk
İm paratorluğu’da da bitikçi ve bahşı’lar
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aynı vazifeyi gördü.
Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçuklularında bitikçi ve
bahşı yerine, büyük divan azası olarak
sähib-i tuğra veya tuğrai de denilen
nişancı veya pervançı’lar vazifeli idi.
Osmanlı Devleti’nde S ultan O rhan zam a
nında defter emini adlı m em uriyet ihdas edildi. Daha sonra sırayla nişancı,
tevkii ve defter-i hakani n a zın isim leri
alan bu m em urlar, ferm an ve berat yaz
mak, tuğra çekmek, arazi işlerine bakm ak
ve fethedilen ülkelerin tah ririn e bakm ak
vazifesini yürütm üşlerdir.
BifişiıııIi diller, bk. Eklemeli diller.
Bitişken diller, bk. Eklemeli diller.
Bitişme
(Fr. ag g lu tio n )/(D il). Eklerin,
yapım ve çekim unsurları olarak kelime kök ve gövdelerine bitişmesi.
tuz-la-m ak, anla-t-tır-dı-lar,
göz-le-m iş-ler, göz-lük-çü-lük,
baş-kan-lığ-ı-n-da, kir-li-lik,
ses-le-n -d ir-i-yo r-la r-d ı...
örneklerinde görüldüğü gibi.
Biyografi, bk. Hal tercümesi.
Biz insanlar. Roman (Peyam i Safa, 1959).
Konu, O rhan ve Vildan ile M ustafa ve
İcläl arasında geçen iki aşk etrafında
gelişir.
O rhan milliyetçi, iyi yetişm iş
bir öğretm endir. A nanelerine ve ahläkı
kıym etlerine bağlı bir insandır. Vildan
ise kozmopolit bir çevrede yaşar. Batı
kültürüyle yetişm iştir.
Batı müziğine
hayrandır. Bununla beraber zam an za
man tereddütler içinde bunalır. K ıym et
hüküm leri yerleşm em iştir. Ruhi dengesi bozuktur. Mustafa ve İcläl ise halk
tabakasından, samimi, d ü rüst ve fazilet sahibidirler.
Rom anın asıl kahram anı O rhan’a göre
aydın çevre, sahte inanışlar ve d av ra
nışlar içindedir. Gerçekte güzel hayat,
halkın yaşadığı hayattır. Halk, aydın
lardan çok daha ahläklıdır. O rhan’ın fik irlerinin tesirinde kalan Vildan da çok
zam an böyle düşünür. O da gerçek aşkın
«sosyete»ye mensup insanlar arasında
değil, halk tabakası arasında olduğuna
inanır. Aydınlarınki aşk değil, aşk hastalığıdır.
Rom anın konusu Milii Mücadele yıllarında geçm ektedir. Başka rom anlarında ol
duğu gibi, Peyam i Safa, B iz İnsanlar’da
da cemiyete doğru açılır. Romanda m ütareke devri İstanbul’u, işgal kuvvetleri,
işgalcilere hizm et edip kendilerine çıkar
sağlayan züm reler, halkın bu züm relere
karşı duyduğu tepki dile getirilir. A y M illi Ktp.

rica, m andacılık, sosyalizm, milliyetçilik
gibi fikirler m ünakaşa edilir. Eser, Pe
yam i Safa’nın en olgun devrinin mahsulüdür. Yazar, milli meselelerdeki düşüncelerini O rhan’a söyletirken, insani
görüşlerini Vildan vasıtasıyla açıklar.
Vildan, zam an zaman aşk, ölüm, hayat,
dünya üzerine düşünür ve bunları defterine yazar.
Biz insanlar’da başarılı bir rom an üslu
bu dikkati çeker.
K ahram anlar kendi
k ü ltür seviyelerine göre konuşurlar. Ay
rıca birbirine zıt iki tabaka (aydınlar ve
halk) ve bu iki tabakaya mensup in
sanlar sağlam bir kompozisyon içinde
bırleştirilm iştir. Yazarın son rom anı
olan B iz insanlar gerek tezli, gerek psikolojik rom an türünün, edebiyatımızda
başarılı örneklerinden biridir.
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Bizaniinizm. Bizanslıların, XIV-XV. asır
larda im paratorlukları tehlikede iken,
bu tehlikeyi önlemeye çalışma yerine,
gram er kaideleri, m eleklerin cinsiyeti
v.b. konularla uğraşm alarından kinaye
olarak boş, neticesiz, faydasız m eselelerle uğraşm aya verilen ad.
Bize göre.
Fıkralar
(Ahmed Haşim,
1928).
Kitap, Ahmed Haşim ’in Ikdäm
gazetesinde Bize göre genel başlığı altın
da yazdığı fıkraların bir kısmıyla, Paris
intibalarını anlattığı Bir seyahatin not
ları adlı yazılarından m eydana gelir.
Daha çok kitaptan, kadın, dil ve edebiyattan, tanıdığı kişilerden, günlük hayatıyla ilgili bazı anekdotlardan meydana
gelen bu kısa yazıları A lain’in Proposlarını h atırlatır. Şair ve aynı zamanda
bir fantezi adam ı olan A. Haşim ’in güçlü tasvirler, zengin duyğu ve hayallerle
örülü olan bu yazılarının arkasında yaza
rın bağlı olduğu belirli bir dünya görü
şü yoktur. T ürk nesrinin en güzel ve
değerli örnekleri arasında sayılan yazı
larda fikir, az kelim e ile ifade edilerek
okuyucuda değişik ve güzel bir tesir u yandırılır.
Bu yazıların yayınlandığı günlerde ede
biyat otoriteleri Ahmed H aşim ’i «çağdaş
T ürkiye’nin en orijinal üslupçusu» ola
rak övm üşlerdir. Eser, M ehmet Kaplan
tarafm dan sadeleştirilerek Gurebähane-i
laklakan ve Frankfurt seyahatnam esi’yle
birlikte yayım lanm ıştır (1969).
Bizim köy. Köy notları (M ahm ut M akal, 1950). Köy Enstitüsü’nü bitirip Anadolu’nun köylerine dağılan öğretm enlerin kimisi köy notlarını hikäye, roman,
şiir gibi ürünler olarak değerlendirdi; ki-
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misi de b ir izlenim ler derlem esi şeklinde bır aktı. M ahm ut M akal’ın Bizim
köy’ü ikinci gruba dahildir. Yazar, N urgöz köyündeki olayları, yaşayışı, köylünün dünyasım yansıtm aya çalışmış; ese
rini aydınların ilgisini çekmek üzere hazırlam ıştır.
K itapta kaba, harici b ir yaklaşım la anlatılan köy ve köylü m eseleleri Cum huriyet aydınlarının halkı tam m am aktan
gelen zihni yapışını yansıtır.
M ahmut
Makal, 20 yıl sonra, B izim kö y’ün ününe
dayanarak b ir de röportaj hazırlam ış ve
N ur göz köyünün 1975 teki durum unu
yansıtm ak istem iştir.
Bizim kuşak ve ötekiler. H ätıralar (Baki
Suha Ediboğlu, 1969). K itapta yazarın
Y ahya K em al’den başlayarak, tanıdığı,

Beşiktaş sırtlarından
Boğaziçi’nin görünüşü
(XIX. a.)

SEVÄHİLNÄME
Hep galat sözle geçürdi gününü äşık-ı zar
Galata seyrine gitmiş m eğer ağyär ile yar.
Kesret-i keyfile dün gece fitili almış,
D er-i M um häne’de varm ış şeheri mumlanmış.
Hele sekdirm e sühänlarla bu gün ta v r-i garib
Falye verm iş gibi Tophäne’de y ar ile rakib
Bağlanub kalm ış iken zülf-i siyehkärında
Savdı başdan beni ähir Salı Pazarı’nda
Tutsa uşşäk m ahaldir k ırılu r gibi taraf
Buldu ol gözleri badem ile F m dıklı şeref
Seng’e dil äfeti nerm eylemese mi h er än
Hiç tehı mi dayanur m u Kabataş’a rindän
K alm adı kim sede hiç nan alacak b ir akçe
Serv-kadler ile p ü r olmalı Dolmabahçe
Tıfl iken sana h iräm -ı bedı öğrettiğiçün
Dilerim H azret-i Allah’tan ani kim o Beşik taş olsun
Oldu dil olmuş iken kaydı cihändan reste
O rtaköy’de yine bir m üy-m iyäne beste
Eylem ekden o m ehin şahs-ı firäkiyle savaş
Gözlerimde K u ru çeşme gibi hiç kalm adı yaş

bir arada bulunduğu 37 şairle ilgili hätıralar ve şiirlerinden seçm eler yer alm ıştır. H ätıralara k o n u olan ş a irle r:
Yahya Kemal, H. F ah ri Ozansoy, F. Nafiz
Çamlıbel, К. K. K am u, A. H am di Tanpınar, A. K utsi Tecer, Ö. B edreddin Uşaklı,
N. Fazil Kısakürek, B. K em al Çağlar,
Yaşar Nabi, A. M uhip D ıranas, H. Macit
Selekler, Z. Osman Saba, M. Faik Ozan
soy, C. Sıtkı Tarancı, F. Fazil Tülbentçi,
B. Rahmi Eyüboğlu, F. H üsnü Dağlarca,
O. Veli Kanık, O. Rifat, M. C. Anday, t.
Berk, B. Necatigil, C. K ülebi, S. Taşer,
M. Kemal K urşunluoğlu, S. K u d ret A ksal, C. A tuf Kansu, N. Cum alı, A ttila İlhan, M. Eloğlu, Ü. Yaşar Oğuzcan, T urgut
Uyar, Edip Cansever, Cem al Süreyya,
Ahm et O ktay’dır.
Bizim yokuş.
Basın h ä tıra la rı (Yusuf
Ziya Ortaç, 1966). Y azar 1914 te n itibaren girdiği yazı hayatında, B abıäli yokuşunda tanıdığı şahısları çok canlı ve
renkli bir üslupla a n latır. Y azarın
«bizim takım» adını verdiği A kbaba d ergisi ailesine daha geniş y e r verilm iştir.
Bocalama. Çeşitli sebeplerle ifadede söz
sırasını ve düşünce b ü tü n lü ğ ü n ü bozarak, verilecek hüküm ler arasında belirli
bir seçim yapamama şeklindeki söz sanatı.
Yd Rab, bu gece у ilan m ı yuttum ?
Şeytan mı yedim, peri m i tuttum ?
A bdülhak Hämid
Boğaziçi. Karadeniz ve M arm ara denizi
arasında kalan boğaza ait, Asya ve Avru p a’nın her iki kıyısını da içine alan
bölgenin adı. Boğaziçi, tab iat güzelliği
yönünden Istanbul’un, ülkem izin ve h a tta dünyanın en güzel yerlerinden b iri
dir.
Başlanğıcından beri her yönüyle
yalnız kendine benzeyen iki sahil bo
yunca hem parça parça, hem de bir bü
tün olarak güzel olan Boğaziçi’nde hayat
Osmanlı Türkleriyle başlam ıştır. İki Os
manlı padişahı, Yıldırım Bayezid ile
Fatih Sultan Mehmed, boğazda yaptırdıkları hisarlar ile Boğaz’ın iki sahiline
Osmanlı damğasını vurm uşlardır. İstanbul’un fethinden sonra (1453) tam am en
Türkleşen Boğaziçi’nin her köşesine Türk
ruhu ve zevki girmiştir. B undan böyle
Boğaziçi’nde fetih öncesi efsane ve hikäyeler bir anda unutulm uş, bütün izIeri silinmiş ve bir Türk m ühiti m eyda
na getirilm iştir. Yer adlarından başla
yarak Türkleştirilen Boğaziçi’nde Bizans
lılardan, birkaç ayazma, kilise ve m anastır kalıntısı dışmda bir şey kalm a-
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mıştır. Boğaziçi, fetihten beri T ü rk ve
Osmanlıdır. Osmanlılar Boğaziçi sahillerinde, belki dünyanın en güzel ve
ahenkli, tabiı çevreyle en iyi şekilde
uyuşan m im ari eserlerini, Boğaziçi ya
b ları mimarisini ve bunları tam am layan
koruluklar içinde eşsiz köşkleri ve bahçeleri yapmışlardır. Boğaziçi m edeniyeti
Osmanlılar sayesinde, aşağı yukarı beş
asır sürm üştür. Bu süre içinde Türkler
burada sadece bina m im arisi ile değil,
bahçe ve çevre güzellikleri ile de uğraş
mış ve oldukça güzel bir Türk bahçesi
üslubu m eydana getirm işlerdir. Y abla
rın arkalarm da, yamaç ve tepelerde
«koruluk» adı verilen küçük orm anlar
bu güzellikler bütününü oluşturur. Fe
tihten yakın zam anlara kadar Boğaz
içi’nde sahilsaray, kasır, yalı ve lebiderya
ev gibi Türk m im arisinin en güzel ve
kıym etb eserleri yapılm ıştır.
Rumeli yakasından başlayarak Boğaziçi
kasaba ve köyleri şöyle sıra la n a b ilir:
Beşiktaş, Ortaköy, Kuruçeşme, A rnavutköy, Bebek, Rumelihisarı, Emirgän, tstinye, Yeniköy, Tarabya, K ireçburnu,
Büyükdere, Sarıyer, Yenim ahalle ve Rumelikavağı. Anadolu yakasında is e ;
Üsküdar, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Vaniköy, Kandilli, A nadoluhisan,
Kanlıca, Çubuklu, Paşabahçe, Beykoz,
Anadolukavağı.
★ Ed. Boğaziçi’nin kendine has, ayrı bir
medeniyeti, kültürü, edebiyatı, müsikisi,
zevki ve tasavvufi hayatı vardır. Bo
ğaziçi bir yönüyle, her tü rlü sanatın
kaynağıdır. Boğaziçi’nde kayık m ehtap
ve m üsikinin birleşm esinden m eydana
getirilen şehräyinler asırlarca bir masal
gibi ağızdan ağıza anlatılıp durm uştur.
Eşsiz tabiat ve medeniyet güzellikleriyle
dolu olan Boğaziçi, zaman zaman Türk
edebiyatına da konu olm uştur. Boğaziçi’
nin köyleri ve mesire yerleri, m ehtap ve
m üsiki älem leri bir çok şaire ve m üsiki
ü statlarına ilham verm iştir. Nevizade
A täı (XVII. a.) Hamse’sinin bir kitabı
olan Ä lem nüm ä adlı Säkinäm e’deki
S ıfa t-ı hisär ve tärif-i nüzhetgähı an diyä r-ı şöhret-şiär başlıklı bölümü, Boğaz’m ve özellikle H isarların tasvirine
ayırm ıştır. Göksu, Durmuş Baba tek k esi, Yuşa tepesi ve Akbaba da bu eserde
anlatılır. XVIII. a. Divan şairlerinden
Fenni de Sevähilnäme adlı uzun m anzum esinde Boğaz’ın iki kıyısm daki kasa
ba ve köyleri anlatır. H er beyti bir sena
te ayrılan eser, 63 beyitten m eydana gelir. B unlar dışında Säcidı, Tifli, Rahmi,

Nedim, Neccarzäde Şeyh Riza Efendi,
Öm er Fäik Efendi ve E srar Dede gibi
şairler çeşitli sebeplerle yazdıkları m anzum elerde Boğaziçi’nden bahsetm işler-

Rumeli Hisarı’nda yalılar
(XIX. a.)

Takılır ardına äl ile rakib-i napak
Arnabud karyesine gitmiş o şüh-i delläk
Yäreli bir güzelin aşkı ile dide-i ter
A rnabud-köyü akıntısı gibi durm az akar
Oldu m uhtaç gönül tıfl-ı civän-ı gayre
Gitmeyince Bebeğe m erdüm -i didem seyre
Fiske taşile eğer ürker ise gülşenden
Bülbüle täze kayalar kadar olmaz mesken
Yäri ağyär ideyim diyü cü zevrakde kenar
Topa tutulm uşsa döndürdü ehäli-i Hisär
Gel seninle bulalım saklanacak m ahfi-m ekän
Balta limanı bu gün dalgalık ey serv-i revän
Ruzgarın sitem inden oluruz äzäde
İçse İstinye’de dildar bizimle bade
Gelicek yada dilin doğrusu derdin yeniler
Täzeler ile Y en ikö y’deki eski demler
Yar unutdursa n ’ola pir-i m ugäna devri
Ol sanem ile olan mahfi Tarabya seyri
Gözümün yaşına rahm istemediğiçün yaran
Bir B ü yü k dere gibi itm ede her dem cereyän
Teb-i aşkile tenim olsa dahi zar ü nizär
Yine itmez dil-i biçäreye rahm ol Sarı yar
K alm adı görmediğin seyre sezä cäy-ı safa
Rüm ili H asnı’na var seyri tam am it cänä
Oldu rindäne düm en süyu il väki’ kay
K arataş altına mı gitti acep zevräk-ı mey
Meyl idüp şem -i izäri içün ol sim bare
Düştü perväne-i dil şimdi fenerden Fener'e
Oldu germ iyyetin ol şüh ile zahid çü hevä
Bu bürüdetle Soğuk su sana cäy olsa sezä
Äh çeküp käm eti sevdäsı ile cänänın
Şimdi başında K avak yeli eser yäranın
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dir. Boğaziçi’nde yapılan cami, mescit,
saray, kışla ve çeşme gibi yapılarm tarihleri ile padişahların çeşitli m esirelere
gidışlerini konu edinen kudüm iye ve teşrifiyeler de eski edebiyatım ızda önemli

XVIII. a. sonlarında
Bebek’te yalılar.

Ayş ü nüş eyle de terk it azıcık paf pufu
Sadr-ı m eyhäne Umur yeri değildir süfi
Kendine y ar mı buldun diyerek şenlikte
Döğünür äşık-ı şüride D eğirm enlik’te
Def’i gam itm eğe ey şüh ararsan çäre
Var m ülükäne yanaş İskele-i H ünkär’e
Hüsnde öğdül alub da bulalım diyü kem äl
Yalı kö y ü ’nde koşuş itm ede h er dem etfäl
Bir käre sataşdırdı bizi dev r-i zaman
Oldu, B eyko z’lu b ir äfet ile çeşmim giryan
Aramam debdebe vü gayret-i aksäniye
Saltanatdır bana ol şäh ola Sultäniye
Çekdiler sineye İncirli’de b in tü ’l-inebi
Darısı başına ey sürm eli zendost Çelebi
Sav yanından bu gün ey şüh am an ağyärı
Gel Paşa bağçesi’ne zevk idelim H ünkärı
Çüb-i gam kor m u idi dilde safä-yı h ätır
Olmasa zevk-i nihäniye Ç ubuklu hazır
Açdı tıg -ı sitem ile ciğerinde yäre
Kanlıca’lı yine b ir gamzeleri hunhäre
İzn-i äm dır diyü gitme meleğim değme yere
Zurefä K örfezi bahş eyledi zenpärelere
Ne revä seyri H isar’da ola yärim m ahzün
Säkiyä bana yarım ca virüb ana dolu sun
Mest kanzil güç ile irdi gönül m aksüda
Bir siyeh-çerdeye mail olalım G öksü’da
Firkatinle şu k ad ar giryeler itdim cänä
Bir K üçük su görünür eşkime nisbet deryä
Bağrımın yağını eritdi beli etvärı
Hele K andilli’de b ir cam ile yakdım yarı

bir yer kaplar. Çeşitli su rn am elerd e de
Boğaziçi ile ilgili bölüm ler v a rd ır. F akat daha çok XVIII. a. dan sonra N edim ,
Seyyid V ehbi, Rahmi, Ş e y h G alib, Enderunlu V asif ve E nderunlu Fazil gibi
şairler tarafm dan Boğaziçi üzerine şarkılar yazılmış, bunlar K em ani M ehm ed
Ağa, İsmail Çavuş, Hafiz A bdullah Ağa,
Ham mamizäde İsmail
Dede
Efendi,
Dellalzäde Mustafa Çavuş gibi dev rin
m üsiki üstatları tarafm dan bestelenm işlerdir.
Boğaziçi üzerine şarkı yazm ak
ve beste yapm ak yakın zam ana k a d a r
sürm üştür (Hacı Arif Bey, Şevki Bey,
ve Rifat Bey).
Tanzim at’tan sonra, bazı ro m an lard a
Boğaziçi, ana mekän olarak yer alm ıştır.
Näbizäde Nazım Zehra *’da H alid Ziya
A şk -ı m em nü * ve Bir yazın ta rih i’nde,
Mehmed Rauf Eylül *’de, H üseyin R a h 
mi Cadı *, Metres * ve C eh en n em lik’te,
Halide Edib Tatarcık’ta, Y akup K ad ri
N ur Baba *’da, Refik Halid de İsta n b u l’
un iç yüzü *’nde Boğaziçi’nde geçen o lay 
ları anlatm ışlardır. B unların dışında
Boğaziçi’ni başlıbaşına bir konu o larak
alan ve onun tarihinden, deniz, m ehtap
ve müsiki älem lerinden ve y alıla n n d a n
söz eden eserler de vardır. Ahm ed R asim ’in K ü lliyät-ı say ü tahrir adı a ltın 
da topladığı yazılarındaki Boğazın A n a 
dolu kıyısında adlı yazı dizisi bunlardan
biridir.
Saffeti Ziya Silinen çehreler,
beliren simalar (1924) adlı eserinde
Göksu’dan bahseder. Ruşen Eşref Ü naydın A yriliklar (1923) adlı kitabındaki
Yol üstü bir kaç çeşme adlı yazısında
Paşa limanı ile Çengelköyü arasını an latır.
A bdülhak Şinasi H isar Boğaziçi
mehtapları * (1943), Boğaziçi yalıları
(1954) adlı eserlerinde çeşitli yönleriyle
Boğaziçi’ni an latır ve Boğaz’ın başlıbaşına bir m edeniyet olduğunu söyler.
C um huriyet döneminde klasik tarzda
şiirler yazan Yahya Kemal, Boğaziçi’ni
çağdaş Türk şiirinde bütün ihtişam ı ile
yaşatan bir şair olmuştur. Bebek, K üçüksu, Kandilli ve tepelerin devamlı değişen rengi ve mänası suyun ve ufkun
insan ruhuna eşit olarak akışı ve her
şeyden fazla olarak Boğaziçi’ne sinen
T ürk-İslam
medeniyeti, Türk zevki
Yahya K em al’in şiirinde duyulur. Y akın devir kadın yazarlarımızdan Sämiha
Ayverdi Boğaziç'ınde tarih * (1966) adlı
eserinde Boğaziçi medeniyetini ve özellikle yalı hayatını, Münevver Ayaşlı da
Dersaadet (1975) adlı eserinde Boğaziçi’nin eşsiz güzelliklerini ve meşhur y a b 
larını anlatırlar.

1950 den sonra düzensiz şehirleşme, m erkezi şehir plancılığının olmayışı neticesi
tabiata yerli yersiz m üdahale, Boğaz’ın
güzelliklerini tahribe yönelm iştir. Mimari değeri olan yalılar b irer birer yıkılmış, yerini çok katlı beton binalar al
mış, korular tahrip edilmiş; benzin, kö
m ür depoları, fabrikalar yapılmış, böylece Boğaz’ın tabii ve tarih i çehresi kaybolmaya yüz tutm uştur. 1927 de yol geçirm ek maksadıyla Anadolu H isarı’nın
önemli bir bölümünün tah rip edilmesi,
Boğaziçi’nin Osmanlılarca im ar edilm eye başlandığı noktadan yıkım a geçildiğini gösteren bir olay olarak değerlendirilebilir.
Boğaziçi mehtapları. H atıralar (A. Şinasi
Hisar, 1943). Çocukluk yılları İstanbul’da,
Boğaziçi’nde geçen yazar, o günlerden
kalan intibalarını çok renkli levhalar
halinde tasvir eder. Ona göre, eski h ə
yatım ızın bir parçası olan Boğaziçi hayatı başlıbaşına bir m edeniyetin göstergesidir. Bizim bu m edeniyeti ve geçmişimizi anlayabilmemiz için mevcut bilgilerim izin yanlışlığından, geçmişle ilgili
ön fikirlerim izden sıyrılm am ız lazımdır.
Boğaziçi mehtapları, eski kültürüm üzün
ince, efendi, çelebi, hanım efendi insanı
nın, müsiki ve tabiatın birbirine karışmışlığı içinde yaşadığı mazi cennetini aksettirir. Yaz aylarında, K am eri ayın 1318. gecelerinde Boğaziçi’nin çeşitli m evkilerinde yankılanan saz sesleri, hanende
terennüm leri A. Şinasi’nin kalem inden heyecanla dökülür. Oysa yazar, küçüklüğünde Batılı yetişme tarzm ın verdiği ön
fikirle bu fasılları hafife alm ıştır. Di
ger milli hususiyetlerim izi olduğu gibi
bu heyecan verici husiyeti de anlayam am ıştır. Bundan m azur olduğu iddiasın
d adır : Çünkü öğreticileri, üstatları b u n 
ları anlatmamış, yol göstericilik görevlerini doğru yapm am ışlardır. Bu yüzden
o nesiller, milli hayatla ilgili hususiyetler gönüllerde taht kurm adan önce, başka iklim lerin, başka nizam ların äşıkı ol
m uşlardır. Batı yaşama tarzını tak lit
eden ve milli kültürle bağlarını koparan
züm reler ve bu arada Tevfik Fikret, Saf
feti Ziya gibi edebiyatçılar bu fasıllara
karşı çıkar ve küçümserlermiş.
XIX. a.ın son çeyreği içinde doğan
(1883) A. Şinasi de, aradan uzun yıllar
geçtikten sonra, altmış yaşının eşiğinde
bu mazi cennetinden kurtarabildiklerini,
okuyucudan, geçmişlerden özür dileyerek
sergiler. Boğaziçi m ehtapları, devrini
yansıtan şiirli diliyle, yansıttığı levha-

Kanlıca Körfezi’nin eski
bir fotoğrafı (M. H.
Bayrı : istanbul)

Äbi ziraki o sayru olana derm andır
Kädı zädeliye Vani-köyü рек cisbändır
Leb-i deryädaki ayuya mı oldu m eftün
K uleli bağçeye her tab ’ı rakibin efzün
İşte buldum sana sallanmağa bir özge mahal
Sözümü dinle rakibä yalnız Çengel’e gel
Hased ol rinde ki mey nüş ide käne käne
O şeh-i hüsn ile Beylerbeyi’de m iräne
Sandıklar d u h t-i reze geldi arablar da yanuk
Suhtegän zümresine cä olalı K uzguncuk
Ko sığırlar gibi yatsın uyusun pinhäni
Oldu ağyäre m akar çünkü Ö küz Lim anı
K ä’be toprağı diyü olsa bile näm -äver
Üsküdar’dan dahi yeğdir bana rü y -i dilber
Şemsi näm ında bir äfet mi zuhür etdi acep
Şem si Paşa’yı mekän eylediler yärän hep
Bir şerifin nigeh-i lutfu ile dünyäda
K asr-ı dil aynı ile döndü Şeref-ä bdd’a
B akarak ruhlerine eşk-i rakibin akmış
Sandılar bağçe-i hüsn içre Ayazm a çıkmış
Vuslatm gördü kıyäs eyleme ey dil eiyäk
Havfı oldur seni ferdälara yärın Salacak
Kasdın älemde teferrüc ise ger bir derece
D uhter-i rez K ız kulesi’ne bul ferece
Kämeti fikr ü hayäl-i ru h -i äl ile yine
D est-i dil ayni ile döndü K avak bağçesi’ne
Düldül-i näza süvär olsa o şüh-ı yektä
Atı oynağı olur säha-yı Haydar-Paşa
Ey gönül boşlam a dävänı hem en gam le soruş
K a dı-köyü’nde ayak näibinin päyine düş
F ikr-i ruhsärı ile yandı tenim bilmez mi
Aceb ol mäh Fener bağçesi’ne gelmez mi
Gälibä Fenni tem äm eyleyecektir zevki
Adalar seyrine düşmüş o perinin şevki
Fenni (XVIII. a)
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larla nad ir b ir hätıra-denem e k itabı m ahiyetindedir. Üç defa basılm ıştır (1943,
1955, 1976).
Boğaziçinde tarih.
H ätıra, denem e (Säm iha Ayverdi, 1966). Eserde Boğaziçi’nin güzellikleri ve Boğaziçi gelenek ve
görenekleri içinde doğup büyüm üş kim seler birlikte konuşturulm uş, Boğaziçi’nin anlı şanlı geçmişteki m acerası canlandırılm ak istenm iştir. Eserin ilk sayfalarm da Boğaziçi’yle ve İsta n b u lla ilgili genel bazı tarihi bilgiler verildikten
ve İstanbul için önemi büyük olan
«Vakıf» müessesesine b ir göz atıldıktan
sonra Boğaziçi’nde geziye çıkan b ir seyyahın izlenim lerindeki sıra gözetilerek
eser m eydana getirilm iştir. Boğaz gezisine G alata’dan başlanmış, Rum eli yakasından kuzeye doğru gidilerek dönüş
A nadolu yakasından yapılmış, en son
olarak Ü sküdar semti ele alınm ıştır. Her
sem t hem tabii güzellikleri hem tarihi
geçmişi, hem de h ätıraları akıcı b ir üslupla anlatılm ıştır.
Boğmalanma (Telaffuz, Fr. A rticulation)/
(D il). Ciğerlerden gelen havanın ses h aBOĞAZİÇİ MEDENİYETİ
Boğaziçi mehtapları’ndan/A Şinasi Hisar.
Bu, terkibine su, mehtap, bülbül sesi ve saz karışan nazik bir medeniyetü
ve Allah’la uyuşmuş bir dünya içinde yüzen bu bahtiyarlar şüphesiz,
kendilerine bir müsiki gibi gelen ve kendilerini bir hava gibi saran bu
medeniyet sayesindedir ki, talihlerini sevmiş, kabul etmiş ve ona baş
eğmiş, rahatlarını bulmuş olarak yaşıyorlardı. Bu, ahirete, ebediyete ina
nan, dünyevi olduğu kadar dini ve uhrevi bir medeniyetti. Şifahi bir
kültüre dayanan bu medeniyette, yani bu ruh ve maddenin birleşik äleminde, bütün kanaatler sanki köklerini ebediyete saldıkları içindir ki,
bu insanlara büyük bir tevekkül geliyor ve onlar büyük ümitlerin ya
nında ikinci safta kalan bu küçük ve fani lezzetlere, bir terbiye teşrifatiyle ve bir kalb saffetiyle, böyle nezaket ve belki merhametle bakıyorlardı.
Bütün bu mänaların hep beraber kaynaşarak bu kıvamı almaları, tadlarmm bu raddeye gelmesi, kalblerin bu sevgiyle yumuşaması, bakışların bu emniyetle tatlılaşması, tabiatin bir lütfu olan güzelliğin bu ka
dar seven, ruhlar ve vücutlarm bu kadar güzelleşmesi, fani insanların
bu kadar ezeli ve maverai hisler duyabilmeleri, huläsa bütün Boğaziçi
medeniyetinin böyle açılıp yayılması için kimbilir ne uzun hazırlıklar,
ne zahmetli hazırlanışlar, ne yavan zamanların yavaş yavaş geçmesi, ne
kadar hayal ve meläl mevsimleri, tahakkuk etmemiş nice hulya ve
rüya israf ve heba edilmiş ne çok malzeme, kaç bin türlü emek; irsi
terbiyelerin ne kadar tekerrür etmesi; ruhlardan ruhlara miras olarak
geçen nice huy; kaç talih ve kaç refah senesi; ne kadar tecrübenin neticelenmesi; ne kadar merhalenin aşılması; ne kadar çilenin dolmuş ol
ması; ne kadar bıçarelerin yol açmaları, ne kadar ham ruhların pişmesi;
ne kadar ustaların ve üstaüarın anlaşılmamış kalmaları ve anlaşılmış
olmaları; ne kadar gönüllerin merhameti; ne kadar mevsimin rahmeti;
ne kadar tesadüfün mürüweti lazım gelmişti!

line gelebilmesi için, ses o rg anlarınm ,
gırtlak tan başlayarak d u d ak lara v e b u 
ru n deliklerine kadar ses yolunu d a ra ltm a ve kapatm a h arek etlerin e boğum lanma adı verilir.
Boğumlanma benzeşmesi (Fr. A ssim ilation
a rticu laire)/(D il). B ir sesdeşin d iğ er bir
sesdeşi boğum lanm a yönünden kendisine
benzetm esi. anbar > ambar, yanlış
yannıs, ben
m en ... ö rneklerinde görüldüğü gibi.
Boğum lanm a benzeşmesini; a) du d a ksılaşma, b) genizsile§me, c) dam aksılaşm a
olmak üzere üç gruba ayırm ak m ü m 
kündür. (bk. Dudaksılaşma, G enizsileşme, Damaksılaşma)
Boğumlanma bölgesi (Fr. Zone d ’a rtic u la tio n )/(D il). Bir seslinin m eydana gelişinde, dilin ağızda toplandığı bölgeye
boğumlanma bölgesi adı verilir.
Boğumlanma çevresı (Fr. Region d ’a rtic u latio n )/(D il).
Boğumlanma n o k ta la n ,
çoğu ağız boşluğunda olmak üzere d u daklardan gırtlağa kadar uzanır. B irb irine yakın boğumlanma nok taların d an
m eydana gelen bölgelere ise boğum lan
ma çevresi denir.
Sesdeşler de daha çok, bu boğum lanm a
çevrelerine göre bölüm lenir ve ad lan d ı
rılırlar : dudak sesdeşleri, diş sesdeşlerı, damak sesdeşleri, gırtlak sesdeşleri...
gibi.
Boğumlanma noktası (Fr. Point d ’articu latio n )/(D il). Bir sesdeşin çıkışm da d a
ralan veya kapanan noktaya boğum 
lanma noktası denir.
Boğumlanma noktaları, ses dudaklarm dan başlayarak ses yolunun birçok y e rlerinde bulunabilir. Ancak boğum lanm a
noktalarının çoğu, son derece hareketli
bir organ olan dilin kökü, sırtı, yanları
veya ucunun ses yolunun sabit noktalarına yaklaşm ası veya dokunması ile m ey
dana gelir.
Boğuntulu sokaklar.
H ikäyeler
(Demir
Ö zlü). Yazar, ilk kitabı Bunaltı’da ele
aldığı genç Türk entellektüelinin toplum
değerlerine yabancılaşmasını, varoluşçuluğun temel prensibi gibi kabul ederek
bu kitabında da sürdürür. İki bölümden
m eydana gelen kitabın Paris için hikä
yeler bölümünde üç, Boğuntulu sokaklar
bölümünde ise dört hikäye yer alır. B ü
yük şehirde genç entellektüelin cinsi bunalım larm dan sanat tutkularına kadar
bir sürü boşalımının anlatıldığı bu h ikäyelerin, o günlerin moda akım larm dan

BOM
olan «bunalım edebiyatı» içinde belirli
bir yeri vardır.
Bokrat, bk. Bukrat.
BOLAY1R, Ali Ekrem. Ş air
(İstanbul
1867-27 Ağustos 1937). Namık K em al’in
oğlu. Babasının m utasarnflıkla sürgün
bulunduğu Rodos ve Sakız adalarında
özel öğretm enlerden ders gördü. Yirmi
yaşlarında iken İstanbul’a döndü. Ba
basının ölümü üzerine II. A bdülham id
devrinde Mäbeyn kätipliğine tayin edil
di. Bu görevde 18 yıl kaldıktan sonra
Kudüs m utasarrıflığı (1906) B eyrut valiliği (1908), iki defa Cezayir B ahr-ı Sefıd valiliği (1908, 1912) yaptı.
1910,
1912, 1922 yıllarında D ärülfünün’da edebiyat, nazariyät-ı edebiyye, şerh-i m ütü n müderrisliği, ayrıca M altepe Askeri
ve G alatasaray liselerinde edebiyat öğretm enliği yaptı.
K üçük yaşta şiir yazm aya başlayan
Bolayır, Mirsäd, Maarif, M älumät gibi
dergilerde ilk şiirlerini yayım ladı. 1896
da Edebiyat-ı cedide topluluğuna k atılarak Servet-i fü n ü n ’da yazm aya başla
dı. Bu derginin Yunan harbi m ünasebetiyle yayım lanan
«nüsha-i mümtäze»
(özel sayı) sinde çıkan Vasiyet şiiriyle
dikkati çekti. Mäbeynde kätip olduğu
için «A. (yın) Nadir» takm a adını kullandı. Edebiyat-ı cedide şairlerini tenkit
eden uzun bir makalesi, bazı yerleri
Tevfik Fikret tarafından değiştirilm ek
veya tam am en çıkarılm ak suretiyle ba
sıldığı için kızarak Servet-i fünün’dan
ayrıldı ve Baba T ahir’in çıkardığı
M älumät gazetesinde m akalesinin tam a
m ını bastırdı (1900). Bu yüzden Hüseyin Cahid (Yalçın) ile giriştiği m ünakaşa Sarayın emriyle durdurulm uştur.
Ali Ekrem, Tevfik F ik re t’le başlayan
nazm ı nesre yaklaştırm a ve basit halk
bayatı sahnelerini hikäye eden realist
şiirler yazma yolunda başarılı örnekler
verdi, tahkiye ve konuşm ada Mehmed
A kif’e öncülük etti. S ervet-i fünün şairlerinde görülm eyen içtim aı konuları işledi. Ahengin vezinden doğduğu görüşüne kapılarak bir takım yeni arüz kalıpları icat etti.
Hece vezniyle çocuk
şiirleri yazma yolunda da denem elere girişm işti. Çanakkale ve İstikläl savaşları
sırasında m illi şiirler de yazan Ali E k
rem , eserlerinde büyük bir şahsiyet gös
term əz.
1908 den sonra siyasi hayata
atıldı ve hitabete m erak sardı.
E s e rle ri. Şiir k ita p la rı: K aside-i askeriye (Babasının H ürriyet kasidesine naDergäh arşivi

zire, 1908), K ırm ızı fesler (II. A bdülha
mid devri hafiyeleri ile ilgili hiciv,
1908), R üh-i Kemal (1909), Zıläl-ı ilhäm
(1909), Çocuk şiirleri (1917), Ordunun
defteri (I. Dünya Savaşı sonunda Or
dunun milli ve dini duyğularını kuvvetlendirm ek m aksadıyla hüküm etçe ısm arlanan şiirleri ihtiva eder, nazım nesir
karışık, 1918), Ana vatan (Milli Mücadele sırasında yazdığı şiirler, 1921), Şiir
dem eti
(çocuk şiirleri, 1925), Vicdan
alevleri (1925), Täir-i ilähi (basılmamıştır). Ayrıca D ärülfünun’da okuttuğu
Lisän-ı nazım, Lisän-ı nesir, M esälik-i
edebiye (bs. 1928) adlı ders notların
dan başka babası hakkında N am ık Kemal
(1930), L işanım ız (1937), adlı kitapları
ve Bäria (1908) adlı bir tiyatro denemesi vardır. (—» K.)
Bomba. H ikäyeler (Ömer Seyf eddin,
1938). K itapta yer alan hikäyeler Yeni
mecmua, Şair mecmuası ve B üyük m ecm ua’da (1917-19) yayım lanan hikäyelerinden derlenm iştir. 1938 de yayım lanan
külliyat içinde yer alan Bomba, içinde
yer alan hikäyeler ve isim olarak benim senmiş, daha sonraki neşirlerde bir çok
hikäyeler değişmekle birlikte,
Bomba
ismi kullanılm aya devam edilm iştir.
K itabın 1938 neşrinde İrtica haberi, Bom 
ba, Primo T ü rk çocuğu nasil doğdu, Primo T ürk çocuğu nasıl öldü, H ürriyet bayrakları, Mehdi, Çakmak, Külah, Nakarat,
T uhaf bir zülüm , Deve, Türbe, Keram et
adlı 13 hikäye yer alm aktadır. İlk yedi
hikäyede Sultan A bdülham id’in halli,
M eşrutiyet,
B alkanlarda
komitacılık,
Rum, Bulgar ve A rnavut ihanetleri gibi
siyasi olaylardan izler dikkati çeker.
Çakmalc’ta bir hırsızlık ve adaletin tecelli edişi, K ülah’ta bir birine tuzak h a
zırlayan iki ortağın entrikaları, T ü rbe’de
cahil kadınların taassubu, K eram et’te bir
m ahalle kabadayısm ın tü rb e hırsızlığı hi
käye edilir. K itaba adı verilen Bomba
hikäyesinde ise, Bulgar kom itacılarının
kendi m illetlerine de uyguladıkları zulüm ler çarpıcı b ir biçimde anlatılm ıştır.
Ömer Seyfeddin, bazı hikäyelerinde
olaylar arasında bağ k u rarak T ürkçülüğün zaruretini ispat ve program ım ifadeye çalışır.
BOMBACt, Alcssio. Türkiyatçı (Castroreale
/Sicilya 1914- ). İstituto Superior O rientale di Napoli (Napoli Yüksek Şarkiyat E n stitü sü )’yi bitirdi. Aynı enstitü nün T ürk dili ve edebiyatı profesörü
oldu.
Rivita degli Studi Orientali ve
Annali dell İstituto Universitario Orien-
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tali di Napoli dergilerinde, İtalyan arşivlerindeki Türkçe vesikaları, Evliya Çeleb i’nin H abeşistan seyahatine ait notları,
İtalyanca yazılmış O sm anlica gram erleri
tanıttı, m etinler neşretti. Diğer e s e rle ri:
La «Regola del Parlare Turcho» di Filoppo
A rgenti (F. A rgenti’nin «Türkçe konuşma kaideleri» adlı eseri, Napoli 1938),
Storia Della Letteratura Turca
(Türk
edebiyati tarihi, 1956) La lettaratura
Turca (Türk edebiyati, 1969).
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BORAN bk. DELİ Boran.

P. Naili Boratav
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Bostanzade Mehmed Ef.
nin el yazısı

BORATAV, Pertev Naili. Äşık edebiyati
ve halkıyat araştırıcısı, yazar (D arıdere/
Güm ülcine 1907- ). İlk ve orta öğrenim ini Bolu, K um kapı Fransız O kulu ve
İstanbul E rkek Lisesi’nde (1927), yüksek tahsilini Yüksek Ö ğretm en O kulu ve
Edebiyat Fakültesi T ürk Dili ve Edebi
yati Bölüm ü’nde tam am ladı (1930). Türkiyat E nstitüsü’nde
asistanlık
(19301932), Konya Lisesi ve E rkek Öğretm en
O kulu’nda edebiyat öğretm enliğı yaptı.
A raştırm alar yapm ak üzere devlet bursuyla bir süre A lm anya’da kaldı (1935).
Dönüşünde AÜ. Dil ve Tarih -Coğrafya
Fakültesi’nde Türk halk edebiyati doçentliğine tay in edildi (1938). A ym fakültede Türk halkıyatı profesörü oldu
(1946). 1948 yılında adı geçen kürsünün
CHP iktidarı tarafından, «komünizmi
yaymak» iddiasıyla kapatılm ası üzerine
üniversiteden ayrılarak önce ABD S tan
ford Ü niversitesi’ndeki Hoover K ütüphanesi’nin
Türkiye bölüm ünü
kurdu
(1952), sonra Fransa’ya giderek çeşitli
üniversitelerde görev aldı. Halen Ecole
P ratique des Haudes E tudes’de T ürk halk
edebiyati ve Osmanlı arşiv belgeleri üstünde sem iner yöneticisidir.
T ürk k ü ltü rü n ü n kaynağında halk kültü r verim lerinin büyük payı olduğunu
ortaya koym aya yönelik çalışm aları da
ha çok Anadolu sözlü geleneği ürünleri
üzerinde toplanır. Eserleri : Koroğlu
destanı (1931), Folklor ve edebiyat (2 C.
1939, 1945), B ey böyrek hikäyesine ait
m etinler (1939), Halk edebiyati dersleri
(1942), İzahlı halk şiiri antolojisi * (H.
Vedat F ıratlı ile 1943), Pir Sultan Abdal
(A bdülbaki Gölpınarlı ile, 1943), Halk
hikayeleri ve halk hik&yeciliği (1946),
T ürk masalları kataloğu (W olfram Eberhard ile, 1953), Zaman zaman içinde (tekerlem eler, m asallar, 1958), Le tekerlem e
(Paris, 1963), A z gittik u z g ittik (1969),
100 şoruda T ü rk halk edebiyati (1969),
100 şoruda T ü rk folkloru (1973).

Bordamıza vuran deniz.
R om an (O rhan
Hançerlioğlu, 1960).
G azian tep ’te n İstan b u l’a göç eden kalab alık b ir tüccar
ailesinin hay atın ın anlatıldığı rom anda,
son elli yıllık yaşayışım ızın değişik yönlerine kısaca ve yüzden tem as eailm ek tedir. Temelde, aile fe rtle ri arasındaki
корир dağılm ayı konu edinen rom an, bir
olum suzluğun ve yıkılışın hikäyesidir.
BOSNAVİ. B ektaşı şairi (XIX. a.) H ayatı
hakkında bilgi yoktur. M ahlasından,
Bosna veya civarındar, olduğu an laşılm aktadır.
Terkipli bir dille, arü z ve
hece vezinleriyle yazm ıştır.
B ektaşı
cönklerinde çok sayıda nefesine ra stla n m aktadır. (—» K.)
Bostan (F.). Büstan da denir. K oku m ä nasına gelen «bü» ile yer m änasına g elen «sitan» dan. Kokuluk, koku yeri. Y eşilliği, ağaç ve çiçekleri çok olan bahçe.
Kavun, karpuz, sebze bahçesi.
★ Tas. Müşahede mahalli; salikin m ü ra kebeye dalışı anında ilahi sırları ve m änaları m üşahede ettiği yer.
BOSTAN Çelebi. Mevlevi şairi (7-1631).
H üdavendigär Mevlevi şeyhi oldu. Ş iirlerinde Hilmi mahlasını kullandı. E srar
Dede’nin T ezkire-i şuarä-yı M evleviye
adlı eserinde ince nükteli, güzel şiirleri
olduğu kayıtlıdır. Esrar Dede tezkiresine iki gazelini almıştır.
BOSTAN-I SÄNI. Mevlevi şairi ( 7-1705).
Çelebi Abdülhalim Efendi’nin oğlu. H enüz 20-25 yaşlarında iken H üdavendigär
şeyhi olup Kara Bostan adıyla şöhret b u l
du. Ele geçen şiirlerinden birkaç tanesi
Mevlevi şairlerine ait tezkirelere alınm ıştır. (—» K.)
BOSTANZADE Mehmed Çelebi. Şeyhülisläm, Divan şairi (Tire? 1535- İstanbul
15981. Bostanzade Mustafa Ef.nin oğlu.
Arabzäde ve Kadızäde gibi devrin önem li älim lerinden ders aldı 1556 da m edrese tahsilini tamam! adıktan sonra Eski
tbrahim Paşa, Yeni Ali Paşa, Hämkah,
Esmihan Sultan, Sahn-ı Seman, Süleymaniye ve E dirne Selimi ye m edreselerinde m üderrislik, Şam, Bursa. K ahire’de
kadılık yaptı. Anadolu ve Rumeli kazaskerliklerinde bulundu. Kazasker iken te kaüd olduktan sonra Şeyhülislämlığa getirildi. Dili peltek olmasına rağmen iyi
bir hatip olduğu kaynaklarda belirtilmiştir. Arapça, Farsça ve Türkçe şiir
leri olan Bostanzäde’nin K anuni’nin ölü
mü üzerine yazdığı mersiye ünlüdür.
Dergäh arşivi tlm iye sälnämesi

BOZ
İmam Gazalinin İhyäü’l-u lü m adlı eseri
ni tercüme, Halebı İbrahim bin M uhammed’in M ülteka’l-ebhur adlı eserini şerh
etti. (—> K.)
Boş beşik ve akkuş. Halk hikäyesi. 1932
de Demircioğlu Yusuf Ziya tarafından
derlenen bu hikäyede öksüz ve yetim
bir kızın macerası anlatılır.
Fatma, bir yöriik beyi ile evlenerek, kendisiyle birlikte kardeşlerini him aye et
miş olan H alil’den ayrılır. Bir yörük ka
dım olur, fakat yörük kadınları, araları
na giren bu yabançı kadım kıskam rlar.
Önceleri Fatm a’nın çocuğu olmaz, yedi
yıl sonra dünyaya gelen çocuğu ise, bir
göç sırasında devenin üstünde bulunan
beşiğin içindeki kundağın bir ağaç da
lına takılm ası sonucu kuşlar parçalar.
Biçare Fatm a boş beşiği görünce çıldırır
ve çocuğunu ararken kayıplara karışır.
Bir akkuş ona yol gösterir. Fatm a ova
da ve Y anıkhan bölgesinde efsaneleşir.
Onun akkuş kılığında insanlara yardım
ettiği inancı yayğınlaşır. H albuki F at
ma bir değirmenci tarafından k u rtarılmış ve aym değirmene gelen H alil’le buluşm uştur. Hikäyenin çeşitli varyantları
vardır.
Elmalıdan çıkdım yayan
Dayan hey dizlerim dayan
E m m i. atlı, dayım yayan
Bebek beni del’ eyledi
Y a ktı ya ktı kül eyledi
bendiyle başlayan ve ağır- ağlama ha
vası ile söylenen Bebek ağıtı da bu hikäyeye dayanır.
Hikäyenin dram atik bir gerilim e sahip
olan birinci bölümü Necati Cumalı tarafından Boş beşik adıyla iki defa tiyatro
eseri olarak yazılm ıştır (1948, 1969).
1969 da yazdığı ikinci Boş beşik’te Ne
cati Cumalı tabiat unsurlarım b ir çeşit
кого gibi konuşturur. Eserde, yörüklerin yaşayışları kadar çocuğu olm ayan
kadının ve erkeğin ru h i sıkıntıları, çevrenin baskısı iyi işlenmiş, eserin şiirli
dili, konunun hazinliğini m elodram a çevirm ekten korum uştur.
İlk önce İzm ir Şehir T iyatrosu’nda oy
nanan (1949) eser, Enlangen festivalinde derece almış (1955) ve filme de çekilm iştir (1952). Y urt dışında E nlangen’den başka Üsküp’te de oynanm ıştır.
Boşboğaz ile gülläbi. Mizah gazetesi, P azartesi ve Perşembe günleri haftada iki
gün yayım landı
(İstanbul 24 Temmuz
1324/1908- 1 Aralık 1908). Tüccarzäde
İbrahim Hilmi (Çığıncan) nin yayım laM illi Ktp. Dergäh arşivi

dığı gazetenin başyazarı Hüseyin Rahmi
(G ü rp ın ar)’dir. Ahmed Rasim’in «Şehir
m ektupları» ve Midhat Cemal (K untay)
in «Hürriyet» adlı fantezisi burada ya
yım landı.
Yazılar orijinal ve ince esprileri ihtiva
etm ektedir. Devrin ileri gelenlerine,
Mizän gazetesine çatan yazı ve karikatü rler vardır. Bazı mizah yazıları tefrika halinde yayım lanm ıştır.
«Boşbo
ğaz», çok, fakat doğru konuşan «müdäfaa-yı hukuk, vatan ve millete hädim»
bir insanı canlandırır. Yazılar devrine
göre sade bir dille ve konuşma üslubuyla kalem e alınm ıştır.
Gazetede ayrıca
günlük havadisler ve «Boşboğazın ciddi
makalesi» adı altında ciddi yazılara da
yer verilm iştir.
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Boynu büyük ötdüler.
Roman (Yılmaz
G üney [P ütün], 1971). K onuşm alarda aşı
rıya kaçm ayan mahalli bir dilin kullanıldığı rom anın, tasvir bölüm lerinde şiirli
bir anlatım , dikkati çeçer. Boynu bükük
öldüler, köy rom anında yeni bir düşünceyi getirm eyen, belli konuları tekrar
eden bir k itap görünüm ündedir. B ir kısmı daha önce Boynu bükükler (1966)
adıyla yayım lanan rom ana Orhan Kemal
ödülü verildi (1972).
BOYUNAĞA, Yılmaz. Yazar
(K ırklareli
1935- ). İlk, orta ve lise tahsilini Zonguldak’ta yaptı. Yüksek Öğretmen Oku
lu öğrencisi olarak İÜ. Edebiyat F akül
tesi T arih
Bölüm ü’nü bitirdi
(1960).
B ursa Erkek Lisesi (1960-62) ve Yozgat
Lisesi’nde (1964-65) tarih öğretmenliği
yaptı.
1965-72 yıllarında da Balıkesir
Eğitim E nstitüsü’nde tarih öğretmenliği
ve m üdür yardım cılığında bulundu. Son
ra Sam sun Eğitim Enstitüsü’ne tayin
edildi (1972). Halen bu okulda m üdür
yardım çısı olarak görev yapıyor.
E serleri: T ürk-İslam
sentezi
(1970),
Denizler ejderi, K irik hançer (roman,
1975).

Yılmaz Boyunağa

Boz. Açık toprak rengi, kül rengi. Di
van edebiyatında tu rna kırı ata verilen
isim. Halk şiirinde benli boz, bengi boz
olarak da geçer. Halk inanışında H ızır *
«Benli-boz»a binm iş olarak tarif edilir.
Bozbıılanık. H ikäyeler (Nezihe Meriç,
1953). K itapta, Çalgıcı, Dünyada tekn ik
arıza, Boşlukta mavi, Aksaraya dolmuş,
Bozbulanık, Ü m it fakirin ekm eği, Uzun
hava, Bazıları, Dağılış, Öğretmen, Narin,
İnceden, Öz suyu, Madem ki hayal kurm ak bedavadır adlı on dört kısa hikä-

Boşboğaz gazetesi

BOZ
ye yer alır. Büyük şehirde bazıları yalnızlığın ve hayal k ın k lık ların m bunalım ını, bazıları yoksullugun acılarını ya
şayan, bazıları da yeni hulyalar ardında
koşan daha çok genç kız ve kadınların
hikäyeleri anlatılır. K itabın ikinci baskısında (1957) A la tu rka şarkılar, K u rum ak, K e k lik türküsü ve Dışariliklı adlı
dört hikäye daha eklenm iştir. Yazar,
«Öz suyu» hikäyesinin kahram anı Hayriy e’yi sonradan
Sular aydınlanıyordu
oyununda yeniden ele alır (1969).
BOZDAĞ, İsmet. Şair, gazeteci (Bursa
1916- ). İlk ve orta tahsilini B ursa’da
yaptı. İÜ. İktisat F akültesi’ni ve Gazetecilik E nstitüsü’n ü b itirdi. M emurluk,
gazetecilik yaptı; ticaretle uğraştı. Emeklı Sandığı ve V akıflar Bankası idare
meclisi azalığında bulundu. 23 radyo
oyunu 1940-1952 seneleri arasında A nka
ra ve İstanbul radyolarm da tem sil edildi.
G önderilm em iş m ektuplar (1943) adlı
şiir kitabından başka, B aşvekilim Adnarı
M enderes (Celäl B ay ar’dan derleme,
1969), Bir çağın perde arkası
(1972),
A ta tü rk ve eşi Latife H anım (1975), A tatü rk ’ün sofrası (1975), D emokrat parti ve
ötekiler (1975),
A bdülham id’in hätıra
defteri (1975) gibi yakın tarihim izle ilgili hätıra-derlem e k itap ları vardır.
BOZFIRAT Ayhan, bk. KÖKSAL Ayhan.

larının kendi arazisi üzerinden geçm esi
üzerine boruları tah rip eder.
Ç atışm a
hızla gelişir. Enstitücülere y a rd ım eden
Şirin Köy’ün eğitmeni Y am örenli M u ra t
köyün kahpesi Sultan ile basılır. S a h tekärlığı ilän edilerek hapsedilir. S o n u n 
da enstitücüler tarafından k u rta rılır. B eri yandan K ara Derviş ö ğ retm en lerd en
Emine Güleç’i barındığı değirm ene k a çırm ıştır. Enstitücüler yardım a g e lirle r,
M urat eğitm en Derviş’in k u rşu n la rı ile
vurulur; Em ine de D erviş’i b alta ile ö l
d ürür.
Kemal Tahir, bu uygulam a ü zerine gö
rüş ve tenkitlerini m üfettiş Şefik E rte m
aracılığı ile sürdürür. B una göre E n s titü ler CHP fikriyatının ve ik tid a rın ın
rahatça sürdürülm esi için k u ru lm a k ta ,
rejim in köyden çıkıp köye yönelecek b e k çileri yetiştirilm ek istenm ektedir.
K ö
yün geleneksel yapışı içinde kalm ası d e ğişim ve gelişiminin kontrol altın d a t u 
tulm ası gerekm ektedir.
Ancak g eçm işinde alabildiğine hür bir düzen için d e
yetişm iş olan Anadolu köylüsü y ap ışm a
yabançı uygulam aların baskıcı ta tb ik a tına karşı direnecektir. Bu direnişler b a tılılaşm a hareketlerinin devlet ta ra fın dan yürütülm eye başlandığı tarih ten itibaren içe dönük bir tavırla, kendi k a buğuna çekilme yolu ile gerçekleşm iştir.
Bu sebeple Anadolu insanının cevheri
sımsıkı saklanarak kıskanç bir biçim de
korunm uştur. Tohumun toprağa düşüp
yetişmesi, filiz vermesi söz konusu ola
maz. Aksi takdirde çıkan filizler b u d anacak çekirdek de çürüyüp gidecektir.
Y azarın A nadolu insanı üzerine geliştirdiği bu düşüncelerinin yanında, rom an
Köy E nstitülerine yöneltilmiş tenkidi
eserlerin başta gelenlerinden biri olarak
değerlendirilebilir. Kuruluş, dil özellikleri ve tipleri açısından bu eser, K em al
T ahir’in rom ancı olarak bütün hususiyetlerini yansıtm ası bakım ından da d ik kate değerdir.

Bozkırdaki çekirdek. Roman (Kemal Tahir
[D em ir], 1967). Eser tek p arti idaresi
dönem inin Köy E nstitüleri uygulam asını
konu edinm ektedir. Birinci bölümde
devrin bu işe m em ur edilmiş siyasıleri
arasında enstitülerin k u ru luş gayeleri ile
icabında kapatılm a yolları tartışılır. Da
ha sonra Çankırı, K astam onu ve Çorum
topraklarının birleştiği yerde kurulacak
Dumanlıboğaz Köy E nstitüsü için ülkücü eğitim cilerden Halim A kın görevlendirilir. E nstitücülerin çevreden topladıkları yirm i iki çocuk ile başladıkları
çalışmalar, köy çocuklarının aza kanaat
ve çile çekme gücü alabildiğine söm ürüBozkurt. Türk destanlarında önemli yer
lerek sürdürülür. Ancak öğretm enlerin işgal eden efsanevi yaratık. Bozkurt, b a 
köylülerle m üspet m ünasebetler kuram azı T ürk boylarınca kutsal sayılm ıştır.
m aları yüzünden, zaten tem elde köyün
G öktürkler dişi kurtu «ulu ana», U y
sosyo-ekonom ik yapışına ters düşen u y - ğurlar erkek k u rtu «ulu ata», Oğuzlar ise
gulam a zaman zaman çatışm alar doğu
kendilerine büyük savaşlarda yol gösrur.
teren bir kılavuz olarak görm üşlerdir.
Bu çatışm aların rom ana eklenti gibi du
Bazı Türk destanlarında Türklerin k u rt
ran en geniş kısm ı köyün zenginlerinden
soyundan türediği anlatılır (bk. Bozkurt
Zeynel Ağa - K ara Derviş ikilisi ile ola
destanı, Ergenekon destanı, Uyğur Türenıdır.
O civarda kendir ekerek esrar yiş destanı). Türklerin güçlü, yırtıcı ve
üreten ve bu yoldan büyük kazanç elde
saldırgan bir hayvanı totem tanım aları
eden K ara Derviş, enstitünün su bo ru  yanında, komşu kavim ler de Türklerin
Derg&h arşivi

yırtıcı hayvan soyundan, özellikle k u rt
soyundan geldiklerine inanm ışlardır. Çin
kaynaklarında rastlanan bu bilgilere eski Arap ve Süryani kaynaklarında da tesadüf edilmektedir. tra n destanı Şehnäm e’de kurt bakışlı T ü rk ’ün, tra n kahram anı İsfendiyar’ı püskürtüp çöllere
sürmesi anlatılır. Türk
destanlarında
görülen dişi kurt tarafından em zirilip
büyütülm e motifine Yunan, İtalyan, Al
man ve Hint efsanelerinde de rastlan maktadır.
★ Destanı ed. Türk destanlarının İsläm iyet öncesi rivayetlerinde k u rt ve boz
ku rt motifi hakim bir y er tutm aktadır.
Oğuz Kağan, Bozkurt, Ergenekon ve Türeyiş destanları bozkurt m otifinin önem 
li yer tuttuğu destanlardır. Oğuz Kağan
destanı’nda, Oğuz Han ta rif edilirken b a
zı yönlerden kurta benzetilir. Yine aynı destanda, Tum an’ın yırtıcı heyvanla
rın, kurtların dilini bildiği hikäye edi
lir. H üküm dar olması üzerine b ir şölen
veren Oğuz Han, tebasına
«Kök böri
bolsıngıl uran» (Bozkurt sesi savaş parolamız olsun) der. Bu destanda yer
alan başka bir motif de, gök yeleli e r
kek bir k u rtu n Oğuz K ağan’a yol gösterm esidir.
G öktürklerin Bozkurt destanı’nda ise,
düşm anları tarafından yok edilen T ürk
soyundan arta kalan bir çocuğu dişi bir
k u rtu n himayesine alıp beslediği, onunla
ilişkide bulunarak yeni bir neslin üremesini sağladığı hikäye edilir. Bu yeni
nesil çocuklarından birinin adı da Asena
(bozkurt) dır. Yine G öktürk destanlarından Ergenekon destanı’nda T ürklerin
Ergenekon’dan çıkmasım sağlayan hakan da Börte Çene (bozkurt) adını taşır. U yğurların Türeyiş destanı’nda da
k u rt motifi yer alır.
Dede K orkut hikäyelerinde «kurt yüzü
nün mübarek» olduğu belirtilm iştir. Şam anlık inancında da bozkurtun kutsal
sayıldığı, dualarda adının geçtiği bilinm ektedir.
T ürk destanlarındaki bozkurt m otifi Mo
ğollar tarafından da benim senm iştir.
T ürkler, ongunları olan k u rtu b ay rak larına alem yapmışlardır. K u rt başı bayrak kullanm a ädetinin B aşkurtlarda
XVIII. a. kadar devam ettiği biliniyor.
XX. a. başlarında gelişen Türkçülük akımı ile İslämiyet öncesi k ü ltü r k alın tılarına ve bu arada destanlara önem ve
rildi. Bazı Türkçü kuruluşlar, gazete ve
dergiler bozkurta am blem lerinde
yer
verdiler. Özellikle C um huriyet’in ilk dö-

nem lerinde, bozkurt resim lerine paralar,
pullar üzerinde yer verildiği gibi, bazı
resm i kuruluşların da amblem lerinde
bozkurta yer verdikləri görülm ektedir.
K ıb n s’ta, M illi M ukavem et Teşkilatı’mn
bir devam ı durum undaki M ücahit təşki
latının am blem inde de k u rt yer alm aktadır.
★ H alk. A nadolu halkıyatında, destanı
geleneğin izleri mahiyetinde, bozkurtla
ilgili inançlar devam etm ektedir. K urtların aşık kem iğinin nazara karşı çocukların om zuna takılm ası veya beşiğine
asılması; bu kem iğin bulunduğu kesede
bereketin eksik olmayacağı kanaatinin
taşm m ası örnekler arasındadır. K urtun
adam dan azma olduğu, silähla öldürül
m əsinin m üm kün olmadığı ve öldürənin
günaha gireceği inancı yanında, Nizip
civarında k u rtla r evliyası K urt Baba’ya
izafe edilen K u rt Baba tepesi bulundu
ğu halkıyat araştırıcıları tarafından tespit edilm iştir. Y abanabat
(Kızılcaham am )ta Kese ile Sipahi köyleri arasındaki kaplıcanın bir k u rt tarafından keşfedildiği de halk rivayetleri arasında
dır. (-* K.)
Bozkurt destanı. G öktürklerin türeyişi ile
ilgili T ürk destam . Ç inlilerin Çu ve Sui
hanedanlarm ın tarihlerinde kaydedilen
üç rivayete dayanır. Bu rivayetlerden
ikisi hem en hem en birbirinin aynı, üçün
cüsü biraz farklıdır. Çu hanedanı tarihindeki birinci rivayet şö y le d ir:
Eski H unların soyundan gelen G öktürk
ler, A -şi-n a adlı bir aileden türem işler
ve ayrı ayrı oym aklar halinde yaşamağa
başlam ışlardır.
Lin adlı bir m emleket
tarafından mağlup edildilər ve hepsi öl
dürüldülər. Sadece on yaşında bir ço
cuk kaldı. Düşman askerleri onun çok
küçük olduğunu görünce ayaklarım keserek bir bataklığa attılar. Orada bir
dişi k u rt peyda oldu, çocuğu etle besledi. Çocuk büyüyünce k u rtla karı-koca
hayatı yaşam ağa başladı. K u rt çocuktan
gebe kaldı. Çocuğun yaşadığını duyan
düşm an hüküm darı onun öldürülmesi
için askerlerini gönderdi. K urt hemen
kaçtı; Kao-çang (Turfan) m em leketinin
kuzeyindeki dağa gitti.
Bu dağda bir
m ağara vardı.
İçinde çevresi dimdik
dağlarla çevrili, yemyeşil bir ova bulunuyordu. K u rt bu m ağaraya girdi; ora
da on çocuk doğurdu. Çocuklar büyü
yünce dışarıdan getirdikleri kızlarla evlendiler. H er birinden bir soy türedi.
Hepsi on soy idiler. A -şi-na da bu soy
lardan biri idi. Çoğaldılar ve yüz aile
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oldular. Birkaç nesil sonra m ağaradan
çıktılar. A ltay dağları eteklerinde yerleşerek A parlara dem ircilik yapmağa
başladılar ve onlara tab i oldular.
Sui hanedanı tarihindeki ikinci rivayet
daha sonra kaydedilm iştir.
Birincisinə
çok benzem ektedir. Bu rivayette Göktü rk lerin H unlardan geldiği kaydı yoktur.
Buna m ukabil Lin m em leketinin
baskınm a uğram adan önce G öktürklerin
Batı denizi (Hsi-Hai) kıyısında oturdukları kaydı vardır. G öktürklerin m ağara
dan çıkışlarm ı da kaydetm eyen bu riva
yette fazla olarak k u rtu n kutsal ru h lar
la ilgisi bulunduğu ve m ağara içindeki
ovanın çevresinin 200 m ilden uzun ol
duğu belirtilm iştir.
Üçüncü rivayet, yine Çu hanedanı tarihindedir. İlk ıkisinden epeyce farklı olan
bu rivayet ise şöyledir :

da hanedan olduğunu kabul e tm e k g erekir.
Üçüncü rivayette ise d o ğ ru d a n
doğruya bir şehzade olan 1-ci N i- s u - tu
sağ kalır.
K urttan doğduğu b e lirtile n
İ-ci N i-su-tu, ilk iki riv ayette geçen ço
cuğun oğlu m u idi, yoksa bu çocuk ile
İ-ci N i-su-tu aynı kim seler mi id i, b u 
rası m eçhuldür, fakat arada bir b ağ o l
duğu m uhakkaktır. Birinci ve ik in c i r i 
vayette çocukla evlenen k u rt on çocuk
doğurur ve hem en A -şi-na sü lälesin e
geçilir. Üçüncü rivayet bu kısm ı g e n işletmiş ve aradaki zamanı d o ld u rm u ştu r.
İ-ci N i-su -tu ’dan sonra Na T u -liu (T ü rk )
ve kardeşleri ile A Haien Şad v a rd ır.
B uradaki T ürk (Na T u-liu) İslam ı y a ratılış efsanelerinde Nuh oğlu Y äfes oğ
lu Türk olarak geçer.
Üçüncü rivayette mağara m otifi e k s ik tir. Halbuki Çin kaynaklarının b ild ird iğine göre, G öktürk kağanı her yıl tig in leriyle birlikte atalarının m ağarasını ziy aret ederek, orada kurban keser, B atı
G öktürk kağanı da her yıl sekizinci a y ın
başında büyük m em urlarından b irin i
göndererek bu törene iştirak ederdi. İlk
iki rivayette çevresinin uzunluğu v e rilecek derecede açık olarak geçen m ağ ara
motifi, bu rivayetleri Ergenekon d e sta nına bağlam ası bakım ından m ühim dir.
On üçüncü yüzyılda, İlhanlılar çağında
Reşidüddin tarafından tespit edilen E r
genekon destanı; Bozkurt destanı riv a yetlerinin bazı bakım lardan
(bilhassa
m ağara, dem ir dağ m otifleri bak ım m dan) genişletilmiş ve bazı m otiflerinden
(k u rt ana; yaz, kiş tanrıları v.b.) a y ık lanmış şeklidir. Ergenekon destanında
k u rt, sadece Ergenekon’dan çıkış s ıra 
sında Moğolların hüküm darı olan B örte
Çene (Bozkurt) ’nin adında korunm uştur.
Oysa G öktürklerin türeyiş destanında en
m ühim nokta bozkurttan türem e m o tifidir. B undan dolayı G öktürkler çad ır
larının önüne kurt başlı bayrak d ik erlerdi.
G öktürklerden başka U yğurlar,
hatta XVII., XVIII. asırlara kadar B aşk u rtlar dahi k u rt başlı sancak kullanm aktaydılar. Esasen Uyğurların T üremektedir.

G öktürkler H un m em leketinin kuzeyindeki Sou ülkesinden çıkm ışlardır. Baş
larında A Pang-pu vardır. Onun on yedi
kardeşi vardı. Büyük kardeşlerinden bi
rinin adı 1-ci N i-su -tu idi ve kurttan
doğmuştu. Y ağm urlara, rüzgärlara hükm ederdi. K ardeşleri düşm an tarafından
öldürüldü; sadece 1-ci N i-su -tu kaldı.
Biri yaz, digeri kiş tanrısının kızı olan
iki karısı vardı. B unlardan dört çocuğu
oldu. Çocuklardan biri beyaz bir leylek
haline geldi. İkincisinin adı Çi-gu
(Kırgız) idi;
A -fu ile K em ırm aklar.
arasında oturdu. Üçüncüsü Ç u-cin su
yunda verleşti. En büyükleri olan dör
düncüsünün adı Na T u -liu idi; Chien-su
ve Şin dağlarında oturuyordu. Bu dağ
larda ecdadı A P ang-pu’nun bir oymağı
yaşıyor ve soğuktan çok sıkıntı çekiyordu. Na T u-liu ateşi b u larak onları ısıttı; besledi.
Bunun üzerine kardeşleri
onu başkan seçerek kendisine T ürk undı. B unların erkek çocukları, soyadla
rını annelerinden alıyordu. Türk ölünce
çocuklar toplandılar. Büyük bir ağacın
altına gittiler. Ağaca doğru en yükseğe
atlayam başkan yapm ak üzere araların 
da anlaştılar. T ürk’ün en küçük karısı
olan A -şi-n a’nın oğlu, ötekilerin en genci olduğu halde en yükseğe atladı ve
Ergenekon destanı’nda, Bozkurt destabaşkan oldu; A Haien Şad ünvanını al
nı’nda ayrılan bir mühim nokta da E r
dı.
A -şi-na ailesi bundan türedi.
genekon destanı’nın Moğollara mal edilİlk iki rivayette düşman tarafından sağ mesidir. Bu destanın tespit edildiğ-'
zaman ve çevrede Moğollar bir Türk bo
bırakılan çocuğun hüküm dar sülälesinden gelip gelmediği belirtilm em iştir. Fayu sayılıyordu. Değişik zaman ve çevkat T ürklerde hanedana gösterilen saygı relerde tespit edildikleri için ayrı ayrı
adlandırılan ve umumiyetle ayrı m üyiş destanında da kurt, «ata» olarak geçtalaa edilen Bozkurt destanı ile Erge
etm em e geleneği dikkate alınırsa onun

nekon destanı aslında aynı destandır ve
G öktürklerin türeyişi ile ilgilidir. (—> K.)
Bozkurtların ölümü. Roman ( [Hüseyin Ni
hal] Atsız, 1946). Doğu T ürkeli’nin yıkılışı ve Kürşad ihtilälinin konu edinildiği eserin başında yazar, rom anını, söh
bet eden gençlerden birinin ağzından,
«öyle bir rom an ki hayatın bizzat kendisini aksettirecek. İçinde hem romantizm,
hem de realizm yer alm akla beraber biz
zat hayatın akışından» ayrılm ayacak ve
aynı ölçülerde tarihe de sadık kalacak
bir eser, olarak tarif eder.
Romanda önce, Doğu T ürkeli’nin yıkılışı
anlatılır. Doğu Türkeli’nin kağanı Çuluk Kağan, Çinli karısı İçing K atun tarafından ağulanarak öldürüldükten sonra
yerine inisi Bağatur Şad geçer ve K ara
Kağan adını alır. Çuluk K ağan’ın oğul
ları Yaşar Şad (sonradan Tulu H an) ve
Şu Tegin (sonradan K ür-Ş ad), K ara K ağan’dan babalarını öldüren Çinli hatundan öc alm asını beklerler. Halbuki K ara
Kağan Çinli hatunla evlenm iştir. H akanın karısının Çinli olması yüzünden Çinliler, Türk ülkesinde T ürkler kadar, hatta
zam an zaman daha fazla söz sahibi olur
lar. Tulu Han ve K ür-Ş ad başta olmak
üzere halk, ülkelerindeki Ç inlilerden ra 
hatsız olur ve içten içe de Çinli karının
sözlerine uyan kağanlarına kin beslerler.
Ozan Çuçu bu durum u «Bir yanda Türk
börüsü/B ir yanda Çin uğrusu/B izden artık ötüyor/Ç inlilerin borusu» şeklinde
ifade eder.
Batı Türkeli kağanı Tüng
Yabgu Kağan ise, Türk ülkesinde iki
kağanın bulunm asını doğru bulmaz. «Bir
elde baş çoğalırsa budun azalır» diyerek
ittifak teklif eder. Fakat bir netice elde
edemez. Tulu Han ise başa geçmek için
Çinlilerle anlaşmaya girer. K ara K ağan’ın
Çin akını bu anlaşma yüzünden başarısız kalır. 627 yıllarında Ö tüken’de başgösteren kıtlık ve isyanlara karşı K ara
Kağan, yine Tulu H an’dan yardım istem ek zorunda kalır. F akat isyancılar
(Dokuz oğuzlar, Sırtduşlar, B ayırkular)
T ulu H an’ı yenince, Tulu H an hapsedilir. Hapisten sonra da Çin’e kaçar. Yıllar önce ihtiyar Kıraç A ta’nın dedikleri
b ir bir ç ık m ıştır: Gökte üç ay birden
parlam ış, Çinlilerle yapılan savaşta Gök
tü rk le r mahvolmuş, esir düşm üştür. K a
ra K ağan da tasadan ölür. «Tavşan sürü leri B ozkurtları tutsak etmiş, ıslak k argalar doğanları yenmiş»tir. 9 yıl süren
tutsaklığı, K ür-Şad ihtiläli takip eder.
K ırk er Çin sarayım basarlar. Daha sonra
sı için destanı bir savaşa girişm işlerdir.

Atsız, Bozkurtların ölüm ü’nün devamı
m ahiyetindeki
B ozkurtların dirilişi’nde
(bs. 1949) K ür-şad ihtilälinden 40 yıl son
ra T ürkeli’nde K utluk Şad’la Tonyuku k ’un m ücadelelerini T ürk devletini yeniden teşkilatlandırm alarını anlatır.
B ozkurtların ölümü ve B ozkurtların dirilişi bir arada B ozkurtlar adıyla da yayım lanm ıştır. Bu rom anlarda Atsız, bir
taraftan ta rih bilgisi ve görüşünü işlerken, savaşçılıkları, saflıkları, doğrulukları ve aşklarıyla tarih i tipleri rom antize
eder. K uvvetli bir rom antizm ürünü
olarak dikkati çeken bu eserler, yayım 
landığından beri geniş ilgi görmüş, özellikle gençler tarafından okunm uştur. Ancak Atsız, rom antizm inə kaynak olarak
yakın ve m illi tarihim iz yerine ırk ı tarihimizi alm akla yapabileceği etkiyi sınır lam ıştır.
Bozlak. Halk edebiyatı tü rk ü ezgilerinden. Güney ve Orta Anadolu bölgelerindeki aşiret kavgaları, kan davaları, aşk
m acəralarının konu teşkil ettiği, uzun
hava olarak okunup söylenen,
«Afşar
Bozlağı», «Urum Bozlağı» gibi örnekleri
olan bir ezgi türü.
BOZOK, Hüsamettin. Yazar, yayımcı (is
tanbul 1916- ). Yüksek öğrenim ini 1Ü.
Fen Fakültesi Kimya M ühendisliği Bölüm ü’nde tam am ladı. Bir süre fen dersleri okuttu. Yeditepe dergisi ve yayınlarını kurdu (1950). Iskit yayınevi’nde
idarəçilik (1946-52), istanbul Şehir Operası’nda basın m üşavirliği
(1969-1972)
yaptı. Yeni adım, Servet-i fünun, Uyamş, Ses (1938), Sokak, İnsan, K üllük, Yeni
edebiyat, Y ürüyüş, Pınar, Yığın (194146), A y lık ansiklopedi (1946-52), Yedi
tepe (1950) dergilerinde deneme ve tenkit yazıları yayımladı.
E se rle ri: Em ile Zola (inceleme, 1940),
Portreler (Batılı yedi şair-yazar üzerine
inceleme, 1941).
BOZTEPE, Halil Nihad.
Şair (Trabzon
1880- A nkara 17 Şubat 1949). Trabzon
Askeri Rüştiyesi ve İdadısi’ni bitirdi.
Fransızca öğrenm ek için bir m üddet
Trabzon
«Freres»ler m ektebine devam
etti. Aynı zam anda bu m ektepte Türkçe
m uallimliği yaptı.
Resmi tahsili bu n 
dan ibarettir. Kendi şahsi m erak ve
gayretiyle yetişti. Ailəsinin geçimini temin için Trabzon D uyün-ı Umümıye
İdaresi’ne m em ur olarak girdi. Kısa za
manda terfi ederek D uyün-ı Umümiye
K om iserlik kalem ine intisap ile İstan-
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b u l’a g itti (1903). D aha sonra aym yerde m üdür oldu (1922). D uyün-ı Umüm iye’nin lağvı üzerine Osm anlı borcla
rın ın halli için P aris’e giden heyette b u 
lundu (1925). D öndükten sonra III. devrede G üm üşhane m ebusu olarak Meclis’e girdi (1927). Sekizinci dönem başı
na kadar Trabzon m ebusu olarak Meclis’te bulundu (1947).
İlk şiirlerini 1908 de İstanbul gazete ve
dergilerinde yayım ladı.
Şairliği hiçbir
zam an ciddi bir su rette benim sem iş görünm em ekle beraber ince ve zarif ru hiyle, seçkin ahläk ve m izacıyla geniş
ve derin edebiyat k ü ltü rü y le tam bir
şair hüviyeti taşıdı.
Halil Nihad, şiirdeki k ud retin i daha ziyade mizah, hiciv, tehzil vädisinde gös
terdi. En m izahi sayılacak b ir parça
sında en ciddi bir şiirde ifade edilebilecek duyğularla şikäyetler bir aradadır.
Ciddiyi, mizahi, hicvi b irlikte ifadede başarılı olm uştur. Fuzüli, Nedim, Bäkı, Näili
Nef’i gibi eskilerden başlayarak Hämid,
Eecaizäde, F ik ret gibi son devrin üstatlarına kadar birçok şairlerim izin eserleri
Halil N ihad’a birer tehzil örneği teşkil
etm iştir. Arüz veznini kullanan üstatlardan hececilere varm caya kad ar her
tarzı taklitte başarı gösterm iştir. M anzum elerine M eşrutiyet’ten sonra 40 senenin (C um huriyet dahil)
siyasi, içtim ai
hadiselerini konu olarak alm ıştır.

rin ileri gelenleri, edipler, şairler, gazeteciler, siyasi simalar, p artiler, teşekküller «S ih ä m -ı ilham»ina hedef teşk il et
m iştir. Cum huriyet devrinde yapılan
dil devrim ine karşı çıkmış ve dilcilerin
yanlışlarını ince esprilerle tehzil eden
Ağaç kasidesi isimli eserini neşretm iştir (1931). Daha sonra aym eseri Cumh u riy e t’te
yapılan inkılapların çeşitli
cephelerini tenkit eden 1500 bey it halinde yeniden yayım lam ıştır
(1947).
Fransızcadan
ve
bilhassa
Alphonse
D audet’den çeşitli tercüm eleriyle bu
Fransız yazarının m em leketim izde ta 
nınm asını tem in etmiştir.
E serleri: Sihäm -ı ilham (1921), Ä y in e -i
devrän* (1924), Maktab (1924), A ğaç
kasidesi (1831, II. bs. 1947), N edim d i
vanı (N edim -i Kadım divançesi ve lü g a tçe ilävesiyle, 1922). (-* K.)
Bölge kütüphanesi. Birbirine kom şu ve
yakın özellikler taşıyan il ve ilçelerin
kütüphaneleri arasında işbirliği sağlayan
kütüphane. Bölge kütüphaneleri, b u lu n dukları bölgenin merkez kütüphanesi
durum unda olup, çevre kütüphanelerin
idare ve hizm et denetimini de y ü rü tü r.
İlk defa İngiltere’de uygulanm ıştır.

BÖLÜKBAŞI, Osman. Siyaset adamı, şair
(H asanlar/K ırşehir 1913-). İlk ve o rta okulu K ırşehir’de, liseyi İstanbul’da
okudu. F ransa Nancy Üniversitesi F en
Fakültesi
Riyaziye
şubesini
bitird i
C ilve-i dehrin tecelliyät-ı günä günunu
(1937). B ir süre Kandilli R asathanesi’n G örm ek istersen eğer Ä y in e -i devrärı’a de çalıştı. M illet Partisi kurucuları a ra 
bak sında yer aldı. Daha sonra bu p artin in
Gördüğü b ütün yanlışları, ifrat ve tefbaşkanlığm ı yaptı. Cumhuriyetçi M illet
riti, hataları; ince ve kuvvetli b ir zekä P artisi’ni k u rd u ve başkanlığmı yaptı.
süzgecinden geçirerek hicvetm iştir. Dev- Sonradan bu parti Köylü Partisi ile b irH. Nihad Boztepe
leşti (CKM P). Bu partiden de ayrılarak
yeniden
M illet Partisi’ni kurduysa da bir
Ağ AÇ KASlDESİ’nden
süre sonra siyasi hayattan ayrıldı.
Vatanda dilsize döndüm degilken ehl-i sükut!
T ürk siyasi hayatında renkli şahsiyeti ve
Yerindedir bana bir put demek, yürür bir put!
nükteleriyle tanınan ve uzun süre K ırLäkırdı etmeğe vermez aman lisaniyyün!
şehir m illetvekilliği yapan Osman BöAzaldı bende tahammül, tükendi sabr ü sükün!
lükbaşı, çoğu şarkı ve türkü şekillerinde
Yanımda söyleşiyorlar garip bir lehçe,
sayılabilecek şiirler yazdı.
Bunlardan
Bir ismi v a r: Ulusal Dil denir, fakat bence
bazıları bestelendi.
Ne şive-i Arabidir ne şive-i Türki!
BÖLÜKBAŞI, Riza Tcvfik. Fikir adamı,
Japonca, Çince mi? Asla! Bu öyle bir dil ki,
şair
(C isrim ustafapaşa/Edirne 1869- İs
Ne anlıyor onu alim, ne anlıyor cahil!
tanbul 1949). Önce Medrese’yi, daha
Bir etti alimi cahille memlekette bu dil!
sonra da M ülkiye Mektebi’ni bitirm iş ve
Bu yeryüzünde müsavat olursa böyle olur!
çeşitli idari görevlerde bulunmuş olan
Uyup havasına cehlin ve görmeyip mahzur,
Носа Mehmed Tevfik Efendi’nin oğlu.
Bütün lügatları attık, bırakmadık bir tek!
İlk tahsilini İstanbul’da bir Musevi okuArapçadır diyerek ya Acemcedir diyerek!
lunda yaptı. Rüştiyeyi Gelibolu’da bi
Halil Nihad Boztepe
tirdi. Bir süre Galatasaray Sultanisi’ne
devam ettiyse de yarım bırakarak babaSon asır Türk şairleri

sının yanına döndü. Daha sonra baba
dostu bir paşanın yardım ıyla M ülkiye
M ektebi’ne girdi.
Bazı hocaların, bir
ju rn al üzerine görevlerinden alınm alarıyla başlayan öğrenci olaylarına karıştığından okuldan çıkarıldı (1890). Bu
nun üzerine Tıbbiye’ye girdi. Buradaki
öğrenciliği de olaylarla geçti ve 1899 da
Tıbbiye’yi bitirdi. Fakat diploması verilm ediğinden bir süre görev alamadı.
Daha sonra Ahmed M idhat Efendi ve
Cenab Şehabeddin’in yardım larıyla Karantina İdaresi’nde doktorluğa başladı ve
1908 e kadar bu görevde kaldı. Bu ara
da gizli İttih a t ve Terakki Cem iyeti’ne
girdi. 1908 de Hareket Ordusu öniinde
İstanbul’a gelerek şehrin sokaklarında
M eşrutiyet’i
müdafaa eden
nutuklar
verdi. Bu faaliyetleri ilk seçimde Edirne m ebusu olmasını sağladı.
Pervasız
yaratılışı fırka m ensuplarıyla arasının
açılm asına sebep oldu. İkinci seçimde
de aynı şehirden aday olduysa da, İtti
h at ve T erakki Fırkası’nın adam ları tarafından
dövülerek E dirne’den İstanb u l’a gönderildi. Bundan sonra H ürriyet ve İtilaf Fırkası’na geçti. İttih at ve
T erakki’ye kırgınlığı ve siyasi hadiselerin akışı, şairin Milli Mücadele karşısında menfi tavır alm asında rol oynadı.
Savaşın sonunda kurulan Tevfik Paşa
kabinesinde Maarif Näzırı ve Damad
Ferid Paşa kabinelerinde de iki defa
Ş ü rä-y ı Devlet Reisi olarak bulundu.
1919 da toplanan Paris Barış K onferansı’na katılan heyette önce m üşavir, son
ra da m urahhas olarak görev aldı. 10
Ağustos 1920 de yapılan Sevr antlaşm asına imza koyduğu için, Milli Mücadele
sonunda Yüzellilikler listesine alındı ve
y u rt dışına çıkarıldı.
Sürgün yıllarını
önce Hicaz’da, bir ara A m erika’da ve
daha sonra Ü rdün ve L übnan’da (Cünye
kasabasında) geçirdi. 1939 da diğer
Y üzellilikler’le birlikte affedildi, fakat 4
sene sonra yurda döndü (1943) ve 1949
yılının son günü İstanbul’da öldü.
Riza Tevfik bir fikir adam ı olarak büyük etkiler yapmış değildir. Ama geniş
k ü ltü rü sayesinde, özellikle Batı felsefesinin T ürkiye’de tanınm asına ve öğrenilm esine önayak oldu. Bizde ilk ve tek
olarak
«feylesof» nam ıyla anılm asına
ragm en kendisi bir felsefi düşünce sis
tem i kurm uş değildir. B ütün felsefi
faaliyeti, bazı Batı filozoflarınm tan ıtılm ası ve tartışılm asıyla, ortak bir felsefi
mesele olan Epistemoloji (Bilgi teo risi)’
nin
öğretilmesinden ibaret kalm ıştır.
Ayrıca bu alanda sözlük hazırlanm ası
Nevsäl-i m illi, Dergäh arşivi
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Riza Tevfik
ve
el yazısı

çalışm alarına katılmış, ayrıca kendisi de
yarım kalm ış bir sözlük hazırlam ıştır.
Bizde lise seviyesinde felsefe dersini ilk
olarak R. Tevfik m üfredat program m a
sokmuş, D ärülfünun Edebiyat Fakültesi’nde felsefe üzerine konferanslar ver
miş, 1918 den sonra bir süre de Felsefe
m üderrisliği
görevinde
bulunm uştur.
Ayrıca çeşitli konularda рек çok yazı kaleme alm ıştır. Bunların başlıcaları Meşru tiy et öncesinde M älum ät’ta M eşrutiyet
sonrasında ise kurucularından bulunduğu Ulüm-ı iktisädiyye ve içtim äiyye
m ecm uası*, Bahçe*
(Selänik),
Bilgi
mecmuası *, Düşünce *, E debiyät-ı um üm iye mecmuası * ve Içtihad *’da yayım lanm ıştır.
Şair olarak, önceleri bir ara S ervet-i
fünün’a dahil olmasına rağm en hiçbir
edebi akım a bağlanm am ıştır. A. Hämid
ve T. F ik ret’in tesirlerini taşıyan şiirlerinin yanı sıra onu asıl tan ıtan ve sevdiren şiirleri äşık şiiri tarzında kaleme
aldıklarıdır.
Bektaşiliğe m ensup oldu
ğundan tekke şiiri tarzında da başarılı
örnekler verm iştir.
Nam ık K em al’i ilk gençlik yıllarında
okuyan Riza Tevfik, A bdülhak Hämid ve
Tevfik F ik ret’in tesirinde şiire başladı.
Türk edebiyatının XIX. a.ın sonların
dan itibaren yoklam ağa başladığı milli
kaynakları şiirde değerlendirm esini iyi
bilm iştir. Saz şairlerinin konularını, äşık
tarzına ve tekke edebiyatına has şekilleri ve söyleyişe bağlı kalarak işleyip
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1919),
T evfik F ikret (İstan b u l 1945),
geliştiren Riza Tevfik’in şiirlerinde m illi
Seräb-ı öm rüm * (şiirler, L efkoşe 1934
ru h u n belirtisi sayılabilecek k ıt’alarla
ve İstanbul 1949). A yrıca Y eni sabah
karşılaşılır. Kavm i ruhun A nadolu’da
gazetesinde tefrika h alinde yayım lanan
aldığı şekli, sanatın büyüsü içinde ver
Biraz da ben konuşayım adlı hätıraları,
məsini bilen Riza Tevfik, T ürk şiirinin,
yakın devir tarihim iz b ak ım ından önemasli kaynağını keşfetm iş gibidir. Hicran,
sıla hasreti, sevda gibi tem lerin yanın
lidir. (-> K.)
da, m istik ruh ile nefesler, devriyeler,
Böliişmek. H ikäyeler
(Sevinç
Çokum,
kalenderiler kaleme alan şair, kısa zam an
1974). K itapta çoğunlukla k ad ın ları ко
da geniş okuyucu kitlesi tarafından ta 
пи alan 15 hikäye yer alm ak tad ır. Bu
nınmış, şiirleri, A nadolu’nun m uhtelif
hikäyelerde
kadınların dünyaya bakış
yerlerinde kulaktan kulağa intikal eden
tarzları, törelere olan tu tk u n lu k la rı veanonim eserler k ad ar benim senm iştir.
ya baş kaldırm aları ele alınm ıştır. Bir
Sanat yapm ak için yapm acığa düşmeyen
gem inin getirdikleri adlı hikäyede, AlRiza Tevfik ve bir kari- şair, felsefi düşüncelerini de zam an za
m anya’da çalışan Türk işçilərinin yurda
katürü
m an şiirle ifade etm iştir. Riza Tevfik
dönüşlerinde aileleriyle olan takışm alailk şiirlerini arüzla yazdığı halde, daha
rı, Y okuş aşağı’da da, T ü rk iy e’deki azınsonra yerine göre hece veznini kullanlıkların durum unu ele alır.
mış, felsefi konularda kalem e aldığı
m anzum elerde çok defa arüza sadık kalŞairane bir üslubu olan yazar, h ik äy em ıştır.
lerinde; fedakärlık, gelin k ay n an a zıtlığı, birlik, m utluluk, düşüş, inançsızlık,
Eserlərinin ve yazılarının bir kısm ı basonradan görmelik, üm itsizlik, k ay ıtsızsılm am ıştır. Basılmış eserləri : Les textes
lık, bozuluş, çoğulcu düşüncənin o rta 
houroufis (H urufilik m etinleri, Leiden,
ya çıkardığı yanlışlıklar, k arı-k o ca k a v 1909), A bdülhak H äm id ve m ülahazät-ı
gaları, dairelerin kayıtsızlığı, bencillik ve
felsefiyyesi (1918), E stetik (1920), Felçaresizlik konularını işlemiş, M orlar ve
sefe dersleri (I. kisim, M ebhas-ı m arifet,
yeşiller’de
din ve h ü rriy etin atbaşı g it1914), M abadettabiiyat dersleri (1920),
tiğini ortaya koymaya çalışm ıştır.
M abadettabiiyat derslerine ait vesaik
(1919), Öm er H ayyam ’m felsefesi (H üK endine özgü tasvirleri olan S. Çokum,
seyin Däniş’in yayım ladığı R übäiyyät-ı
hikäyelerinde iyi bir gözlemci olarak d ik Öm er H ayyäm ’m içinde yer alır, 1927),
kati çeker. Yayımlandığı dönem de k iMufassal käm us-ı felsefe (2 C. 1914,
tap, «Türk hikäyesinin yenilik hikäyesi
karm aşasında, yer yer patlayan d u y arlı
anlatım ı, başı sonu ve ne dem ek isteUÇUN KUŞLAR!
diği belli olan hikäye kuruluşu, insanı
Uçun kuşlar, uçun doğduğum yere;
saran ve bir dünyaya, götüren havası ile
Şimdi dağlarında mor sünbül vardır.
tu tarlı bir çıkış» olarak nitelenm işti.
Ormanlar koynunda bir serin dere,
(-» K.)
Dikenler içinde sarı gül vardır.
Börü. K urt, İslämiyet öncesi Türk boy
O çay ağır akar, yorğun mu bilmem?
larının kutsal saydıkları yırtıcı hayvan.
Meh-täbı hasta mı solğun mu bilmem?
Oğuz boylarından başka, bütün T ürk
Yaslı gelin gibi mahzün mu bilmem?
lehçelerinde börü veya böri olarak geYüce dağ başında siyah tül vardır.
çer. Oğuzlarda ise bazı özel isim lerde
kullanılm ıştır (Alp Arslan oğlu Börübars
Orda geçti, benim güzel günlerim;
gibi). G öktürk kitabelerinde ve U ygur
O demleri anıp bugün inlerim.
m etinlerinde börü olarak geçer. Fakat
Destän-ı ömrümü okur dinlerim,
XI. a. da, K aşgarlı M ahm ud’un Divänü
İçimde oralı bir bülbül vardır.
lügati’t-T ü rk
adlı
eserinden itibaren
Uçun kuşlar, uçun burda vefä yok;
ku rt adı kullanılm aya başlanm ıştır. Bu
Öyle akar sular, öyle hava yok;
değişikliğin sebebi börü adının tabu sa
Feryädıma karşı aks-i sedä yok;
yılm ası ve bu adın söylene söylene y aratıBu yanğın yerinde soğuk kül vardır.
ğın cinsine ad olmasından ileri gelm iştir. Bu inanış sadece iptidai ve göçebe
Hey Rızä, kederin başından aşkın,
kavim lerde değil, yerleşik m edeniyet seBitip tükenmiyor elem-i aşkın,
viyesine ulaşmış m illetlerde de vardır.
Sende deryä gibi daima taşkın,
Ruslar, Alm anlar, Lehler de kurdun adı
Daima çalkanır bir gönül vardır.
nı kendi dillerindeki asıl kelim eyle söyRiza Tevfik Bölükbaşı
lem ekten çəkinmişlər, bunun yerine baş

BRÜ
ka dillerden alınmış veya yeniden uy
durulm uş kelimeler kullanm ışlardır. Bu
nun sebebi bu hayvanın tıpkı T ürklerde olduğu gibi tabu sayılm asm dandır.
A lm anlarda (wenn man der W ref nennt,
so kom m t er gerennt-kurdun adı söylə
nirsə koşarak gelir) şeklinde yaygın bir
söz vardır.
(Börü’nün Türk destanlarındaki yeri ve rolü için bk. B ozkurt).
Brahmi yazısı. Türklerin kullandığı ya
zılardan. H indistan yarım adasının kuzey
bölüm ünün Orta Asya koluna dayanan
çeşitli diller için çok eski çağlardan beri kullanılm ıştır. Brahmi, Saka ve Tohar alfabelerine benzer ve bütün Hint
yazılarında olduğu gibi, hece usulü olup,
her şekil bir heceyi tem sil eder. Brahmi
sistem inde 13 sesli, 43 sesdeş işareti ve
14 ü çok kullanılan vesak’lar vardır.
Bu yazı ile yazılmış en eski belgeler
M.Ö. III. a.da yaşamış olan im parator
Aşoka’nın ferm anları olup, yazının ilk
gelişmesinden çok, sonraki dönemlere
aittir.
Çoğu T urfan’da yapılan kazılarda bulu
nan Uygur Türkçesine ait bazı m etinlerde görülen Brahmi yazısı Uyğurlara,
Sanskritçe dini eserlerle birlikte Budist
rahipler tarafından getirilm iştir. Bugün
B erlin-T urfan m etinleri arasında, dine,
tıbba ve takvim e dair, Brahm i yazısı ile
yazılmış 100 kadar Uygurca m etin var
dır ki, bu yazılardan çoğu Sanskritçe ve
U ygurca iki dil üzerine olup, Türkçıe
kisim Sanskritçenin çok basit tercüm esidir. Bu tercüm eler, ana dilleri Türkçe
olm ayan Budist m isyonerler tarafından
yapıldığı için de imla çok karışık ve bozuktur.
U yğurlar B rahm i alfabesini de T ürk di
linin fonetik yapışına uydurm uşlar ve
6 sı H otani-Saka’dan alınm a 7 adet yeni
işaret icat etm işlerdir. G öktürk ve klasik
U ygur yazısında gösterilm eyen bazı ses
farfcları, meselä : o ile u ve ö ile ü
farkları özel işaretlerle belirtilm iş; uzun
ve kısa sesliler ile açık e, kayalı e gibi
sesler için farklı işaretler kullanılm ıştır.
Bunun yanında, ı seslisi üzerine
konan çift noktalarla bazan belirtilmişse
de genel olarak i ile ı aynı işaretle gösterilm iştir.
Uygurcadaki kalın к ( k )
sesdeşi çift k ( kk ) ile gösterilmiş, yal
nız kalın g ( g ) ile ince g işaretleri b irbirine karıştırılm ış fakat Sanskritçenin
zengin sesdeş sistemi çoğu zaman aynen
kullanılm ıştır.
U ygur Brahm i yazısı soldan sağa yazılır.

Sesdeş işaretleri tek sesleri değil, sesdeş+a şeklinde heceleri gösterir. Bu ya
zı ile yazılmış olan Uygurca metinler,
um um iyetle Uygurcanın y - lehçesine
yakındır (bk. Uygur Türkçesi). (—>K.)
Branda bezi. Oyun
(Nazım
K urşunlu,
1952). O rta halli bir aile büyük şehrin
kenar sem tinde bir arsa satın alır ve ev
yapm ak için faaliyete geçer. Temel atı
lır. Bir gece şiddetli bir yağmur, bü
tü n çim entoları alır, gider.
Bu arada
düşen yıldırım , yapılm akta olan evin
duvarını yıkar. Aile reisi Osman duvarın altında kalır, ölür. Cesedini bir
branda bezine sararak çıkarırlar.
Oyunda, kiracı-ev sahibi, arsa spekülasyonu, büyük şehirlerdeki yerleşme
meseleleri ele alınmıştır.
Bray yazısı, bk. Körler yazısı.
BROCKELMANN, Cari. Türkiyatçı (Ros
tock/ Almanya 1868Halle 1956). Sem itistik tahsilini tam am ladıktan son
ra, Breslav (şimdi Polonya’da Wroclaw)
Ü niversitesinde doçent (1893) ve profesör (1900) oldu. Halle ve Berlin üniversitelerinde dersler verdi.
Brockelmann, sem itistik sahasında ye
tişmiş, mukayeseli semitistiği kurm uş,
bu disiplinin temel kitabını yazm ıştır.
B ununla beraber faaliyetinin büyük bir
kısm ını da T ürkiyat’a yöneltm iştir. 1917
de Divänü lügati’t-T ü r k ’ün yayım lanm a
sı, onu T ürkiyat sahasına çeken dö
nüm noktası olmuştur.
Brockelm ann’ın
Sem itistik
sahasında,
İslam ı konularda, Arapça ve Süryanice ile ilgili eserleri vardır. T ürkiyat sahasında da çeşitli m akale ve kitaplar
yazm ıştır. Makaleleri K eleti Szem li,
Korosi Csoma Archivum , Asia M ajor’da
yayım landı. Bunlar K aşgarlı Mahmud,
Eski T ürkistan halkının hakim ane sözleri, eski Türkistan halk şiiriyle ve etnografya ile ilgili m akaleleridir. T ürkiyatla ilgili e s e rle ri: A li’s Qissai Jusu f (Ali’nin Kıssa-yı Yusuf u, Berlin,
1917); M ittelturkischer W ortschatz (Orta
Türkçenin kelime hazinesi, Leibzig,
1928); O sttürkische G ram m atik der islamischen Literatursprachen Mittelasiens
(O rta Asya’nın İslam devrinde gelişmiş
olan Doğu T ürk edebiyat dillərinin grameri, 7 fasikül, Leiden, 1951).
Broşiir, bk. Risale.
Brüksel sistemi. M illetlerarası C nlu Sınıflandp-ma Sistemi. K ısaltılm .ş adı UDC
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(U niversal Decimal C lassification)'dur.
XX. a. in başında, dünyadaki bütün ya
yım ları, m illetlerarası bir sistem atik bibliyografya içinde tasn if etm ek m aksadıyla ku ru lm u ştu r.
Y alnız tasnif etm ek
düşünüldüğü için k itab ın kütüphaneye
yerleşm esi meselesi ele alınm am ıştır.
Bu sistem de konular, Dewey sisteminde
olduğu gibi, belirli n u m aralar alırlar. Bir
yayım a, bazan b irden fazla num ara verm ek gerekirse, o zam an yardım çı işare tle r kullanılır. (bk. O nlu tasnif)
Bü, bk. Buy.
Bu Ali Sina, bk. İbni Sına.
Bu dağın ardı. H ikäyeler (M uzaffer H acıhasanoğlu, 1954).
K itapta Bu dağın
ardı, K ibrit kutusu, A k şa m gazetesi, Bir
yer, Bu sabah, G elirsiniz değil mi?, Tarih,
B üyükler, Cemal’in evi, Davulcu adlarını
taşıyan on hikäye b u lunm aktadır. G ün
lük h ay attan alınm ış konular içinde şahıslar kendi küçük dram larım yaşam aktad ırlar. Bu dağın a rd ı’nda özlem, ölüm
korkusu, h ay at güçlükleri, hikäyelerin
belli başlı tem alarıdır.

da, T ürk aydınlarının B atı ve Doğu medeniyetleri karşısındaki tavrını vc bu
günkü durum unu çeşitli açılardan ele
alır.
İth al malı kav ram ve sloganlar,
keyfi ta rifle r Türk aydınını idrak ve düşünce sancıları içinde bırakm ıştır. Tanzim at’tan beri yetişen köksüz nesiller,
devam lı kaçış halindedirler. Kimi eski
Y unan’a, kim i İra n ’a kaçm ayı kurtuluş
yolu olarak görm üşlerdir. Tanzim at’tan
beri edebiyatta, sanatta, siyasette hatta
günlük hayatta oturm am ış kıym et hüküm lerinin ortaya çıkardığı kargaşalık,
bütün m illetin hayatını zehirlem iştir.
Yazara göre fikir nam usunun k u rtarılm ası aydınlarım ızın en önemli meselesidir. Ancak bu halde kavram lar anarşisi
ortadan kalkar, dini, tarihi, milli kıym et
hüküm leri yerine o turabilir ve neticede
m illet varlığı yeni bir hay at bulabilir.
Cemil Meriç, Bu Hike’de yer alan denem eleriyle bir fikir adam ı olarak ortaya
koyduğu tahlilleri yanında, şiirli ifade
ile düşünceyi kuvvetlendiren usta bir nesir yazarı olarak görülür. Uzunluğu iki
satırla dört sayfa arasında değişen 88 y a 
zıda bu bakım dan ana özellik, kuvvetli
ve çarpıcı ifade, fikre teslim olm ayan
fakat onu kuvvetlendiren bir üsluptur.

Bu toprağın kızları. H ikäyeler (Aka G ün
düz, 1927). Eserin kapağında «Roman»
kaydı bulunm asına rağm en, S o kak kızı,
Buda. (Budha) Budizm * dininin kurucuSalon kızı, Kendi kendisinin kızı ve Bu
su (MÖ. 563-483). Güney Nepal (H in
toprağın kızı adlarını taşıyan dö rt hidistan) da Lum bini’de doğdu.
Babası
käyeden m eydana gelm iştir. H ikäyele
Sakyas prenslerinden Suddhodana, annerin sonundaki notlara bakılırsa konular
si de Maya idi. «Aydınlatılmış» anlam ı
günlük h ay attan ve yaşanm ış hadiselerna gelen B uda’nın başka a d la r ı: G auta
den alınm ıştır. Yalnız kahram anların
m a -m ensup olduğu klan’ın adı, Sakyaisim leri değiştirilm iş, fak at dipnot olarak
m uni- Sakyaslar’ın bilgilisi, S iddhartaasıl isim ler belirtilm iştir.
Eserlerinin
amacına ulaşmış olan, Tathagata-gerçeğe
çoğunda rom antik b ir tarzda halk tabavarm ış olan. Buda’nın hayatı ile ilgili bir
kasından seçilmiş insan ların kadere da
çok destanlar türemiş, hayat hikäyesi ise
yanan acıklı hikäyelerini işleyen Aka
bunlara dayanarak ölüm ünden yüzlerce
Gündüz, eserde aynı tem ayı tek rarlayıl sonra kalem e alınm ıştır.
Geleneğe
m aktadır. Bu hikäyelerde dört genç kıgöre Buda, 29 yaşında iken babasının
zın, sahipsizlik, fakirlik, karşılarına çısarayından ve çok sevdiği eşi Yasodhakan ahläksız kim seler sebebiyle kötü
ra’dan gizlice ayrılıp kendini kutsal bir
yola düşmeleri, hayata ve cem iyete duyarayışa adam ıştır. İlkin Brahm a rahipdukları kin, tecessüsleri, pişm anlıkları ve
lerinin öğretilerini izlemiş, tatm in olma
yalnızlıkları ifade edilm iştir. B u topramış, nihayet «Aydınlık ağacı»nın altına
çekilip yedi hafta derin bir düşünceden
ğın kızları L atin h arfleriyle de basıldı
sonra doktrininin, inancının esasına var(1935, 1942, 1945).
m ıştır. Bu olaydan sonra Buda, Bena
Bu iilke. Denemeler (Cemil Meriç, 1974).
res şehrinde, ilk vaazını verip, etrafına
Y azarın daha önce çeşitli dergilerde y a
toplanan öğrencilerine, ilk Budist rahipyım lanm ış olan dil, edebiyat, tarih, içlerine, yeni dini tanıtm ak ve yaymak
tim aiyat konularındaki denem eleri bu
görevini verm iştir. Buda bayatının ge
kitaba alınm ıştır. Yazılar, Sihäm -ı kaza, ri kalan 45 yılını Kuzey H indistan’ı doB iz ve onlar, Fildişi kuleden başlıklı üç laşm akla geçirdi. Bu arada babasının sa
bölüm de toplanm ıştır.
rayını da ziyaret etti ve 80 yaşında KusiC. Meriç, B u ü lk e ’de toplanan yazıların nara'da, öğrencileri arasında öldü.

BUĞ
BUDAK, Muzaffer. Şair, yazar (Hazro/
D iyarbakır 1934- ). D iyarbakır Lisesi’ni
bitirdi. İstanbul Üniversitesi Iktisat Fakültesi’nde okudu. Çeşitli sanat ve ede
biyat dergilerinde şiirleri, yazıları ya
yım landı. E serleri: H aksız acılar (şiirler, 1967), Özlem (şiirler, 1971), Sinema
eleştirileri (1973).
Budala, bk. Büdelä.
BUDALA. Äşık (XVIII. a.). Türkm en
aşiretlerinden birine m ensup ve Bektaşı
olduğu sanılıyor. Şiirlerinde göçebe aşiretlerin iskän olaylarından, aşiretlerarası m ücadelelerden, aşiretlerin ünlü kişilerinden ve devrin devlet adam larından
söz ettiği gibi, tarikat konularına da değinm iştir. Bazı şiirlerinde m ahlasım n
başına «Kul» sıfatını da getirdiği görü
lür. Nerede, hangi yıllar arasında ya
şadığı bilinmediği gibi, bazı kaynaklarda
da XVII. asırda yaşamış olarak gösterilm ektedir. XVII. asır äşıklarından
S un’i’nin Şäirnäm e’sinde de «Budala da
gayet pür sevda idi» m ısraı ile anılm aktadır. Bu kayıt Sun’i’nin yaşadığı asır
değişmedikçe XVII. asırda da
Budala
mahlaslı b ir äşık yaşadığını düşündürecektir. Bunu şimdilik ayırdedebilm ek
m üm kün görülmüyor. (—» K.)
Budizm. Buda * tarafından MÖ. VI. a.da
kurulan dünyanın büyük inançlarından
biri. Başlangıçta düzenli bir dinden çok,
felsefi bir kavram gibi gelişen, b ir Tanrı’ya
dayanm ayan,
insanın
sadece
«Nirvana»da-hayatın, cehaletin, ıstırapların sonu, tarif edilemeyen saadet- k u rtulabileceğini ileri süren Budizm I. a.da
tekäm ül ederek zenginleşmiştir. H indista n ’da doğan Budizm önce Çin’e son
radan K ore’ye, oradan da Japonya’ya y a
yıldı. Buda’nın fikirlerini ve ilk Budist
m anastırlarının yönetm eliklerini kapsayan önce sözlü bir geleneğe dayanan,
sonradan Pali diliyle G üney H indistan’da ve Seylan adasında kalem e alınan
Tripitaka
(Üç bilgelik sepeti)
ya da
Pali kaynakları Budizm’in başlıca kutsal
kitapları sayılm aktadır. Budizm, genel
olarak Hinayana ve Mahayana adlarını
alan iki ayrı akım ya da kiliseye ayrılm aktadır.
Özellikle Seylan adasında
izlenilen Hinayana’da kişinin, inanç sa
hibinin gayesi bir Buda olm aktır. Tibet,
Çin ve Japonya’da yayılan
Mahayana
ise daha az ferdiyetçi olup, Buda -a y dınlatılm ış- olanın görevinin bu dünya
da acı çeken insanları k u rtarm akla gerçekleşebileceğini ileri sürm ektedir. T ah-

m inlere göre Budizm inancına bağlı
olanların sayısı 520 m ilyonu aşm aktadır.
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Budunbilim, bk. Etnoloji.
Buffon (F r.). Şaka yapma, şakacılık.
Eski İtalyancada güldürücü şarkı söyleyenlere buffo denirdi. Daha sonra kaba ve aşırı kom iklik yaparak seyirciyi
güldürm eye, soytarılık yapm aya buffon
denm iştir. Bu tarzda yazılan piyeslere
de buf adı verildi. Bu piyeslerde açıksaçık sahneler, kaba nükteler bulunur.
T ürk tiyatrosundaki bazı tu lu at oyunla
rında bu çerçeveye dahil bölüm ler yer
alır.
BUĞRA,Mebmed Emin. Siyaset adamı, ya
zar (H oten/D oğu Türkistan 1901- An
kara 1965). T ürkistan’da K arakaş kazasının Oybaağ m edresesinde m üderris
vekilliği, m üderrislik ve başm üderrislik
yaptı (1924-1931). Öğrencilerini, Doğu
T ürkistan’ı Çin häkim iyetinden k u rta rm ak için m illi mücadeleye hazırladı. Bu
mücadeleyi başlattı ve idare etti (19311933). Ruslar ve Çinlilere karşı yaptığı
savaşı kaybederek H indistan’a iltica et
ti. 1944 te Doğu T ürkistan ayaklanm asından sonra kurulan hüküm ette görev
alm ak üzere yurduna döndü. Näfıa Və
kili oldu. Bu arada Erk, Y u rt, Y alkın
gibi Türkçe gazetelerde istikläl yazıları
yazdı. 1949 yılında Çinliler Doğu T ürkistan’ı işgal edince H indistan’a, 2
yıl sonra da Türkiye’ye gelerek Türk
vatandaşlığına geçti. T ürkiye’de ve di
ger İsläm ülkelerinde, Türkistan da
vası
hakkında
konferanslar
verdi.
Eserleri : Şarki Türkistan tarihi (eski
harflerle, Hindistan, 1944), K alem K oreşi
(eski harflerle, Doğu Türkistan,
1947), K u tlu k Türkän (oyun, eski h arf
lerle, Doğu Türkistan, 1948), Doğu Türkistan’ın tarihi, coğrafi ve şim diki durum u
(1952), Doğu Türkistan’ın hürriyet da
vası ve Çin siyaseti (1954), Doğu T ü rkis
tan kızıl m uhtariyeti red eder (1955),
Endonezya, Hindistan, Pakistan, B irm anya ve Seylan başkanlanna (1955), Taşkent K onferansı’nın içyüzü (1959), $arkt
T ürkistan ve hürriyet savaşları (1963),
Mücadele hatıratım (ölüm ünden sonra
basıldı, 1966).
BUĞRA, Tank. Hikäyecl, rom an ve fıkra yazarı (A kşehir 1912- ). İlk ve ortaokulu A kşehir’de okudu. O rtaöğrenimini K onya’da tam am ladı (1936). Çe
şitli aralıklarla İstanbul Tip ve H ukuk

M. Emin Buğra

BUĞ
fakültelerine devam ettiyse de hir bir
zaman düzenli b ir öğrenim e yanaşm adı.
Daha sonra Edebiyat F akültesi T ürk Dili
ve Edebiyatı Bölüm ü’ne girdi, bitirm eden
a y n la ra k askere gitti. A skerlik dönüşü
aynı fakülteye b ir sü re daha devam et
tiyse de son sınıftan ayrıldı ve hayata
atıldı. Önce A kşehir’de N asrettin Носа
gazetesini çıkardı (1947-48). Sonra Istanbul’a yerleşerek
M illiyet (1952-56),
Y eni İstanbul (1960-66), Y ol (haftalık,
1968), Tercüm an (1970-76) gazetelerinde
sanat sayfası düzenleyiciliği, fık ra yazarlığı ve yazı işleri m üdürlüğü yaptı.
Halen haftan ın belirli günleri Tercüman
gazetesinde söhbet yazıları yazm akta ve
sanat çalışm alarını sürdürm ektedir.
S ü y ü k b ir yazar olm ayı daha lise sıra
larında kafasına koyduğu halde, ancak
askerlik yaparken yazm ağa başlayan T.
Buğra, ilk hikäyelerinde, T ürk entellektüelinin bize özgü bunalım larını, değer
sarsıntılarını ve yanlışlardan doğrulara
koşuşunu anlatır. 1948-55 arasını oldukça verim li hikäye denem eleriyle dolduran
yazar, bu hikäyelerinde 1955 ten sonra
edebiyatım ızda batının varoluşçu yazar
larından yola çıkarak, bir m oda haline
gelen bunalım hikäyeciliğinin ädeta öncülügünü yapar. Kişi, çevre ve olaylar
dan soyutlanm ış, yer yer sadece izleBİTMEMİŞ SENFONt'den/Tarık Buğra
O günler büyük ve gerçek - gerçek, çünkü büyük - kuwetlere, meselä
sanata veya insanlık sevgisine - insanlık sevigisine, çünkü sanata - inanmış
günleriydi.
Ve hayat, altı kat aşağıda, akar giderdi:
Aşağıda çatılar vardı, taraçalar, balkonlar, pencereler, ağaçlar, sokaklar,
meydanlar vardı... Aşağıda bahçe vardı.
Bir tek odada oturuyorlardı; küçük basık, fakat şehre altıncı kattan
bakan bir odada: Kız, on yedi yaşında, kendini bu karanfil kokulu rüzgärın önüne kapıp koyuvermiş bir sarışmdı; güzelaı, zarifti, şuh saadete
inandıran bir mizäca sahipti, batıya bakan pencerelerinde yaslanıp, batan
güneşlere, şehrin üstünden omuz omuza bakarlardı:
Şehrin üstünden, evet; şehrin üstünden bakarlaıdı ve bu herşeyden güzel, hatta ümide, yani zamana meydan okuyacak kadar ferahlatıcı birşey olurdu, zamanın zincire vuruluşu, saadetin bulanık suyun üstüne
çıkışı, çünkü, ikisinin beş duyğu çapında bir oluşu olurdu.
Şehir aşağıda uzar giderdi: Bir toz bulutu güneşi turunç gibi yapar,
binlerce sesin karması olan bir uğultu Okyanusların hirsli ve deli dal
ğaları gibi altıncı katın eteklerine kadar - ^akat ferini kaybedip yenilmelerden bir önceki soluklara dönerek - yükselirdi.
Bu dalğalar altıncı katı, asla yutamazlardı, yutamayacaklardı. Onlar
buna inanırlar, böylece de, şehrin bu vahşi dalgalanışlarına hüzün ve
merhamet karışığı bir sempati ile sessiz sessiz bakarlardı.
O günler büyük ve gerçek - gerçek, çünkü büyük - kuwetlere, meselä
aşka, meselä sanata veya insanlık sevgisine - insanlık sevgisine, çünkü
sanata - inanış günleri idi.

BUL
nim lere dayanan bu hikäyelerde, sonrakilerden farklı olarak, toplum um uz ve
insanım ızın temel değerleri yıkılm ış değildir. B unların bir çoğunda, ümitsizlikKaram sarlıkta ve şikäyette okuyucuya dost ve ortak bir hikäyeci tav rı göze
çarpar.
Edebiyata rom an yazarlığıyla giren T.
Buğra, daha 22 yaşlarında yazdığı Yal
nızların romanı adındaki eserini, sonra
dan
Çınaraltı dergisinde
yayımladı
(1948). O ğlumuz adlı hikäyesiyle Cumhuriyet gazetesinin açtığı hikäye yarış
m asında ikinciliği kazandı (1948). Daha
sonra Siyah kehribar (1955) adlı romanı
yayım landı. Fakat rom anın yayım lan
dığı günlerde büyük çoğunluk tarafından
kötülenm esi üzerine üç yıl kadar edebi
yazılarına ara verdi, yayım ladıklarında
da Süleym an Yücel takm a adını kullandı.
1959 dan beri üzerinde çalıştığı K üçük
Ağa adlı üç ciltlik diziyle K urtuluş Savaşı’nı değişik ve o güne kadar yazılan
larda görülen, resmi ideolojiden farklı
bir tavırla ele alarak anlattı. Ona göre
vatan, m illet ve din unsurları, Milli Mücadele hareketinin yakın zam ana kadar
hep yanlış yorum lanan ve görülen nitelikleri dışında, gerçekte mevcut üçlü
bir kutsallık olup bir m illetin varoluşunda da, savaşın kazanılm asında da esas
unsur olm uştur. Milli Mücadele sırasın
da, bir O rta Anadolu kasabasındaki kaynaşm aları, cephe gerisindeki hayatı anlatırken; kişilerin, çevreye, olaylara ve
rom anın özüne bağlı olan gelişmelerini
de tam, uyğun bir biçimde göstermesi,
onun güçlü bir sanatçı olduğunu belgeler.
Buğra, rom an ve hikäye çalışmaları y a
nında, tiyatro yazarlığına da yöneldi.
M acar halkm ın, 1956 M acaristan olayları
ile Sovyet baskısına karşı direnişini anlattığı Peşte 56 adlı oyunu, onun sahne
yazarlığı yanını ortaya koyar. Yazarın
diğer bir oyunu Dört yu m ru k 1964 te
K ent oyunçuları, Peşte 56 da 1966 da
A nkara Devlet Tiyatrosu tarafından
(A yakta durm ak istiyorum )adıyla sahnelenm iştir.
Edebiyatçılığı yanı sıra yirm i yıla yakın bir süre, çeşitli gazetelerde günlük
fıkralar yazan T. Buğra, yazılarında, çoğunlukla olayların yerli ve milli k ü ltü r
açısından değerlendirmesini yaptı. «Sa
nat cemiyet içindir» veya «Sanat sanat
içindir» gibi kalıpları reddeden yazar,
«fayda, halk, cemiyet» gibi sözlerin «soDergäh arşivi

nuca sığmayacak bir takım safsatalar»
olduğunu söyler. «Sanat, käinatı ve in 
sanları bir mizaca göre yeniden y aratmaktır» diyen T. Buğra, O rhan K em al’le
yaptığı tartışm alarda «aleläde gerçekler»in yansıtılmasına olduğu kadar, ro
m an kişilerine şive taklidi yaptırm anın
da karşısında olduğunu belirtm iş, rom an
ve tiyatro gibi yarm a kalıcı sanat eserlerinin en mükemmel k ü ltü r Türkçesi’yle yazılması gerektiğini savunm uştur.
Eserleri. Hikäye k ita p la rı: O ğlum uz
(1949), Yarın diye bir şey yoktur (1952),
İki u yku arasında (1954), H ikäyeler*
(ilk üç kitaptan seçmeler ve dört yeni
hikäye 1964; yeni seçme 39 hikäye 1969).
R om an: Siyah kehribar (1955), K üçük
A ğa* (1964), K üçük Ağa A nkara’da
(1966; bu iki K üçük Ağa iki defa bir ara
da basıldı. 1968, 1974), İbiş’in rüyası*
(TRT rom an başarı ödülü, 1970; kendisi
tarafından oyunlaştırıldı ve Devlet Tiyatrosu’nca oynandı, 1972), Firavun imanı
(K üçük Ağa dizisinin 3. kitabı, 1976).
Fıkra, gezi n o tla rı: Gençlik türküsü (seç
me fırkalar, 1964), Gagaringrad (gezi
notları, 1962). O yun: A ya kta durm ak
istiyorum * (1966). Ayrıca kitap halinde
basılmamış, fakat çeşitli gazetelerde tefrika edilmiş, Yalnızlar (Ç ınaraltı 1948),
A şk esirleri (Milliyet 1953), Şehir uyu rken (Bursa hakim iyet 1954), Yanıyor mu
yeşil köşkün lambası (Yenigün 1975),
Ölü nokta (Yeni İstanbul 1958), Sonra
dan yaşamak (Vatan 1958), Abaza Paşa’nın rüyası (Erzurum Doğu 1959) gibi ro 
m anları vardır.
BUHARI. Divan şairi (XVI. a.). Hayatı
hakkında bilgi yoktur. S. N. Ergun XVI.
ve XVII. a. şairlerinin şiirlerini ihtiva
eden bir mecmuada bir m urabbaını bulm uştur. (TS. R. Nu. 1969)
Buhtunnasr. Bäbilce ismi Nabokodonosor
olan Bäbil * hüküm darlarından ikincisi
(M.Ö. 604-561). Mısır ve A surlularla m ü
cadele etti. Kudüs’ü zapt edip Y ahudileri bu şehirden Bäbil’e sürdü. Bu olay
tarih e Bäbil esareti olarak geçti. Devri
B äbil’in en parlak çağı olan B uhtunn asr’ın adı etrafından birden çok şahsiyet
bir araya gelmiştir. B uhtunnasr, yaptığı
bir çok im ar hareketleri ile m eşhurdur.
Bäbil tahkim atı, asma bahçeleri, krallık
sarayı, M arduk tapmağı ve Ziggurat’ın
hep onun eseri olduğu rivayet edilir.
★ Ed. İslämi Türk edebiyatında, B u h tu n 
nasr, käfir olan iki cihangirden biri (di
geri Nemrud) olarak geçer. Yine tsrailDergäh arşivi

oğulları peygam berlerinden Üzeyir A.S.
onun Bäbil’den sürdükleri arasındaydı.
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Buhür-ı Meryem, bk. B ehür-ı Meryem.
Buhur-ı müştakkıı. Arap arüzunda bulun
mayan, sadece Acem arüz sistem inde bu
lunan cedid, karib, müşakile bahirleri bu
adla anılır. Bu Acem arüz sistemini XIII.
a.da Şem s-i Kays kurm uştur.
Buhur-ı mUştercke. Arüz vezninde m üşterek (ortak) bahirler dem ektir. Şems-i
Kays, XIII. a.da yaptığı tasnifte hem
Acem, hem A rap arüzunda m üştereken
kullanılan arüz bahirlerini bu şekilde
adlandırm ıştır.
BUHURİZÄDE Mustafa Efcndi, bk. ITRİ.
BUKÄf. M utasavvıf, şair (XVI. veya
XVII. a.). S. N. Ergun XVI. ve XVII. a.
m utasavvıflarının ilähilerini ihtiva eden
bir mecm uada bir manzumesini bulmuş,
T ürk şairleri (C. II)’nde yayım lam ıştır.
H ayatı hakkında bilgi yoktur.
Bukolik (Fr. Bucoliques). K ir hayatı, çobanlık ve çoban edebiyatm a ait. Latin
edebiyatm ın büyük pastoral şairi V irgil’in B ukolik adlı eserinden dolayı pas
toral şiire sonradan bu ad verilm iştir.
Bukrat. Asıl ismi Hippokrates. İlkçağm
en büyük tabibi (İstanköy M.Ö. 460Larissa M.Ö. 377). Çağının tip bilgilerini
bütünüyle kavradığı gibi bunları tatbik
elm ek ve öğretm ekte de ustaydı. K endisine ait olm ayan bazı başarılara da son
radan sahip kilinmiş olmalıdır.
Eserlerinin çoğu Süryaniceye ve A rapçaya çevrilmiş, bazıları doğulu bilginler
tarafından şerh edilm iştir. H akkında
A raplar tarafından birçok efsaneler de
nakledilen Hippokrates yine Arap m üelliflerine göre İskender’den yüz sene k a
dar önce yaşamış, Humus ve Şam ’da ikam et etm iştir.
★ Ed. H ippokrates, efsanevi tabip-filozof
hüviyetiyle, İsläm -doğu edebiyatında bel
li başlı bir rum uz şahıstır. Türk edebiyatm da B ukrat veya B okrat ismiyle hakim ane tip bilgisinin tim sali olarak ge
çer.
Bihamdillah hele sebbäbe-i B okrattedbirin
Aceb vaktinde duş oldu o nabz-ı
nätüvän üzre
Nedim
BULAÇ, Ali. Y azar (M ardin 1951- ).
M ardin İm am -H atip Okulu’nu bitirdikten

Tank Buğra

sonra İstanbul Yüksek İslam E nstitüsü’ne
girdi (1971). İÜ. Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm ü’ne kaydoldu (1972). Ma
hallı gazetelerden başka H areket, Tohum,
İslam mederıiyeti, Sur, Gölge, M illi gençlik dergilerinde yazı, şiir ve hikäyeleri
yayım landı. Düşüncə (1976) dergisinin
k u rucularından olan Bulaç, bu derginin
yazı işlerini idare etti. E s e rle ri: Rüzgär
şarkıları (şiirler, 1969), Çağdaş kavram lar ve düzerıler (1976).
BULAK, Adnan. Şair (1927- ). Siyasal
Bilgilər F akültesi’ni bitirdi (1949). Dışişleri Bakanlığı’nda görev aldı. NATO
Daimi Delegeliği, K ıbrıs-Y unanistan Dai
rəsi Genəl M üdürlüğü, Libya Büyükelçiliği yaptı. Y urt güzellem eleri ve günlük
hay at konulu şiirlerini Bizim şarkılar
(1948) adlı kitapta topladı.
Bulanık resimler.
H ikäyeler
(Muzaffer
Buyrukçu, 1961). M əm urların günlük hay atın ı işləyən başlıksız altı hikäye. Bu
altı hikäye, b ir uzun hikäyenin bölüm 
ləri de sayılabilir. M. Buyrukçu, küçük
m əm ur tiplərinin bütü n yönlərini başarıyla çizdiği bu kitabı ile TDK hikäye
ödülünü kazandı (1962).
Bulaşıkçı dede (Tar. t.). Mevlevi tarik atı
deyim lərindən. Yemək kaplarm ı v.s. yıkayan şahıs. Bulaşıkçılılc «M atbah-ı şe
rim in önəmli görevlerinden biriydi. K ü
çük dergählardaki bulaşıkçı dədələr y ar
dımçı istihdam etm ezlerdi. Äsitane ♦’le r
də isə oldukça kalabalık b ir bulaşıkçı
kadrosu vardı. (—> K.)
Bulgar. Ural dağları civarında bir şehir
ve bu şehrin aslı Türk olan halkına ve
rilən ad. Bu kəlimə, A rap ve İran şairləri
tarafm dan, T ürk sözü gibi «güzel» m änasında kullanılm ıştır.
Bulgar Türkleri. Büyük H un birliği için
də ta rih i bir T ürk boyu. İlk defa «Bul
gar» adıyla 482 de sahneye çıktılar. M ən
şələri hakkında kəsin bilgi yoktur. VI.
a. ın ikinci yarısında K afkasya’nın kuzeybatısında b ir birlik m eydana g etird i
lərsə de, bu b irlik Hazar devleti tarafın dan ikiyə bölündü. Böylece iki Bulgar
kitlesi m eydana çıktı. B unlardan bir kısmı T una’ya doğru giderək Tuna B ulgaılarını ; diger kısmı isə Volga (İdil)
kıyılarında yerləşərək Volga (veya K a
zan) B ulgarlarını m eydana getirdilər.
Tuna B ulgarian, Bulgar T ürklərinin əsas
kitlesini təşkil edərlər.
Bunlar, Tuna
nehrinin denizə döküldüğü bölgədə B ul
gar H anlığı’nı kurdular. Bu hanlığın en

kudretli zam anı O m urtag H an devridir
(802-815). tstiklälleri üç asır sürdü. B un
lara ait 40 kadar Yunanca yazılm ış k ita 
bə elə geçmiştir. Onbir tanesi O m urtag
H an’a aittir. M ətinlər içində geçen T ürkçe kelim eler əski Bulgar Türkçesinin
gram er ve şivə ayrılıklarının tespitinde
m ühim rol oynamıştır. T una B ulgarları, A raplar ve T ürklərin tesiriyle M üslüdular. Bugünkü Bulgaristan devleti on
ların kurduğu təşkilat üzərində gelişm iştir. Volga B ulgarian isə yerleşik m edeniyete geçip tarım ve ticarətlə uğraştılar.
B unlara ait birkaç sikkə ve m əzar taşı
kitabələri elə geçmiştir. Volga B ulgarları, A raplar ve Türklərin tesiriyle m üslüman oldular. A ltınordu H anı Ulug M uham m ed’in 1427-1428 de B ulgar şeh rin de para bastırm asından sonra a rtık bu
isme rastlanm am aktadır. Ulug M uham med 1437 de Kazan Hanlığı’m k u rd u k ta n
sonra Volga Bulgarian devri kapanm ıştır.
★ Dil. Dilləri hakkında çeşitli görüşlər
iləri sürülm ektedir. Bu Türkçeyi Hazar
Türkçesı’nden sayanlar yanında, K aşgarlı
M ahmud gibi Kıpçak sahası içində gös
tərənlər de vardır. Aslmda B ulgar T ü rk 
çesinin, etnik yöndən olan b a ğ lan tılan
da dikkate alınırsa Çuvaşça grubu için
də m ütalaa edilməsi daha uyğun olacaktır.
Bulgar Türkçesi bünyesinden kalm a ve
Bulgar Türkçesini karakterize edən dil
yadigärları beş bölümdə toplanabilir : 1.
H un Türklərindən kalma bazı kelim eler,
2. Tuna Bulgarlarına ait han şeceresindeki kelim eler, 3. Bizans kaynaklarında
rastlanan özəl isimlerle birlikte onomastik unsurlar, 4. Rus ve A rap kaynaklarındaki bazı keUmeler, 5. İdil boyu B ü
yük Bulgarlara ait məzar taşı kitabələri.
B unlar arasında özəlliklə Tuna B ulgarlarına ait Türk hanları şeceresindeki kəli
mə hazinesi; fonetik ve morfolojik yön
lərdən əski Bulgar Türkçesinin varlığını
ve karakteristik özəlliklərini belirtmesi
bakım ından son derece dikkat çəkicidir.
Büyük Bulgaristan Türklərinə ait məzar
kitabələrində isə, Türkçe unsurların prameri ile Çuvaş Türkçesi arasında belirli
bir bənzərlik görülür. Meselä; Türkiyə
Türkçesi’ndeki ş səsinin l ile, z səsinin
de r ile karşılanması, Çuvaş şivəsi ile
Bulgar Türkçesinin ortak özelliğidir. Bu
nun gibi, sayı eklerinden bazıları ile isim
yapan -ık , -ik, -uk, -ük, -m ış, -m iş ekleri de hər iki dilin ortak yanlarına birer
örnək təşkil edər. Eski Bulgar Türkçesine ait bazı dil unsurları, Rus ve Macar

BUM
dillərində de görülm ektedir. B ütün bu
özəlliklər ve yapılan yeni araştırm alar,
bu çok eski Türk dilinin önemini ve tarihte oynadığı rolü ortaya koym aktadır.
Bulmaca. H arf veya resim le düzenlenmiş
bilmece. Açıklamalara görə boş karelere
yazılan isimler, bulm acanın çözümünü
verir. Gazete ve aktüel dergiler bulm acaya yer verirlər.
Bulunma Iıali (Kalma, -d e hali; Fr. locatif)/(D il). İsmin hallerinden biri olup,
fiilin cərəyan ettiği yeri gösterir. İsim ler
bu hali ifadə etmək için daima ək alır
lar. Bugün bulunm a hali ekleri -da, -de,
-ta, te’dir : yol-da, çene-de, ağaç-ta, sepet-te... örnəklərində görüldüğü gibi.
Eski Türkçede de ək -da, -de, -ta, -te
şəkillərində idi. Ancak eski Anadolu
Türkçesi ve Osmanlıca im läda uzun za
m an əkin yalnız d’li şəkli kullanılm ıştır.
L atin harflerinin kabulünden sonra kullanılan im läda isə yine d ve t’li şəkilləri
ortaya çıkmıştır.
Bulunma Iıali grubu
(Lokatif g ru b u )/
(D il). Bulunm a hali eki almış bir isim
unsuru ile ondan sonra gələn bir isim
unsurundan meydana gələn kəlim ə grubudur.
el-de bir,’ dört-te üç, Ып-de bir, kırk
yıl-da bir, geçmiş-te bugün, y ü k -te hafif,
paha-da ağır... örnəkləri birer bulunma
hali grrubndurlar.
Bulıı.ş (Kom.). Arapçada icad. Edebiyatta yaratıcılık anlam ında kullanılır. Ya
zının ilk m ərhələsidir.
Yazarı konuya
cezbeden ilham, içgüdüye bağlı olarak ve
ya zihni bir çalışma nəticəsi veyahut da
hər ikisinin yardım ıyla ortaya çıkar. H ayal etm ənin de buluşta önəmli təsiri var
dır. Böylece konu hakkında yazılabilelecək şeylər toparlanm ış ve sıraya konulm uş olur. Edebi eserin orijinalliği, buluşun giizelliğine ve şahsiliğine bağlıdır.
Bulut (A. Serab, gamam; F. Ebr). Ebr-i
bahar: B ahar bulutu, eb r-i baran: Yağ
m u r bulutu, ebr-i ihsan: Cömertlik, ebr-i
seher: Sabah bulutu, ebr-i nisan: Nisan
bulutu (inci saçar veya inci m eydana gəl
m əsinə sebep olur) gibi terkipler için
də, Divan edebiyatında, cöm ertlik, ihsan,
şefkat, sevgilinin saçı, äşık, äşıkın gamı,
yaşlarla dolu gözün rəmzi olarak kullanılm ıştır.
G ün yüzlüler heväsına düşen bulut gibi
Y ile virüp kararını giryan olup gider
Ahmed Paşa
Dergah arşivi

★ Tas. Hicap *. M üslüm anlar arasında
yaygın inanışa görə Hz. Peygam ber’in küçüklüğünde, başının üzərində bir bulut
durur, O, nərəyə giderse bərabər gider,
böylece O’nu güneşin yakıcılığından ko
rurdu.
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Nola bir päre ebri başı üzre säyeban itse
Güneşten sakınur kendi Habibin
H azret-i Mevlä
Säbit
BULUT, Şevket. Hikäyeci (Kilis 1936- ).
K ilis’te ilk öğrenimden sonra Adana Yapı E nstitüsü’nde okudu. Daha sonra girdiği E rzurum Tekniker O kulu’ndan məzun
oldu (1959). Kahram an M araş B ayındırlık M üdürlüğü’nde inşaat teknikeri ola
rak görev yaptı. Teknik öğrenim yap
m asına rağm en daha küçük yaşlarda edebiyata ilgi duyan ve kendi kəndini yetiştiren yazar, okul sıralarında şiir yaz
m aya başladı. Uzun sürə çeşitli mahalli
gazete ve dergilerde şiirler yayımladı.
Daha sonra hikäyeye yönələn B ulut’un
ilk hikäyesi (Fikir ve sanatta) Hareket
dergisinde yayımlandı (Odacı M ehmet
Efendi, 1970). Bu tarih ten sonra şiiri bıraktı, yalnız hikäye ve tenkit yazıları
yayım ladı. Şevket Bulut, Anadolu insa
nının dertlerini, acılarını ve geleneklik
k ü ltü r ile inançlarınden gələn um utlarıyla dirənm ə güçlerini dilə gətirən açık ve
rah at anlatım lı hikäyeleriyle tanındı. Bu
bakım dan Anadolu gerçekçiliğini əsas
alan hikäyecilerim iz arasında sayılır. Hikäyelerinde m ahalli konulara geniş yer
verən B ulut’un bazı hikäyeleri nde şivə
tak litleri önəmli yer tu tar. Üslubu, halk
hikäyeciliği, məddah tarzı ile m illi hikäyeciliğin bir tərkibi olarak dikkati çe
kər. Hikäye k ita p la rı: A l karısı (1971),
Sarı arabalar* (1974), Dilek çinarı
(1975).
Bumin Kağan. G öktürk hüküm darı ( ?553). Altay dağlarında yaşayan bir kabilenin reisiydi. Kabilesinden təşkil etti
ği bir alayla Avar kağanı O -N a-H oey’in
hizm etine girdi. Fakat A varların katı
idarəsi sebebiyle, onlardan ayrılm ak is
tədi. Tabgaçların A varlarla arası açılın
ca, bu fırsattan istifadə edən Bumin K a
ğan m üstakil hareket etm eğe başladı. Birçok boyu kəndinə bağladı. Çin’e akınlar
düzenledi. Tokuz-Oğuzları häkim iyeti
altına alarak O rhun ve Tola ırm akları
civarını elinə geçirdi. Daha sonra A var
lara isyan etti, onları yendi.
Böylece
G öktürk devletinin kuruluşunu sağladı ve
kağan oldu. Yeni bir təşkilat kurdu, ka-

Şevket Bulut

n unlar vazetti. Yeniden ihdas ettiği mem uriyetleri 28 dereceye ayırarak, bir hiyerarşi m eydana getirdi. Böylece ilk defa T ürk adının yayılm asım sağladı. Ölüm ünden sonra yerine kardeşi İstem i Kağan başa geçti. T orunları Orhun kitabelerinde Bum in K ağan’ın adım ebedıleştirdiler.
O rhun kitabelerinde B um in K ağan’dan
şöyle b ah sed ilm ek ted ir: «Üstte mavi
gök, altta yağız yer kılm dıkta, ikisinin
arasında insanoğlu kilinm iş. İnsanoğlunun üzerinde ecdadım B um in Kağan,
İstem i Kağan oturmuş. T ü rk m illetinin
ilini, töresini tutm uş, düzenlem iş. Dört
taraf hep düşm an imiş, ordu sevkederek
dört taraftaki m illeti hep almış, hep tabi
kilm iş. Başlıya baş eğdirmiş, dizliye diz
çöktürm üş. Doğuda K adırkan ormanına
batıda D em irkapı’ya kadar kondurm uş.
İkisi arasında рек teşkilatsız G öktürk öylece oturuyorm uş. Bilgili kağan imiş, cesur kağan imiş. B u y ru k ı yine
bilgili
imiş tabii, cesur imiş tabii. Beyleri de
m illeti de doğru imiş. Onun için ili öylece tutm uş tabii. İli tutup, töreyi dü
zenlemiş. Kendisi öylece vefat etmiş.»
Bunalım.
D erin iç sıkıntısı, buhran. Varoluşçu (egzistansiyalist) felsefede m e
ta fizik endişe diye adlandırılan ferdin
hiçlik karşısında duyduğu endişedir. Bu
felsefeye göre insanın, içinden çıktığı hiç
lik ve bağlandığı gelecek arasında, yani hiçlikle varoluş arasında asılı kalan
varlığının temelsizliğini, anlaşılmazlığını,
hayatın saçmalığım duym asıdır. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında A vrupa’da yayğınlaşan B unalım veya Bunaltı
cdebiyatı olarak adlandırılan akım bu
düşünceye dayanır. B unalım edebiyatı,
T ürkiye’de de taklitçiler bulm uştur.
Bunlar odur. Şiirler (A bdulhak Hämid,
[T arhan] 1885). A. H äm id’in H indistan’da bulunduğu sırada m eydana getirdiği
bu kitapta on dokuz şiiri bulunm aktadır.
Bu şiirlerden b ir bölüm ü H indistan pey
zajı, diğer bir bölümü ise Fatm a Hanım
için yazdıklarından m eydana gelir. A rüzun çeşitli kalıplarıyla yazılan bu şiirlerde tabiattan, özellikle H indistan coğrafyasından gelen unsurlar hakim dir. K itap, şiirimizde mevcut tab iat karşısındaki tavrı değiştirip, kendinden sonra ge
len neslin yüzünü değişik äleme çeviren
bir özelliğe de sahiptir.
Burak (A.). B erk (yıldırım ) kökünden.
Hz. P eygam ber’in Miräc* gecesi kullandığı rivayet edilen binek.

BUR
★ tsl. K u r’a n ’da Miraç olayından b a h se dilirken B urak kelimesi geçmez (tsra/1 ;
N ecm /13-18).
Bazı hadislerde B u ra k ’a
işaret vardır. Kaynağı kesinlikle b ilin meyen B urak kelim esine tefsirlerd e r a s tlanır. Hz. M uhammed evinde o tu ru y o rken veya K äbe’nin içinde bir k e n a rd a
bulunuyorken Cebrail gelmiş, k alb in i y ıkam ış ve daha sonra B urak'ı v e rm iştir.
Miraç, bu şekilde başlam ıştır. Bu h ad ise
daha da işlenip süslenmiş, bazan b ir e fsane havası da verilm iştir.
★ Ed. B urak konusu m inyatür re ssa m la rının olduğu kadar şairlerin de, özellikle
miräciye *’lerde işledikleri bir k o n u d u r.
Miraç gecesi Cebrail, Hz. P ey g am b er’e
gelerek, A llah’ın kendisini davet e ttiğ in i
ve bir B urak gönderdiğini b ild irir :
N üzül itdi huzür-i A h m ed ’e C ibril-i
ferm ä n b er
Didi davet ider gelsin M uham m ed
H azret-i M evlä
G etürdüm ya Resülalläh seninçün H u ld
bağından
M üzeyyen bir B uräk-ı m üteber k ’o lm a z
ana h em tä
V a’di
Gelüp p eyk-i İlahi H azret-i РеудатЪегг
ol şeb
G etürdü bir B urak-ı berk seyr-i
äsum an-peym ä
Ganizäde Nadiri
B undan sonra B urak’ın hususiyetleri an latılır :
Sabähu’l- hayr-ı garrdsi m isal-i m atla’-ı
hurşid
Seväd-ı çeşm -i şehläsı süveydä-yı d il-i
havrä.
Şu denlü tiz-rev kim varmadan sa kf-ı
min&ra bad
B unun olur en ednä cilvegäh-i künbed-i
hadrä
N ’ola itsem anı şebdiz-i älı-ı äşıka teşbih
Ki varur bir nefesde kubbe-i gerdüna
bi-pervä
Atäi
Hz. Peygam ber B urak’la Mescid-i A ksä’ya gitmiş, oradan da M iraç’a yükselm iştir. Süleym an Çelebi, daha sade ve daha
içten bir ifadeyle aynı şeyleri anlatır :
Bir gice isneyn gicesinde Resül
Ümmü Häni evine kildi nüzül
A ndayiken nägehän ol yüzi ak
Cebrail cennetden irgürdi Burak
Cebrail tutdı B urak bindi ana
Hoş yöneldi yüridi H ak’dan yana
(-» K.)

BURAK, Ratip Tahir.
Ressam, gazeteci
(İstanbul 1903- ). Yüksek Deniz Ticaret
Okulu’nu, Güzel S anatlar A kadem isi’ni
bitirdi. Memurluk ve öğretm enlik yaptı.
Çeşitli gazetelere karik atü r ve resim li tarihı rom anlar çizdi. Gazete ve dergiler
çıkardı. K urucu Meclis üyeliği yaptı. Ro
man, m akale ve fıkralar yazdı. Hapishane
hatıraları (1961)’nden başka K arikatürcünün şakaları, Şanlı Plevne, Barbarosun
son seferi, Коса Yusuf, Cem Sultan, Sa
ray kadınları, Bir yem in uğruna, Lal e
devri, Cinci Носа, Sihirli kaftan, Bize
Barbaroslu derler, K ırk şehitler kalesi
gibi çoğu resimli rom an şeklinde düzenlenmiş eserleri vardır.
BURAK, Sevim. Hikäyeci (İstanbul 1931). Alman Lisesi’nin orta kısm ını b itir
di. Genç yaşta hayata atılarak kitabevi
tezgähtarlığı, terzilik yaptı. Önce Ulus,
Yeni İstanbul, M illiyet gazetelerinde,
daha sonra Yenilik, T ürk dili ve Dost
gibi sanat dergilerinde hikäyeler yayım 
ladı. Hikäyelerini Y a n ık saraylar (1965)
adlı kitapta topladı.
Burç (Bure) (A.). 1 - K alenin yuvarlak, dört köşe veya çok köşeli çıkmtısı,
tek kale, hisarın bir kulesi. 2 - Güneş
sisteminde bulunan oniki takım yıldızdan her biri. Bu takım yıldızlar Hamel
(Kuzu veya Koç), S evr (Boğa), Cevza
(İkizler), Seretan (Yengeç), E set (As
lan), Sünbiile (Başak), Mizan (Terazi),
Akrep, K avs (Yay), Cedi (Oğlak), Delv
(Kova), H ut (Balık) adlarını alır. Gü
neş her ay bu burçlardan birine girer.
Koç burcuna girince İlkbahar, Yengeç
burcuna girince Yaz, Terazi burcuna gi
rince Sonbahar, Oğlak burcuna girince
Kiş b a ş la r:
Hamel ü Sevr ile Cevza’da gelir fasl-ı
bahar
Seretan ü Esed ü Sünbüle’dir yaza medar
T u ttu güz faslını Mizan ile A krep dahi
Kavs
Cedi vü Delv ile Hut K ildi remistanda
karar
Y aratıklar ile bu burçlar arasında sıkı
b ir m ünasebet olduğuna inanılm ış, in
sanların doğdukları günün isabet ettiği
burçla, onların mizaç, k arak ter ve talihleri tespit edilmeye çalışılm ıştır. Yıldız
falı bu inanışa dayanır.
BURDURLU, İbrahim Zeki. Şair, yazar
(B urdur 1922- ).
O rtaöğrenim ini İs
tanbul Erkek Öğretmen O kulu’nda, yü k 
sek tahsilini Gazi Eğitim E nstitüsü’nde
tam am ladı (1944). A nadolu’da ve K .bDergäh arşivi

rıs’ın çeşitli yerlerinde uzun yıllar Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı (19441954). İzm ir Eğitim Enstitüsü edebiyat
öğretm enliğine tayin edildi (1963- ).
Şiirlerini ve edebiyat üzerine yazılarım.
1940 lardan beri çeşitli gazete ve dergilerde yayım ladı. Öğrenciliği sırasında
A.K. Tecer’in öncülüğünde başlayan halk
şiiri geleneğinden faydalanm a çalışm ala
rına katıldı. Şiirlerinde, halk şiirimizden
gelen m ahalli duyğuların yanında vatanm illet sevgisini ve m em leket gerçeklerini
terennüm etti. Şiir, masal, antoloji ve
araştırm a-incelem e
türlerinde
eserler
yayım ladı. A kd en iz’in insan çiçekleri
adlı rom anıyla Peyami Safa rom an ya
rışm asında ikincilik ödülü aldı (1976).
Eserleri. Şiir k ita p la rı: Toprak insanları
(1945), Toprağın içindeki toprak (1946).
Burdur’daki mahallemiz (1947), Keloğlan
(1949), Basık tavan (1950), B ir köyden
bir insan (1951), Lefkoşe (1953), M innacık ada (1954), G ünaydm yavru Kıbrıs
(1959), A ta tü rk ’üm (1959), Sev beni
(1966), A çm ıyor m u K ıbrıs’ım ın gülleri
(1968), tzm ir’in mor atları (1976). İnceleme k ita p la rı: Romanlarıyla Reşat Nuri
G üntekin (1971), Dilbilgisi açısından yapıtlarım ız (1974). A nto lo jileri: Şiirim iz
de öğretm en (1965), Öğretmen şairler
antolojisi (1966), A tatürk şiirleri antolojisi (1967). Eğitici öğretici k itap ları:
Ömürsün N asrettin Носат (1965), Pam u k bacı (1965), Koroğlu destanı (1965),
Günaydın anneciğim (1966), Keloğlan
masalları (1966), Ü lkem in efsaneleri
(1966), L eylek dadı (1967), A ltın perçem
sırma saç (1967), Üç d e sta n : Koroğlu,
Karacaoğlan, Oğuz destanı (1969), Kendi
bir karış, sakalı üç karış (1972), Akça
kızla gökçe yiğit (1974). Küçük masal
k ita p la rı: Nar güzel'ı (1963), Dileği gerçekleşm eyen kız (1963), Güllü padişah
(1963) , Sihirli gül (1963), Mavi pullu
balık (1964), Üç yum urta üç yum ak
(1964) . Ders kitapları : Vygulam alı T ürkçe kom pozisyon (2 C. 1965, 1967), Uygulamalı cüm le çözümleri (1967), Ortaöğretimde Türkçe öğretimi (İ. K antarcı
ile, 1972).
Burban (A.). Delil, hüccet, ispat vasıtası. Bir hakikatı, red ve inkar için itiraz
kabul edilmeyecek ve şüphe götürm eyecek bir tarzda ispat eden delil. Muallim
Naci, bir naatında Hz. M uhammed için:
Fazl-ı bi-päyänının burhän-ı
bi-payänı var
Var m ı ulviyyä t içinde olmayan
burhän sana
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(Sınırsız fazlının sınırsız burhanı var.
Yücelikler içinde sana delil olm ayan şey
v ar mı?) der.
M antıkta yakini m ukaddem e (öncül)lerden m eydana gelen kıyas. Burhan-ı inni:
H adiselerden k anunlarına neticelerden
sebeplerine ve eserden m üessire olan
delil. T üm evarım da kullanılır. Duma
nın ateşe delil olması gibi. B urhan-г lüm m i : K anunlardan hadiselerine, sebeplerden neticelerine ve m üessirden esere
olan istidläl. Tüm dengelim de kullanılır.
B urhan-ı ka tı’ : K at’i, en sağlam, ispatlayıcı delil. B urhan-ı satı’ : A şikar, apaçık delil.
★ Tas. R ufai tarik atın d a vücuda şiş saplam ak, ateşe girmek, olağanüstü işler
yapm ak. R ivayete göre Rufai tarikatının
kurucusu Ahm ed Rufai Hz. Peygam ber’in m ezarını ziyaret ediyor, seläm verip
mukabele görünce yanındaki dervişleri
ellerindeki şiş, bıçak ve kılıçlarla birbirlerine vuruyorlar, fak at yaralanm ıyorlar. Bunun üzerine Ahmed Rufai ellerini açıp A llah’a niyaz ederek bunun kendi
tarik atın a m ahsus b ir hal olarak kalm asını istiyor.
Rufai tarik atın d a görülen
ve kesici aletlerle yapılan olağanüstü
gösterilerin kaynağı bu rivayete bağlanm aktadır.
BURHAN (B adahşanlı). Şair (XIX. a.).
H ayatı hakkında çok az şey bilinm ektedir. Arif H ikm et’e göre b ir m üddet Istan b u l’da oturdu. Sonra M ısır’a giderek,
30 yaşında orada öldü. Носа B urhan diye tanınm ıştır. Şiirleri ve şairliği hakkında bilgi yoktur. (-» K.)
BURHAN (M üftüzäde M ehmed Efendi).
Divan şairi (istanbul, XVIII. a.). Süley
m an Neşet Ef.’den ders gördü. Farsça
öğrendi. Häfız, Saib ve Şevket ile diger
önemli Acem şairlerinin eserlerini ve
Mesnevi’yi okudu. M üderrislik yaptı. 3
naat, M evlänä’ya 3 m ethiye, III. Selim ’e
sunulm uş 3 kaside, 14 tarih, 1 tahm is, 3
şarkı, 108 gazel, 18 kıta ve 19 m üfretten
m üteşekkil D ivan’ı vardır. Ayrıca F ars
ça m anzum eleri ve Ç ağatay lehçesi ile
bir şiiri bulunm aktadır. ( —>K.)
BURHAN (Seyyid B urhaneddin Belhi).
Şair (K unduz/B elh 1849- H eybeliada/
İstanbul 1930). Tanınm ış alim ve şairlerden Seyyid Süleym an H üseyni’n in oğ
lu. Tahsili ile babası m eşgul oldu. Türk,
Ç ağatay ve F ars edebiyatıyla uğraştı.
Cem äleddin Efgani ile tanıştı, ona büyük
hayranlık besledi. A bdülkadir Nesib Ef.'
den h a t dersi ve icazet aldı. Türkçe ve

Farsça şiirleri üç divan teşkil edecek k a dar fazladır. Bu iki dilde bin k a d a r r u 
bai yazm ıştır. Bu şiirlerde tasav v u fi d ü şünceleri işlemiştir. 1.М.К. İn a l’a göre
Farsça şiiri, Türkçe şiirinden daha sağ 
lam dır. (—> K.)
BURHANEDDİN Ahmed, bk. KADI B u r
haneddin.
BURHANEDDİN, Anevi (K adı Ebu N asr
bin M esud). Şair (A ni/K ars 1143- ?).
Genç yaşta edebiyatla ilgilenm eye b a şla 
dı. Farsça ve H ıristiyan ilähiyatım öğ
rendi. Tefsir, hadis ve fıkıh tahsil etti.
Bir ara Tebriz’e yerleştiyse de, so n rad an
Konya’ya gelerek Selçuklu h ü k ü m d arı I.
tzzeddin K eykävus’un hizm etine gird i.
1166 da yazm aya başladığı Enisü’l-k u lü b
adlı eserini Konya’da tam am ladı ve Iz zeddin K eykävus’a sundu. 28.000 b e y itlik bu Farsça eser dini-ahläki ve ö ğ retici niteliktedir. Peygam ber kıssalarm ı
ihtiva eder. Eserin sonunda Em evi ve
Abbasi halifelerine ait bir bölüm v a rd ır.
Bu bölüm, Selçuklular tarihi bak ım ın dan önem taşır. Bu eserin yegäne yaz
ma nüshası Süleymaniye Ktp., Ayasofya
kitapları arasındadır.
BURHANEDDİN İlyas Çclebi.
M evlevi
şairi ( ? -? 1394). Mevlänä neslinden
Celäleddin E rgun (A rgun)’un oğlu. Genç
yaşta Mevlevi tarikatına intisap etti. B ilgisiyle tarik atın önde gelen sim aların
dan biri oldu. Akli ilim lerde ve ilm -i
tä b ir’de devrinin en ileri gelenlerindendi. Lisänü’l-gayb, Tercemänü’s-sır, Ş e y h -i
ledün ünvanları ile anıldı. Rivayete gö
re, ölüm tarihi ni önceden bilmiş ve tarih
düşürm üştür.
Genç yaşta K ütahya Mevlevihanesi postnişin’i oldu. Burhaneddin Çİ. sonradan
postnişinlikten ayrıldı. Türkçe ve Farsça
şiirler yazan Burhaneddin Çl.’nin Esrar
Dede tezkiresi’nde nesir ve nazım eserleri ve m ürettep divanı olduğu kaydedilm iştir. (-» K.)
Burlıän-ı kalı,
Tebrizli Hüseyin b. H alef’in Farsça lügatı. İran ’da ve İran dışında рек çok baskıları olup Farsçanın
ana sözlüklerinden biri olarak kabul
edilm iştir. Bu eseri büyük dilçimiz M ütercim A hm ed Ä sım *, Tıbyän-ı näji’ der
tercüm e-i B urhan-ı kaatT adı ile 6 senelik titiz bir çalışmadan sonra Türkçeye
tercüm e (1797) ve III. Selim’e takdim et
miş, bunun üzerine «müderrislik» payesi
alm ıştır. Bu tercüm e iki defa basılmıştır (1799/1800 ve 1870/71).

Tercüme, bilhassa hazırlanışındaki usul
bakımından, lügatçilik ilm inin sayılı
eserlerinden biridir. M ütercim, h er maddeyi sabir ve titizlikle tahkik et
miş, noksanları ikm al edip lazım gelen
iläveleri yapmış, eserin aslındaki hareke
tasnifi * usulünü terk ile tercüm eyi alfabetik tasnif usulü ile tertip etm iştir.
Tercümenin bir Farsça-T ürkçe lügat
olarak tatbikı değerinin yanında, bilhas
sa bugün için Türk dili çalışm aları bakımından ehemmiyeti рек büyüktür.
Farsça m üfredata Türkçe karşılıklar
aranırken ciddi bir titizlik gösterilmiş,
yazı dilinde bulunm ayanlar, yer yer Mütercim ’in memleketi olan A ntep ve havalisinde m ahallen kullanılan sözlerle
karşılanmaya çalışılmıştır.

adıyla da bilinir. Şair Muizzi’nin baba
sıdır. A lparslan ve M elikşah’ın hizmetinde bulundu. H ayatı ve şiirleri hakkm daki çok az bilgi, Muizzi’nin divanındaki kayıtlardan derlenebilm iş ve şiirlerinden ancak bazı parçalar ele geçmiştir. (-> K.)
Bıırhaniye (T ar.). H alvetiye * tarikatının
A hm ediye * şubesinin bir koludur. Ku
rucusu Şeyh M uhammed B urhan’dır.
BURİAN, Orhan. Deneme yazarı (İstanbul
1914- A nkara 1953). K abataş Erkek Lisesi’ni, İng iltere’de Cambridge Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm ü’nü bitirdi (1936). A nkara DTCF’ne asistan olarak girdi, ingiliz filolojisi profesörü oldu. Önce Yücel dergisinde yaz
maya başladı. Daha sonra kendi yayım 
ladığı U fuklar dergisinde denemeler, tenkitler yazdı. Eserleri : K urtuluştan sonrakiler (şiir antolojisi, 1946), Denemelereleştiriler (ölüm ünden sonra yayım lan
dı, 1964). A yrıca çok sayıda tercüm eleri
vardır.

BURHANI.
Bektaşi şairi (Sinop 18351908). Asıl adı Mehmed Ali, lakabı Hacı
Osmanoğlu’dur.
Şiirlerinde
Burhanı
mahlasını kullanm ıştır.
Burhani ciddi bir tahsil görmedi, elde
bulunan m anzum elerine göre orta derecede bir şiir kabiliyetine sahiptir. Bu
nunla beraber, yazı dili oldukça pürüzBurjuva (Fr. Bourgeoi). O rta tabakadan.
süzdür. Şiirlerini daha çok hece vezni A vrupa’da isçi sınıfıyla, aristokratlar
ile yazmıştır. Şairin bir D ivän’ı oldu
arasında kalan sınıftan olan. Edebiyat
ğu, fakat bunun I. Dünya Savaşı (1914- ve tiyatroda konusunu burjuva sınıfı
1918) esnasında, şehirde çıkan büyük bir çevresinden alan ve tem a olarak o sini
yanğında yandığı, to ru n ları tarafından
fin hayatını işleyen eserlere de burjuva
ifade edilm ektedir. Bu itibarla şiirleriromanı, b u rjuva dramı gibi adlar verilne ancak m uhtelif B ektaşi cönklerinde, m iştir.
perakende olarak rastlanm aktadır.
Burkancılık. Budizmin T ürkler arasında
Söylendiğine göre, mezar taşı kitabesini
yayılm ış şekline verilen ad. Kelime Burkendi yazmış, ölümünde bunun taşa kakan veya burhan kökünden türem iştir.
zılmasını da vasiyet etm iştir. B urhani’nin orta boylu, cılız bünyeli, çok şen ve B u r- Çince’dir, sonuna -k an veya -han
şeklinde getirilen ek Türkçe kağan demeclisärä bir «Hacı Bektaş fıkarası» ol
m ektir. U ygur Türkleri Buda ♦’ya B urduğu ve ailesinin de tüm üyle bu tarik at
kan adım verdiler. Budizm * önce Türk
mensubu bulunduğu ifade edilm ektedir.
asıllı Tobalar, 840 tan sonra da Hoça doPişkin, rindm eşrep bir şahıs olan B urhani’nin bilhassa bağlama, cura gibi saz laylarını häkim iyeti altına alan U yğurlar
ları büyük bir ustalıkla çaldığı söylenir. arasında yayıldı. Türkler Budizm’in MaI-Iele muamma tertip ve halletm ekte dik- hayana adı verilen kolunu benimsediler.
Bu dine ait bir çok eseri Türkçeye çekate şayan bir kabiliyete sahip bulundu
virerek, Budizm ’in çok karışık bazı kavğu bilhassa belirtilir. H atta, B urhani’ram larını anlaşılır hale getirdiler. Son
nin muamma çözmekte bu рек bilinen
m ahareti dolayısiyle, o zam an ünlü bir yüzyıl içinde Turfan dolaylarında bulu
Äşık-Saz hayatına merkez olan Sinop’a, nan Uygurca eserler arasında BurkancıAnadolu’nun türlü yerlerinden gelip uğ lıkla ilgili m etinler ele geçti. Bu m etinler R. Rahm eti A rat (U ygur devrinı ait
rayan her saz şairi onu bulur ve bu sadil örnekleri, A ltu n yaruk, 1935) ve
hada рек heyecanlı m üsabakalar tertip
W. Bang - A. von Gabain (Turkische
olunur; m uam m alar asılır ve çözülürdü.
Turfan Texte, 1931) tarafından yayım
Yetmiş beş yaşlarında ölen B urhani’nin
landı. Burkancılık XIV. a.dan itibaren
mezarı, Sinop’ta «Meydaneteği» adıyla
yerini Isläm iyete bıraktı. (—» K.)
anılan eski kabristan içindedir.
BURHANI Hace Abdiilmelik. Şair (N işabur
1018-Kazvin 1072). B urhani-i N işaburi

BURKAY, Kenıal. Şair (K ızıkkale/Tunceli 1937- ). Dicle Köy E nstitüsü’nü ve
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bir m üddet öğretm enlikten sonra A nkara
H ukuk F akültesi’ni b itirdi (1960). Kaym akam vekilliği, İngilizce öğretmenliği
yaptı. V arlı k, Forum, Sesim iz, Çıra,
Eläzığ, Papirus, Dost dergilerinde şiirleri
yayım landı. Yaşananın ötesinde adlı ro
m anı V atan’da tefrika edildi. Şiir kitapl a r ı : Prangalar (1967), Dersim (1975).
Bursa nıecnıuası. İlim, sanat ve edebiyat
dergisi, 15 günlük (Bursa, 1 A ralık 1333/
1 9 1 7 -?). Bursa M uhibleri Cemiyeti tarafından önce onbeş günde bir, 24. sayı
dan itibaren haftalık olarak yayımlandı.
Yayımına ne zaman son verdiği belli değildir. Mesul müdürii : M uhiddin Baha.
Edebiyat, müsiki, ru h iy at ve eğitim konularına y er verilm iştir.
B ursa’ya ait
havadisler de veren m ahalli bir dergidir.
H.T. Us K tp. de ilk 27 sayısı (arada 4
sayı eksıkle) m evcuttur. Yazı kadrosunda, Näfi A tuf, Mehmed Baha, Mehmed
Adil, Säime Zehra bulunm aktaydı.
BURSALI Äşık Halil, bk. HALİL (Bursalı)
Bursalı Leyla. Karagöz oyunu. Abdal
Bekçi * oyununun kısaltılm ış ve biraz değiştirilm iş b ir şeklidir. Bu oyunda da
Zenne’ler H acivat’ın yardım ıyla tu ttu k ları eve adam alırlar. Yalnız bu oyunda
eve bir tek kişi, Zeybek Bursalı Sarı Efe
girer. Karagöz de y anına dört A rnavut
alarak sarhoşu korkutm ak ister. Fakat
Efe akşam çıkınca A rnavutlar önce kaçışırlar, sonra hep b irlik te Efe’yi evden
kovarlar.
BURSALI Mehmed Tahir,
T ahir (B ursalı).

Muzaffer Buyrukçu

bk. MEHMED

Büse (F.). Öpücük, öpme, öpmek.
★ Tas. R uhun Allah sevgisiyle heyecan
ve lezzet bulması. M urakabenin devamı. K eyfiyeti ve keläm ın m änalarını kabule istidat; salikin m ürşidi olan şeyhinin kendisine verdiği tavsiyeleri dinlerken, kullanılan kelim eleri anlam ası ve
tatb ik ata hazırlanm ası için gerekli olan
kabiliyet.
Buy (F.). Koku, sevgi, tam ah, huy, kis
m et gibi m änalara gelen kelime, Divan
edebiyatında genellikle güzel koku mänasında kullam lm ıştır.
Safäbahş olmada gülzardan m eyhäne
eksik mi
K alur m u b ü y-ı gül den bäğbäne
n ü k h e t-i sahbä
Şeyhülisläm Yahya
Sevgiliyle ilgili hususlarda da mecazi
olarak üm it m änasında kullam lm ıştır.

Göre idim sende büy-ı m uhabbet
İstediğim budur sen bivefädan
N edim
Her kim ki arar büy-ı vefä ta b -1 beşerde
Benzer ana kim devlet um ar zıll - 1
hum adan
Ziya Paşa
Bu m änada büy-ı kısmet, büy-ı m u h a b 
bet, büy-ı ruh, büy-ı safa, büy-ı vefä,
büy-ı ümid gibi tam lam alarda görülen
büy ile büyä, büyı, büyiş, büydän, b ü y där, büyfürüş, büyperest, büysüz, şebbüy
gibi birleşik kelimeler yapılmış, b ü y -ı dehän büy-ı ezhär, büy-ı zülf, äşüfte-i bü y
v.b. terkiplerle de sık sık kullam lm ıştır.
Tabiat tasvirlerinde renkle beraber v e 
rilm iştir.
Lälede süm bülde evvel reng ü bülar
var idi.
Ziya Paşa
Zam an zaman büy yanında A rapça şemim, nükhet (veya nekhet), ıtr gibi k e lım elere de yer verilm iştir.
Buyruk (Tar. t.). Bektaşi büyüklerinin
vecize ve atasözü değerindeki sözlerine
denir. B uyruk, emir m änasına olup, söyleyeni bellidir.
BUYRUKÇU, Muzaffer. Hikäyeci, yazar
(Fertek/N iğde 1930- ). Niğde, M anisa
ve Yalova köylerinde yoksul bir çocukluk hayatı geçirdi. Daha sonra ailesiyle
birlikte yerleştiği İstanbul’da Pertevniyal
Lisesi’ni yarıda bırakarak hayata atılm ak
zorunda kaldı. Askerliğini yaptıktan son
ra (1951) Toprak M ahsulleri Ofisi’nde
m em ur olarak çalıştı. Bu görevden em ekliye ayrıldı (1970).
Yazarlığa hikäye ve şiir yazmakla baş
layan B uyrukçu’nun ilk çalışmaları bazı
magazin dergilerinde yayımlandı (194653). Tanin gazetesinin açmış olduğu h i
käye yarışm asını kazanmasıyla bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştırdı (1946).
Hikäyelerinde, büyük şehirlerin kenar
sem tlerindeki yoksul insanların hayatını
anlatan yazarın edebiyat dünyasına girişi
1953 ten sonradır. 1960 larda hikäyeleriyle tanınan Buyrukçu, daha sonra ro
m anlar yayım ladı ve kendisinin de içinde bulunduğu burjuva dünyasını anlattığı günlükler yazmağa yöneldi.
Eserleri. Şiir kitapları : İstikbalin sesi
(1945), Kalplerin jeryadı (1947). Hikäye
k ita p la rı: Katran (1956), Acı* (1957),
K orkunun parmakları (1959), Bulanık
resim ler (1961, TDK hikäye ödülü 1962),
K uyularda (1962), Kavga (1967, Sait Faik

hikäye armağanı 1968). R o m anları: Gürültülü birkaç saat (1970), Bir olayın baş
lanğıcı* (1970), Mağara (1971). G ü nlük:
Arkası yarın (1976).
Buyruldu, buyrultu. Osmanlı devlet teşkilatında kullanılan bir yazılı em ir şekli.
İki çeşit buyruldu vardır : 1. H er hangi
bir şahıs tarafından bir m akam a veya
küçük bir makam tarafından üst makamlara sunulan arzın üzerine bunu alan
makam tarafından yazılan em ir veya ka
rar. Bu makamlar sadrazam, kaptan-ı
derya, vezirler ve defterdarlardır. Sad
razam buyruldusuna buyruldu-i sämi
denirdi.
Sadrazamlık m akam ına gelen
evraka buyruldu’yıı sadaret kethüdası
yazar, sadrazam bunu m ünasip görürse
käğıda «sah» ( ç*» ) işaretini koyardı.
Reisülküttap kendi dairesine ait tezkirelere buyruldu koyabilirdi. 2. Ü stlerin
kendilerine bağlı m em urlara yazdıkları
em ir mahiyetindeki tam im ler. B unların
sonu «deyu» ile biterdi.
Bunların yanında m uhtar ve ih tiy ar heyetinin seçildiklerine ve m ültezim lerin
köy äşarmı toplamaya selahiyetli olduklarm a dair em irlere de buyruldu denirdi.
Kime yazıldığı belirtilm eyen buyruldular açık buyruldu olarak isim lendirilirdi.
Vezirlerle
beylerbeyiler buyruldulara
imza yerine geçen tuğralarını çekerlerdi. Yalnız padişah tuğraları käğıdın o r
tasına, diğer salahiyetli devlet adam ları
nın tuğraları ise sağ kenarına çekilirdi.
Önemli işlere ait buyruldular um um iyetle m ektupçu tarafından yazılırdı.
Buzlar çöziilmeden. Oyun (Cevat Fehmi
Başkut, 1964). Çevresi buzlarla çevrili
ve bu yüzden her tarafla ilişkisi kesilmiş
bir kasabada idealindeki düzeni kurm ak
isteyen bir delinin kaym akam olarak görev yapması ve bu yolda çeşitli faaliyetlere girişmesi anlatılır. Ülkücü idareci rolündeki deli kaymakam çalışm ala
rı sırasında vurguncu esnafı su stu ru rken, idare-i maslahatçı, güçsüz m em ur
tipinin çeşitli örnekleri de sergilenir.
O yunlarında häkim bürokratik ideolojinin yansım aları görülen Cevat Fehm i,
Buzlar çözülmeden'de «bürokrasinin ideal
düzeninin norm al şartlarda değil, çevreden tecritle ve deli bir diktator ile gerçekleşebileceği» şeklinde özetlenebilecek
bir ana fikir ortaya koyar.
Biidelä (A.). Bedil ve bedel kelim elerinin
çokluk şekli.
★ Tas. Ricalullah (Allah’ın adam ları)dan
Nevsäl-i m illi

yedi kişiye verilen ad (bk. A bdal).
A hyär (seçkinler) denilen ve gayb * ricalinden olan üç yüz kişinin kırkm a
abdal *, yedisine büdelä, dördüne evtäd *,
üçüne nükabä,* birine de kutb * veya
gavs * denilir. M uhiddin-i Arabı yedileri
abdal * olarak isim lendirm iştir.
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BÜKEYHANOĞLU, Alihsaıı. Kazak yazarı
(K arkaralı/K azakistan 1869 - Moskova?
1932). Ailesi Cengiz Han soyundandır.
P etersburg’da Orman m ühendisliği öğrenim i yaptı. Rusça Questions Siberiennes
(Sibirya m eseleleri) gazetesini yayım layarak siyasi hayata atıldı. Birinci
Duma (Rus parlam entosu)’ya seçildi.
Ç arlık rejim ine karşı Vibrug beyannam esi’ni im zaladığı için hapsedildi. Daha
sonra O renburg’da Ahmed B aytursun, M.
Dolat ve M ustafa Urazov ile birlikte Ka
zak gazetesini kurdu. Rus ihtiläli sıra
sında Turgay vilayetinin idarecisi ve
Milli Kazak hareketinin başı oldu. Alaş
Orda Milli hüküm etinin başkanlığını
yaptı (1918-19). Ülkenin Sovyetler tarafından işgali üzerine Moskova’da gözaltına alındı. Bu sırada, Ahmed B aytursun’la birlikte bir çok Kazak destanı ve
halk edebiyatı verim lerini yayımladı.
Kazak m illi gelenekleri ile İsläm iyetin
mezc edilmesi taraftarı olan Alihsan,
Rusçadan ve diğer dillerden tercüm eler
yaptı. Gözaltında bulunduğu zam anlar
da yazılarım K ir Balası m ahlasıyla ya
yım ladı. (—» K.)
Biikolik,

bk. Bukolik.

Bükün, bk. Büküm.
BÜKÜLMEZ, Ya>ar Nezilıc. Şair, yazar
(İstanbul 1880-1971). Babası Şehrem aneti (belediye) K antar İdaresi’nde hademe idi. Babasının riza göstermemesine
rağm en m ektebe başladı, ancak onun
tepkisi üzerine bir yıl okuyabildi. İki defa evlendi.
Evlilik hayatı da sıkıntılı
geçti. Küçük yaşta şiir yäzmağa heveslendi. İlk şiirleri Mälumät gazetesinde
M azlume, M ahmure, Mehcure im zalarıyla yayım landı. Daha sonra çokluk k a 
dın dergilerinde olmak üzere çeşitli dergi
ve gazetelerde şiir ve yazıları yayım lan
dı. E se rle ri: B ir deste m enekşe (1915),
Feryadlarım (1924).
Büküm (Bükün, Fr. F lexion)/(D il). Çe
kim ve yapım kelime köklerinin farklı
şekillere girmesi. Sämi ve H int-A vrupa
dillerinde olduğu gibi. (bk. Çekimli diller)
Bükümlü diller, bk. Çekimli diller.

Y. Nezihe BUkülmez,

Bükünlü diller, bk. Çekimli diller.
Bülbül (A .)/(A ndelib, hezär). Baharda
güzel ve yanık ötüşüyle tanınan kül renginde bir kuş. D evr-i gül diye de tabir
edilen b ah ar m evsim inde (veya nevrüzda) görülür. Yuvasını gülşende veya çem enlikte k u rar ve «cihana vermez».
XIV. yüzyıldan başlayarak Divan, Äşık
ve Halk şiirim izde kullanıldığm ı gördüğümüz bülbül m otifine birçok atasözümüzde de rastlanm aktadır.
★ Di. Ed. Divan edebiyatında bülbül konulu gazellere daha çok XVII. yüzyıldan
sonra rastlanır. Bülbül şairlerin bir kısm ında asıl vatanından uzak düşm üş insanoğlunun remzi olarak işlenm iştir.
Aşığın bülbüle teşbihi sevgilinin veya yü
zünün güle, dudağının goncaya, bulunduğu yerin gülşene (gülbahçesi) teşbihi
cihetiyledir. Bülbülün gülşendeki ötüşü
äşıkın ahına benzetilm iştir. Gül (sevgi
li), bülbüle (äşık) daim a cefa eder, bu
yüzden bülbül sabahlara kadar uyumaz.
Gül ile bülbül m acerası çok çeşitli şekillerde işlenm iştir. Çeşitli m esnevilere
konu olm uştur (bk. Gül ü Bülbül).
B ülbülün vücudu yanıp kül gibi olduğu
halde, içinde aşk ateşi vardır. Garip ve
sahipsiz olarak telakki edildiği için «gömleksiz» ve rengi dolayısıyla «kül öksüzü»
(bir yanğının veya büyük bir çöküntü
nün tesiriyle öksüz kalan) diye tavsif
olunm uştur. Bir ismi de hezär olmakla,
Farsçada (1000) m änasına gelen hezär
ile tevriye yapılır. B ülbül-i cän, bülbül-i
bi-dil, bülbül-i şeyda v.b. gibi terkiplerde geçer.
Her kim ün bir läle-ruh, gonca deherı
dildarı yok
Bir belälu bülbül-i şüridedür gülzarı yok
Revänı
(H er kim in läle yanaklı, gonca ağızlı bir
sevgilisi yoksa, o gülbahçesi olm ayan beläya uğram ış, perişan b ir bülbül gibidir.)
M utasavvıf şairlerde bülbül, ilahi aşkla
yanan can veya ruhun tim sali olarak kullanılır. B ülbül bu dünya ve ten kafesi
nin içinde, uzağına düştüğü ezelı gül
bahçesinin hasretiyle feryad edip inlem ektedir.
Y okm uş bir aha ey gül-i ra’nä
taham m ülüıı
Bağrın ne ya ktın äteş-i hasretle bülbülün
Şeyh Galib
(Ey güzel gül, bir äha bile dayanam ıyorm uşsun, o halde hasret ateşiyle, bül
bülün bağrını niçin y aktın da ona ah
çek tird in ?).

Bülbül-i gülşen-i aşkım ki gam ıyla o
gülür
Ne kafes ü ne heves-i lane gelür hätırım.o.
E n d eru n lu V asif
(Ben, aşkın gül bahçesinin bülbülü.vüm
ki o gülün gamıyla, ne kafes, ne de yuva
isteği hatırım a geiir)
Yunus E m re’den başlayarak Şeyhülisläm
Yalıya, Şeyhülisläm Bahäı, Säbit, Fehim,
Neşäti, Şeyhülisläm A rif H ikm et, Osman
Şems Efendi, Kuloğlu, R uhsati, Äşık
Ömer, Recaizäde M ahm ud E krem ve
Mehmed Akif gibi birçok şair bülbül konulu şiirler yazm ışiardır. XVII. a şairlerinden Mehmed B irri’nin B ülbüliye
veya Bülbülname olarak bilinen tasavvufi eseri, Osmanlı sahasında ve dışında
eski harflerle çeşitli defalar basılm ıştır
(1849, 1856, 1867, 1874, 1879, 1883). Yine
aynı asırda yaşamış m utasavvıf şairlerden
Ömer Fuadi Ef. de, Ferideddin A tta r’m
Bülbülnam e’sini genişleterek tercüm e etm iştir (bk. Bülbüliye). Diğer bir B ü lb ü lnäme şairi de XIX. a.ın ikinci yarısında
yaşamış Ägäh Osman Paşa’dır.
Bülbül motifi şairlere göre değişik şekillerde kullanılm ış olm akla beraber da
ha çok, a) canlı bir m ahluk, b) şairin
dünyadaki eşi, c) tasavvufi bir alegori
halinde kullanılır. Meselä Osman Şems
Efendi bülbülü, vahdet bağından uzak
düşmüş b ir ruh olarak ele alırken, M eh
med Akif, B ursa’nm Y unanlılar tarafından işgali üzerine yazdığı Bülbül şiirinde, bülbülün feryadıyla T ürk halkım n
feryadını birbirine k arıştırıp sosyal bir
konuyu işler.
★ Äşık ed. Äşık şiirinde ise bülbül daha
serbest bir hayal gücü ve hassasiyetıyle
işlenmiş olup, bülbül halk edebiyatında
äşığın sembolü olmuştur.
Konarsan güle kon dikene копта
Eski düşmanların dost olur sanma
Açıp göğsünü hare dayanma
Rakiplerin kasdı canadır bülbül
Kuloğlu
Bülbülle ilgili atasözlerini, bazı şairler
şiir halinde ifade etm işlerdir.
Bülbülü koysalar altın kafese
Yine özler, ister vatan demişler
Mir’ati
Bülbüle yaptırsam altından kafes
Yine eder äh ü enin vah vatan
Gedäyı
Etme ızhär-ı hüner etmeğe älemde heves
Bülbüle dam -ı nälän oldu lisänıyla kafes
Ahmed Paşa

BÜLBÜL, Ali Rıdvan. Şair, yazar (Doğanbey/K onya 1935- ). İlk, orta ve Use öğrenim ini Konya’da, yüksek tahsilini Ank ara’da yaptı. Gazetecilik ve H alkla İlişkiler Yüksek Okulu’nu bitirdi. Yeni Meram gazetesi sahip ve sorumlu m üdürlüğünü yaptı, halen Türk H aberler Ajansı
Konya Bölge Müdürü ve Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı’dır.
Şiirlerini, T ürk sanatı, T ürk dili, Yelken,
Varlık, Hisar ve Çağrı dergilerinde ya
yımladı. E se rle ri: A ynalar sustu (şiirler,
1954), G üdüm lü m erm i (şiirler, 1959),
G ökyüzü mahallesi (şiirler, 1962).

ile m est olup bu yüzden inlediğini» du
yunca onu affettiğini, diğer kuşları kınadığım anlatm aktadır. Ömer Fuadi
Efendi, eseri tercüm e ederken, y er yer
kendi duyğu ve düşüncelerini, ahiäkl
öğütlerini ihtiva eden m anzum eler iläve
etm iştir. Eser, teknik, üslup ve edebi
zevk yönünden başarılı değildir. Öğreticilik ön planda tutulm uştur. Divan edebiyatım n, tekke edebiyatı aracılığı ile
halka yaklaşm ası eğilimi bakım ından
önemlidir. (—> K.)
BÜLEND1 Çelebi. M utasavvıf şair (Edirne 7-1620). Asıl adı İbrahim . Gülşenı
tarikatına intisap etti. Tezkirelerde hakkında bilgi bulunm ayan Bülendi hakkı.ıda Bädi A hm ed’in R iyaz-ı belde-i Edirne’sinde bazı bilgiler ve şiirlerinden örnek kaydedilm iştir. Buna göre E dirne’de Tim urtaş köyü camii hatibi iken, haram ilerin baskınına uğramış, bu baskın
sırasında yaralanan Bülendi fazla yaşam am ıştır. Bädi, muamma söylemede usta
olduğunu behrttiği B ülendi’nin, M ir H üseyin’in M uam m eyät’ım şerh ettiğini kaydeder. (-* K.)

BÜLBÜL, Kemal. Äşık (K ozansıkı/Sam sun 1928- ). Küçük yaşta babasım kaybetti. İlk tahsilden sonra Sam sun’a gelerek A li Baba gazetesinde çalıştı. 1943
depremi üzerine yazdığı destanla tanın
dı. 1946 da İstanbul’a geldi ve tek rar
Samsun’a döndü. A skerlikten sonra İstanbul’da Torun adlı m izahi bir gazete
yayım ladı (1950, 2 sayı). T ekrar Sam 
sun’a döndü. B ü yük cihat gazetesinin
sorum lu m üdürlüğünü yaptı (1951). Vic
dan sesi gazetesini yayım ladı (1952). A.
Em in Yalm an’la ilgili M alatya olayları
Bünyamin. Hz. Yakub’un Yusuf’tan sonra
sırasında kovuşturm aya uğradı. Gazeteen çok sevdiği en küçük oğlu. Hz. Yusindeki yazılardan ötürü bir süre m ahsuf’un ana-baba bir kardeşi. (bk. Yusuf)
kum oldu. Gazetesini kapatarak Ankara ’ya yerleşti (1960). Yayımcılık, işçilik
Bürde (A.). H ırka. A rapların gece örtü
ve emlakçilik yaptı. H alk Ozanları K ülolarak kullandıkları, gündüz üstlerine
tü r D erneği’nin kurucuları arasında yer
giydikleri yünden yapılmış elbise. Arap
aldı (1974). Buradan ayrılarak Halk
şairlerinden K a’b b. Züheyr ile Büsiri’Ozanları Tanıtm a ve Eserlerini Yaşatma
nin bu adla tanınm ış kasideleri vardır
D erneği’ni kurdu ve başkanı oldu (1975).
(bk. K asıde-i bürde).
Kalem şuarası olan Bülbül, şiirlerinde
Bürhan, bk. Burnarı.
Äşık Kemali, Kemal Bülbül, Kavaklıoğlu
gibi m ahlaslar kullandı. 1970 Konya
Büşr ile Yeınlilıa. Tevrat kaynaklı ve ta 
Ä şıklar B ayram ı’nda «Äşık Efkärı ödülü» savvufi bir ruhla işlenmiş, G ülşehri’nin
aldı. E se rle ri: Türk çocuklarına ahläki 208 beyitlik manzumesi. Yazarın Manöğütler (1946), Güzel İstanbuldan ilham  tık u ’t-ta yr adlı kitabında yer aldığı gibi,
lar (1946), Kore destanları (1950), Kıbrıs m üstakil yazm alarına da rastlanır.
destanları (1975). (—»K .)
Büşr, Hem yan şehrinde çalışan bir zahitBÜLBÜLI.
Divan şairi (İstanbul, XVI. tir. Bir sabah işine giderken bir kadın
a.). Hayatı hakkında bilgi yoktur. S. N. görür ve ona äşık olur. F akat Allah korkusuyla aşkım gizler ve bunu unutm ak
E rgun TS. R., 1972 nu.lı bir mecmuada
için K udüs’e giderek kendini ibadete ve
şiirlerini bulm uştur.
rir. Dönüşte, filozof bir adam olan YemBülbüliye. Mesnevi (Ömer Fuadi Efendi). liha ona yoldaşlık eder. B üşr’e väkıf ol
Şabaniye tarikatı m ensubu olan Ömer
duğunu belirttiği birçok bilgiler verir.
F uadi Efendi (Öl. 1636)’nin, Ferideddin
Yemliha yolda yıkanm ak için girdiği bir
A tta r’m 333 beyitlık Farsça «Bülbülnäkuyuda boğularak ölür. Büşr üzülerek,
me» adlı eserini genişleterek Türkçeye
onun altınlarını ve elbiselerini alıp m itercüm esi. 1179 beyitten ibaret, din i-tarasçılarına teslim etm ek üzere H em yan’a
savvufı bir eserdir. Aşk ve vahdet teması
döner. Y em liha’nın karısını bulur. Bu,
işlenm iştir. Kuşların, bülbülün figanınäşık olduğu kadındır ve o da kendisini
dan rahatsız olarak Süleym an Peygam sevm ektedir. Birbirleriyle heläl olarak
b er’e şikäyetlerini, bülbülün «aşk şarabı
evlenir, m uratlarına ererler.
Derg&h arşivi
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A. Rıdvan Bülbül

Büş
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Hikäyede, sabrın ve g ünahtan kaçmanm
A llah tarafm dan m ükafatlandırılacağı
görüşü işlenm iştir. Gülşehri, çoğu Batlam yos’a dayanan, devrinin tab iat bilgilerini Yem liha ağzından söylətir.
Eser, m üspet ilim lerin herşey olmadığı
fikrini de işlem ektedir. M üspet ilimlerin,
din içerisinde yer alm ası ve ahläkla ta 
m am lanm ası gerektiği savunulur.
K im ne ilm i kim dilersin cüm le Ы1,
llle doğruluğu elden komağıl.
A kla kasd ü şehvete m eyleylem e,
K im esnenün gıybetini söylem e
Gülşehri, bu yolun tem silcileri olarak,
bütü n M antıku’t- ta y r ’da olduğu gibi ahıleri över. İran kaynaklı tasavvufı edebiy at m azm unları da kullanılan Büşr ile
Yem liha, arüzla yazılm ış küçük hikäye
tü rü n ü n ilk örneği sayılabilir. TDK yayınlarm dan çıkan Ondördürıcü asır betikleri (1942) adlı k itap ta yanlış olarak
G ülşehri’nin F eleknäm e’sinden alındığı
kaydedilerek yayım lanm ıştır.
Büt
(F .)/(S anem , salıb, çelıpä, cibt).
P ut, mecazen güzel kimse.
★ Di. Ed. Sevgilinin b ir maddeye, varlı
ğa veya m efhum a teşbihi halinde ilgili
u nsurlar m evcut ise büt, sanem kullam lm ıştır. Sevgili, sanem ’e teşbih olunduğu
zaman Çin, tasvir, m usavvir kelimeleri;
b ü t’e teşbih olunduğu zaman da tersä
ve salıb kelim eleri de tenasüp teşkili için
zikredilm ekte veya sevgili Çin putuna,
H ıristiyan putuna benzetilm ektedir. San em -i bi-vefä, b ü t-i tersä (H ıristiyan
pu tu ), b ü t-i şirin-leb (tatlı dudaklı gü
zel), b üt-i periveş (peri gibi güzel) gibi
terk ip ler halinde kullanılır.
Ol büt-i tersä sana «mey nüş eder
misin» demiş
Elaman ey dil, ne m ü şkilter suäl
olm uş sana
Nedim
(O H ıristiyan putu (güzel) sana «şarap
içer misin» demiş. A m an ey gönül, sana
ne zor bir sual sorm uş!)
Ayrıca büt ile tam lam a şeklinde türlü
isim ler tü retilm iştir : B üt-gede (puta ta 
panların tapm ağı), B üt-nigär (put ya
pan), B ü t-şiken (put k ıran), Büt-tıräş
(heykeltıraş) gibi.
Bütünleşme (Fr. İn te g ratio n )/(D il). Ayrı
anlam da iki kelim enin; tek kelim e gibi,
bir tek kavram ı karşılayacak şekilde
kaynaşarak bir birleşik kelim e m eyda
na getirm esi. Cumartesi (Cuma + ertesi),
zeytinyağı, kuşpalazı, kuruyem iş, karasinek, az çok gibi.

Bütünİeşmede, birleşen kelim eler kendi
anlam larım eşit deeerde o rtay a koyabildikleri gibi (az çok örneğinde olduğu gi
bi, ikisi ortası d em ektir); biri anlam ını
yitirm iş de olabilir (zeytinyağı ö rn eğ in 
de olduğu gibi, zeytinyağı a rtık zeytin
değildir, burada zeytin kelim esi anlam ını
kaybetm iştir ve sadece b ir b elirtm e duru m u n d ad ır).
Büyücü Носа. O rtaoyunu. K o n u s u : Kavuklu’nun karısı, kaynanası ve a ra p halayık (I. Zenne, II. Zenne ve K ayorto)
mahalleye gelerek P işek är’dan b ir ev b u lmasını rica ederler. Z ira K av u k lu işsiz
olduğundan eve bakam am aktadır. B ütün
esnafa da borçlu durum dadır. B u d u 
rum dan kurtulm anın en iyi yolu ise m ahalle değiştirm ektir. Pişekär on ları bir
eve yerleştirir ve K avuklu’ya da d u ru m u
anlatır. Kavuklu, o sırada m ahalleye gelen Büyücü Hoca’ya tak ılır ve onu kızdırır. Büyücü Носа da büyü y ap arak
K avuklu’yu kaskatı bir hale getirir. A ncak P işekär’ın ve ailesinin y alv arm aları
üzerine büyüyü kaldırır. Daha sonra
K avuklu P işekär’ın aracılığıyla B üyücü
Hoca’dan büyü yapm asım öğrenir. B ü 
yüyü iyilik yapmak için kullanacağına
söz veren K avuklu bunu alacaklarını istem eye gelenlere (Kayserili, Rum elili,
Yahudi, Kastamonulu, Laz ve A rn av u t’a)
tatbik ederek, onları atlatır. Bu vaziyeti
gören Büyücü Носа da ondan bu sirri
geri alır ve yine P işekär’ın ve ailesinin
araya girmesiyle K avuklu’yu affeder.
( —> K.)
Böyük ahenk kaidesi, bk. Büyük ses u y u 
mu.
Büyiik aile. Hikäyeler (Samet Ağaoğlu,
1957). K itapta, B üyük aile, A hm et S ä i’nin
korkusu ve Sağır yalı adlı üç hikäye v a r
dır. K itabın en uzun hikäyesi olan
B ü yük aile’de, Hacı Gıyaszäde ailesinin
N iksar’dan İstanbul’a göçü ve dağılışı an latılır.
Hacı Giyas, II. M eşrutiyet’in ilanından
birkaç sene önce ölünce, dört oğlu N iksar’daki evlerini ve topraklarını satarak
İstanbul’a göç ederler. Hacı Gıyas sağ
lığında bu göçe engel olmuştur. O nlara
toprak almış, dördünü de amca kızları
ile evlendirm iş ve böylece ölümündən
sonra da onları baba yurduna bağlamak
istem iştir. Fakat bu tedbirler onları
Niksar’da tutm aya yetmez. Dört çocuk
birleşerek Istanbul’a gelir ve Boğaziçi’n de geniş bir eve yerleşirler. M ahm utpaşa’da da bir han kiralayarak ticarete

başlarlar. Başlangıçta evin idaresi karsım 1945-2 Nisan 1948; 14 Ekim 1949-29
deşlerin en büyüğü F erhat’ın elindedir.
Haziran 1951; 16 Kasım 1951-27 Kasım
I. Dünya Savaşı yıllarm da vurğun ve is1951 (günlük); 16 Mayıs 1952-19 Eylül
tifçilik yaparak zengin olurlar. Çok geç1952 (günlük); 28 Nisan 1954-9 Temmuz
meden Ferhat, Kadıköyü’nde bir eve ta1954; 30 M art 1956-30 Haziran 1956 (gün
şınır.
Bu ilk bölünmeden sonra Hacı
lü k ); 6 M art 1959-14 Ekim 1959; 30 Eylül
Gıyasoğulları ailesine feläketler üstüste
1964-25 Kasım 1964; 22 Eylül 1965-19 Aragelmeğe başlar. Ferhat başka b ir kadınla
lık 1965?; 19 Temmuz 1967-10 Ocak 1968
m etres hayatı yaşarken karısı bunu öğ
dergi; Mayıs 1969-Aralık 1969; 6 Ocak
ren ir ve etrafa F erhat’ın delirdiğini yay
1971-28 N isan 1971). 1943 ile 1971 yılmağa başlar. Diğer kardeşler de onu baş
ları arasında 15 devre halinde Necip Fa
larında görmek istem edikleri için buna
zil K ısakürek tarafm dan ekseriya hafkolaylıkla inanır ve F erh at’ı tım arhanetalık olarak yayımlandı.
ye gönderirler. Ferhat iyileşince evine
Büyük Doğu, kuruluş yıllarm da Necin
dönmez, Eyüp’te bir tekkeye kapanır.
Fazıl’m daha önce çıkardığı Ağaç * derDaha sonra kısa arahklarla, F erh at’ın üç
gisindeki
espriyi sürdürm üştür. Türkioğlu da intihar eder. Boğa ziçi’ndeki karye’nin siyasi bünyesi çok partili döneme
deşlerin işleri artık bozulmaya başlar.
geçtikten sonra, Büyük Doğu da siyasi
Dört kardeşten ikincisi olan A bdülm utbir yön tu tarak efkär-ı um um iye oluştalib’in oğlu başını evden alıp kaçar, kızı
turm ak yönünde siyasi yanı ağır basan
da gözleri kör olarak sokaklara düşer. Bu
bir dergi hüviyetine bürünm üştür. Bu
feläketlerden sonra Hacı Gıyas’ın en kü
nunla
birlikte ilk sayısından son sayısına
çük oğlu Musa, kurtuluşu baba yurduna
kadar sanat ve edebiyatla ilgisini devam
dönm ekte bulur ve karısını alıp Nikettirm iştir. Y azarları arasında B. R. Eyüsa r’a döner. Öte yandan üçüncü kardeş
boğlu, R ifat Akdora, H. Cahid Yalçın,
Yakup, saklı parası var zannıyla A bdülB urhan Toprak, S. M urat Uzdilek, Fikret
m uttalib’i öldürür. Sonra yanıldığını
Adil,
R. Ekrem Koçu, Z. Osman Saba,
anlayınca, başlarına bütün bu feläketleH. Ziya Ülken, Sait Faik, İlhan Berk, Zi
rin Eyüp’teki ağabeyi F erhat’ın yüzünya Şakir, C. Sıtkı Tarancı, M ahm ut Yeden geldiğini düşünerek onu da öldürür.
sari, Zahir Güvemli, F. Hüsnü Dağlarca,
A hm et Säi’nin korkusu adını taşıyan hi
R N uri İleri, A. Ahm et Saygun, M. Şekäyede bir arkadaşının beklenm eyen ölü
refettin Yaltkaya, S. K udret Aksal, S. Nu
m ü üzerine Ahmet Säi’nin ölüm konuri İleri, Vecdi Bürün, Celäl Sılay, P ertev
sundaki düşünceleri anlatılır.
Boratav, Özdemir Asaf, Eşref Edip, KiSağır yalı’da genç bir adam olan ö m e r’in
lisli Rifat, A. Şinasi Hisar, Mümtaz T urBoğaz’da hergün gelip geçerken sık sık
han, E. İzzet Benice, K. Nami Duru, Ş.
gördüğü boş bir yalı ile ilgili tecessüsü
Hıfzı Rado, S. İzzet Sedes, Ömer Ö ztürkhikäye edilir.
men, E. Reşit Rey, O ktay Akbal, Şükran
Yazar, hikäyelerinde, olaydan çok kahK
urdakul, Recep Bilginer, N urettin Se
ram anlarınm psikolojik yanları üzerinde
vin, Emin Ülgener, S. Zeki Aktay, Sa
durm uştur. B üyük aile’de sevgiye da
mim Sinanoğlu, M. Şekip Tunç, Nizayanm ayan birleşmelerin, ahläk kaideleri
m ettin Nazif, Nedim Evliya, Fethi Giray,
çiğnenerek yığılan servetlerin b ir aileyi
B. Süha Ediboğlu, N. Şazi Kösemihal,
nasıl sarstığı ve çökerttiği ortaya konPeyam i Safa, Burhan Beige, Ö. Riza
m uştur.
Doğrul, Ş ükrü Baban, M ukbil Özyörük,
BUyUk balıklar. Roman (Orhan H ançerK. İsmail G ürkan, Necati Lügal, Sämiha
lioğlu, 1952). Eser, bir vatm anın tram 
Ayverdi, S abahattin Zaim, N. S. Örik,
vayını garajdan çıkarmasıyla başlar, da
A. Fuad Başgil, O. Yüksel Serdengeçti,
ha sonra o kişinin yerini yolda rastlam ış
M. K ubilay İm er, İ. H akkı Konyalı, Sezai
olduğu farklı toplum kesim lerinden deKarakoç, N urettin Topçu, Tahir B üyükğişik kişiler alır. Bir nevi, bir günlük
körükçü, A. N ihat Tarlan, M ustafa Yazİstanbul gezisinin sonucu elde edilmiş
gan, Osman Turan, Ali Biraderoğlu. Ayizlenim lerin yansıtıldığı roman, iki kişi
han Songar, Em in Bilgiç gibi isim ler de
nin akşam üzeri gökyüzünü seyredişiyle
bulunan B üyük Doğu mecmuası, bu ge
biter. Roman, zaman zaman ayrıntılara da
niş yazar kadrosu çerçevesinde şiir, hi
inen gerçekçi bir gözlemciliğin ü rü n ü käye, eleştiri, deneme ve günlük yazı
dür.
ların yayınlandığı önemli bir yayım orgam olm uştur. Bu sanat ve edebiyat tü rBüyük Doğu. Siyasi edebi dergi (İstan
lerinin yanında siyasi, dini, tarihi, tekbul, 17 Eylül 1943-5 Mayıs 1944; 2 K a
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rak, m illet varlığım ızın tem elleri, m ille t
hayatm ın gelecekteki şeklı üzerinde özlü tespitlere yer verilm iştir. Topçu, b u
konuşm alardan birinde, «Biz b u g ü n İstanbul’da sadece yaşıyoruz. D uym uyor
ve düşünm üyoruz. Yeni fetih ira d e le rine günül vermesini bilm iyoruz»
der.
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Büyük Doğu
(2. dönem 1. sayı 1945)
nik, hukuk ve tip gibi özel ihtisas dal
larında da ilm i yazılara yer verilm iştir.
B ü y ü k Doğu, Türkiye’de İslamçı hareketin belli başlı yol açıcı yayım organlarından b iri olm uştur. Ancak, yayım layıcısının şahsi tav rın d an gelen sürekli
olam am a ve kadrolaşm ayı engellem e yüzünden genç birikim leri toplayıcı ve ileri
götürücü b ir görev ifa edem em iştir.
BUyiik evlenme. K är-ı kadım Karagöz
oyunlarından.
K aragöz’le karısı kavga
ederler. Sonunda K aragöz’ün karısı evi
terkeder. Bunun üzerine yam p yakılan
Karagöz’ü H acivat evlendirm ek ister. Onu
bildiği b ir eve götürür, çok zengin birisi
olarak tan ıtır. Halbuki burası nam lı evlerdendir. Karagöz d urum u anlarsa da
a rtık sözünden dönemeyecek bir d urum 
dadır. Zaten Hacivat da kadınlardan ya
nadır. K aragöz’ün evlendiği gece çocuğu
olur.
Sonunda Karagöz yaptığı bütün
çeyizleri kadınlara b ırakarak kurtulur.
(-> K.)
Büyük fetib. Hitabeler, denem eler (Nure ttin Topçu, 1962). XX. a. düşünürlerin d en N. Topçu’nun İstanbul’un fetih
ildönüm ü m ünasebetiyle düzenlenen
toplantılarda yaptığı konuşm alardan derlenen kitap, fikri m uhtevasındaki olgunluk, üslubundaki akıcılık ve tavrındaki
çarpıcılıkla b ir edebi eser hüviyetindedir.
Eserde, F a tih ve F etih çerçeve y apüə-

Bütün T ürk vatanının hülasası Is ta n b u l’u
tasvir eder : «Çoruh k ıy ıların d an uzan ıp
gelen bir vatan gövdesinin başı ve b ak ışları barınan İstanbul’da M ü slü m an -T ü rk
Selçuk’un çehresi seziliyor. S in an ’ın çocukları onu su, bahçe ve abide beldesi
haline koymuşlar.
M asum g ü lüşleriyle
toprağa yakından uzanan ve m in a re le re
serbest boşluklar bırakan binaları, şe h rin her tarafında ve sistem li b ir b irlik
içerisinde Anadolu’nun bir başka ü slup
hususiyetini gösteriyor. K im inde Z ıganalar m ahm ür, kim inde F ırat sevdalıdır.
Bir yanında şeher vaktinde K arad en iz’in
körfezlerini, öbür yanında k a ra ra n a k şam larda Torosları hatırlıyorsunuz. Yedi
tepenin hepsi birbirini ahenkle ta m am lıyor».
N. Topçu, Türk m illetinin tarih in d e
önemli bir dönüm noktası olan F etih h adisesini dinam ik bir biçim de yorum lar :
«Bize bir fetih lazım... Bu fetih ebedi
olacak... Ruhlarımızda yapılacak. Bu fe 
tih, kılıçlarınki kadar kolay değil, sahte
şereflerinki gibi hayali değil. Ih tiraslarınki gibi suflı değil.»
Büyük fetih’in M illiyetçiler Derneği ta rafından yapılan ilk baskısında, Ebedi
fetih, Fatih Sultan M ehmed, Fatihin şahsiyeti, İki fetih, Fatih ve biz başlıklı konuşm alara yer verilm iştir. 1968 de y a
pılan 2. bs.ya Fatih'in b ü yü k mirası adlı
konuşma eklenmiştir.
Büyük harf (Majiskül h arf). Latin alfabesinde özel durum larda kullanılan harfler. Bu alfabede her harfin bir küçük,
bir büyük şekli vardır : A -а, B-b, C-c,
D-d, gibi. Türkçe im lada büyük h arflerin kullanıldığı y e rle r: 1. Özel isim lerde: Ali, M ehmet, A h m et Hamdi Tanpınar gibi. 2. Din, dil, m illet adları ve
bunlara mensup olanlar : İsläm iyet, T ü rk
çe, Macarca, İspanyol, Finli, İngiliz gibi.
3. K ısaltm a olarak bir m akam veya ün
van gösteren harfler : T.C., T.B.M.M., Prof.
Dr. gibi. 4. H er cümlenin ilk harfi. 5. K i
tap, dergi, gazete başlıkları, müessese,
mağaza a d la r ı: Devlet ve demokrasi
(N urettin Topçu), M illiyet, Hareket, Toprak Mahsulleri Ofisi... gibi. 6. Misra başındaki kelim elerde:
Dergäh arşivi

O dehä öyle toplamış ki bizi
Yedi y ü z yıl süren hikäyem izi
Dinlemiş ihtiyär çinarlardan
Yahya Kemal
tslämi harflerde büyük-küçük ayrımı
yoktur. Bu harflerin şekilleri sadece kelim enin başında, ortasında ve sonunda
olmasına göre değişir.
Büyük ses uyumu. (Büyük ahenk kaidesi,
Fr. Harmonie palatale) / (Dil). Türkçede
hem köklerde, hem de gövde ve eklerde
kelim enin bütün sesiileri (ünlü-vokal)
vasif bakım ından birbirine benzerler;
birbirine uyarlar. Böylece, Türkçe bir
kelimede birbirine aykırı sesliler bulun
maz.
Türk dilindeki bu um um i ses uyum u, iki
şekilde ortaya çıkar :
1. K alınlık-incelik uyum u *
2. D üzlük-yuvarlaklık uyum u *
B unlardan birincisine, yani kalınlık-incelik uyum una büyük ses uyu m u kaidesi
denir. M ahiyeti şudur : Türkçe bir ke
lim enin kökünde a, ı, o, u gibi kalın ses
liler varsa, o köke gelen yapım veya çe
kim eklerinin sesiileri de kalın olacakt ı r : çalışmak-tan, vu r-u l-m u ş, kır-ildım , o tur-duk... gibi. K elim enin kökün
de e, i, ö, ü gibi ince sesliler mevcutsa,
o takdirde de köke gelen eklerin seslileri ince olmalıdır : ev-im -den, iş-çi-likle, göz-ler-im -den, ü z-ü l-m ü ş-tü m ... gibi.
Bu kaide sebebiyle, Türkçede h er ekin
biri kalın biri ince olmak üzere daim a iki
çeşidi vardır. Kaidenin esaslarından biri
de, kelim e kökünün değişmeyip, eklerin
m utlaka
kalınlık-incelik
bakım ından
köke uym ası hususudur. Bu uyum T ürkçeye girm iş yabançı asıllı kelim elere
herhangi b ir ek geldiği zaman da görülm ektedir.
Yalnız bu durum da Türkçe
çekim veya yapım eki yabançı kelim e
nin son hecesindeki sesliye göre şekil alm aktadır.
Yani söz konusu kelim enin
son hecesindeki sesli kalın ise, ona bitişen ek de kalın o lm a k ta d ır: kitap-tan,
insan-lık, günah-sız... gibi. Son hecedeki sesli ince ise, gelen ekin seslisi de in
ce o la c a k tır: şair-den, ka tip -lik, hareketsiz... gibi.
Büyük ünlü uyumu, bk. Büyük ses uyumu.
Büyük yann. Oyun (Celäl Esat [A rseven], 1910). 3 perdelik b ir trajedi olan
eserde B aykal gölü civarında Moğol geleneklerini sürdüren bir T ürk obasındaki iç çekişmeler anlatılm aktadır. O yu
nun sonunda obanın bazı önemli kişileri,
Dergäh arşivi

Cengiz H an’ın ve m illetlerinin geleceği
için kendilerini öldürürler.
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Büyük yolculuk. H ikäyeler (K äm uran Şipal, 1969). B ü yü k yolculuk, Ve karşıdaydı, Bal uykülar, Gülümsedi az, Dört duvar ve K urban adlı altı hikäyeden mey
dana gelir. Behçet Necatigil genel bir
tarifle, kitaptaki hikäyelerin, yarıyarıya
çocuksuz olm aktan ileri gelen bir evlilik
çözülüşü için yazılmış toplu bir käğıt ol
duğunu belirtir.
BÜYÜKARKIN, Bekir. Roman ve oyun
yazarı, şair (İstanbul 1921- ). Vefa Lisesi’ni bitirdikten sonra Yüksek Iktisat
ve Ticaret Okulu’ndan mezun oldu
(1942). A skerlik görevini tam am ladıktan
sonra A nadolu Sigorta Şirketi (1945-52)
ve Ticaret Bankası’nda M uhasebe m üdürü olarak çalıştı (1952-60). Daha sonra
malı m üşavirlik bürosu açtı.
B üyükarkın, lise sıralarında ta rih ve
edebiyatla ilgilenmeye başladı. Askerliğini yaptıktan sonra hikäyelerini çeşitli
gazetelerde yayımladı. Dökmeci adlı piyesi CHP oyun yarışm asında üçüncülük
ödülü aldı (1947).
Rom anlarında Türk tarihi ile ilgili konuları işledi. Geçmiş olayları günün ölçüleri içinde değerlendirm eye çalıştı.
Piyeslerinde ise devrinin hay at tarzını
ele aldı. O yunlarının bir kısmı istanbul
Şehir T iyatroları’nca sahnelendi. Tarihi
rom anları önce çeşitli gazetelerde tefrika
edildi, sonra kitap halinde yayım landı.
Eserleri. R om an: Bir sel gibi (1962), Son
a kın * (1963), Belki bir gün (1965), S u 
ların gölgesinde (1966), Tanyeri (1967),
Bozkırda sabah (1969), Yoldaki adam
(1973). O y u n : Dökmeci (Oyn. 1946),
Zafer (Oyn. 1948), Y a n sı (1967), A rm utlar, Yolçular, Tanyeri (üçü birlikte
Üç oyun adıyla, 1970), Keçiler, Duman
(ikisi birlikte İki oyun adıyla, 1970),
Soytarı (Oyn. 1972, bs. 1974), Genç Osman
(Oyn. 1974). Ş iirle r: Rüzgdr (1965).
Büyükayı burcu. Türk m itolojisinde çe
şitli efsanelere konu olmuş bir burç.
Eski Türkçede Yediger adı verilm işti. X. a.dan sonra yedigen (yani yedili) şekline girdi. K utadgu bilig’de
Yetigen şeklindedir. Kırgız T ürkleri Y e ti arkar (yedi dağ koyunu):
A ltaylıların kuzeyindeki Türkler, A t yettegen (yedi at veya at yedilisi); O rta
Asya T ürkleri Koş ögüz (çift öküz); Ana
dolu halkı ise İk i karındaş veya İk i kardeş adlarını verm işlerdir. O rta Asya ve

Bekir Büyükarkın
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Sibirya’daki T ürkler bu yedi yıldız için
çeşitli tefsirler yapm ışlardır. Sibirya
T ürkleri G eyik adını verdikleri bu burcu
3 avcı + 4 geyik olarak taksim etm işlerdi. O rta ve Batı Asya T ürkleri ise b ü r
cün yıldızlarını bütü n olarak düşünm üşler ve 7 kardeş, 7 han veya 7 hırsız şeklinde yorum lam ışlardır. Kırgız Türkleri
bu yedi yıldızı erkek, burcun k u yruk kısm ındaki küçük yıldızı da kız kabul etm işlerdi.
Efsanelerine göre bu küçük
yıldız başka bir gezegenden çalınmıştır.
Onun için diğer gezegenler bu kızı geri
alm ak için büyükayı burcunu kovalar

dururlar. Bu yorum lar Moğollara, B u ryatlara ve Çinlilere de geçm iştir. Eski
Türkler ayrıca, bu burçtaki yıldızların
durum una göre hava tahm inleri yap m ış
lar ve takvim olarak kullanm ışlardır.
Büzürgän (F.). Büyük m änasına
büzürg’ün çokluk şekli; büyükler.
bir.

gelen
E kä-

★ Tas. Nakşibendi tarik atı dey im lerin dendir. M ürşid-i käm il’e, büyük şey h lere, sohbetiyle hidayete ulaştıran ä riflere verilen ünvandır.

KİTABİYAT
I. Ciltteki belli başlı maddelerin yazarları ve kaynakları :
Belli başlı maddelerin yazarları ve tarih sırası gözetilerek maddelerle ilgili kaynaklar verilmiştir. Yazar
belirtilm eyen maddeler yayım kurulu tarafından değerlendirilip hazırlanan maddelerdir. T ürk dili ve
edebiyatı ile ilgili monografiler henüz istenilen ölçüde olmadığından, eski ve yeni harfli m ahdut um um i
kaynakların bilgilerine müracaat gerekli olm uştur. Ancak bu kaynaklar kitabiyatta kısaltmalarla ifade
edilm ek yoluna gidilmiştir. B ütün kaynaklarda olduğu gibi bunlarda da yalnız cilt numarası verilm ekle
yetinilm iş, sayfa sayıları kaydedilm em iştir. Dergi isimleri de kullanılırlık durumlarına göre kısaltılmış,
cilt ve sayı numaraları dışında yilları da parantez içerisinde verilm iştir.
Kitabiyatta madde m etninden başka kaynaklara müracaat edileceği gözönüne alınmış ve müracaatta kolaylıkla bulunan eserlerin gösterilmesine d ikka t edilm iştir. Bu itibarla, yazm a eserler ve yabançı dilde
yayım lar (istisnalar dışında) kaynak olarak gösterilmemiştir.

Kitabiyat kısaltmaları
AA
AYB
BŞ
BTET
BTŞ
ÇAŞ
DEM

DFS
DTCFD
EA/K
EES
El
EİS
EL
ES

Aylık ansiklopedi 4 C. 1945-1950
Azerbaycan yurt bilgisi/Dergi
Bektaşi şairleri. S. N. Ergun 3 C. 1955,
1956
Büyük Türk edebiyatı tarihi. V. M. Kocatürk, 1970
Batı tesirinde Türk şiiri. K. Akyüz, 3.
bs. 1970
Çıldırlı Äşık Şenlik, hayatı şiirleri ve
hikäyeleri. E. Aslan, 1975
Divan edebiyatı, kelimeler ve remizler,
mazmunlar ve mefhumlar. A. S. Levend,
1943
Diyarbakırlı fikir ve sanat adamları. Ş.
Beysanoğlu 2 C. 1957, 1960
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi dergisi
Edebiyat araştırmaları. M. F. Köprülü,
1966
Encyclopedia of İslam
catigil, 1971
Encyclopedia of İslam
Edebiyatımızda isimler sözlügü. B. Necatigil, 8. bs. 1975
Edebiyat lügati. Tahirü’l Mevlevi, 1973
Edebi sanatlar. A.N. Tarlan, 4. bs. 1964

Esläf

Faik Reşad. I: 1893, II: 1894 yeni bs.
1965
E. Ten. S
Edebiyat ve tenkit sözlüğü. M. N. özön,
1954
Fundamenta Philologiae Turcicae Fundamenta, 2 C.
1959, 1964
Die geschichsschreiber der Osmanen
GOW
und ihre Werke. Fr. Babinger, 1927
Heşt Behişt. Sehi Bey, 1907
HB
Halk bilgisi haberleri/Dergi
HBH
Hätimetü'I -eş’är. Fatin Davud. 1855
HE
İslam ansiklopedisi. 1940 —»
1A
Därülfünün ilähiyat fakültesi mecmuası
İM
llmiye salnamesi. 1916
İS
İstanbul ansiklopedisi. 1944-1951
İs. A.
lsläm-Türk ansiklopedisi. 1939
İTA
İslamı Türk edebiyatı. N. Pekolcay - S.
İTE
Eraydın. 2 C. 1975, 1976
Kämusu’l-äläm. Şemseddin Sami, 6 C.
Kam. Al.
1889-1898
Rcsimli kad:n şair ve muharrirlerimiz.
KŞM
M. Uraz, 1942
Lätifı tezkiresi. Hatibzade Abdülatif,
LT
1896
Mevlevi ädäb ve erkanı. A. Gölpınarlı,
MAE
1963
Meydan-Larousse, 12 C. 1969-1973
ML

2/Kitabiyat kısaltmaları
Melämilik ve melämiler. A. Gölpınarlı,
1931
Meşäirü’ş-şuarä. Äşık Çelebi, tb. Londra
MŞ
1971
Modern Türk edebiyatının ana çizgiMTAÇ
leri. K. Akyüz, Türkoloji dergisi II/1,
1969
Osmanlı müellifleri. Bursalı M. Tahir,
OM
1914-1923, yeni bs. 1971-1975
XIX. a. TET XIX. asır Türk edebiyatı tarihi. A. H.
Tanpmar, 4. bs. 1976.
Osmanlı şeyhülislämları. A. Altmsu,
oş
1970
Osmanlı tarih deyimleri ve terimleri
OTS
sözlüğü. M. Z. Pakalın, 2. bs. 1971
El-Kuşeyri Risäle. Çev. T. Yazıçı, 1976
RSL
Riza tezkiresi. Seyyid M. Riza, 1898
RT
Resimli Türk edebiyatı tarihi. N. S. BaRTET
narlı, I, 1971
Son asır Türk şairleri. 1. M. K. İnal,
SAŞ
1930-1942
Sefine-i Mevleviye Sakıp Mustafa De
Sefine
de, 1866
Sicill-i Osmanı. M. Süreyya, 4 C. 1891Sic. 0.
1893

TSYK

ST
ŞDT

TŞ

MM

ŞT
ŞYS
TA
TCYK
TÇDT
TD

Salim tezkiresi. Mirzazäde Salim, 1897
Şeyhi divanını tetkik. A. N. Tarlan,
1964
Şair tabibler. V. Kurdoğlu, 1967
vŞairler ve yazarlar sözlüğü. Ş. Kurdakul, 2. bs. 1973
Türk ansiklopedisi. 1943 —»
(istanbul Kütüphaneleri) Tarih coğrafya
yazmaları kataloğu. 1943
Türkiyede çağdaş düşünce tarihi. H. Z.
Ülken, 2 C. 1966
Türk dili/Dergi

TDAY
TDE
TDT
ТЕ
TET
TFA
TH
THE
TK
TM
TMA
TOEM
TSŞ
TSŞA

TŞA
T. tez.
TTA
TYDK
VY
ZŞ

Türk dili araştırmaları yıllığı, Belleten.
TDK
Türk dili edebiyatı/Dergi 1ÜEF
Türk dili tarihi. A. Caferoğlu, 2. bs. I:
1970, II: 1974
Türk edebiyatı. Ahmet Kabaklı, 19611967 3 C.
Türk edebiyatı tarihi. A. S. Levend,
1973
Türk folklor araştırmaları/Dergi
Tuhfe-i hattatin. Müstakimzade S. Sadeddin, 1928
100 şoruda Türk halk edebiyatı. P. N.
Boratav, 1973
Türk kültürü/Dergi
Türkiyat mecmuası
Türk meşhurları ansiklopedisi, t. A.
Govsa, 1945
Tarih-i Osmanı Encümeni mecmuası
Türk saz şairleri. M. F. Köprülü, 2. bs.
1962, 1965
Türk saz şairleri hakkında araştırmalar.
H. Eren, 1952
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi
Türkçe yazmalar kataloğu, 1961
Türk şairleri. S. N. Ergun, 3 C. 19361945
Tezkire-i şuarä-yı Ämid. Ali Emirı,
1910
Türkiyat enstitüsü tezleri
Türk tiyatrosu ansiklopedisi. M. N.
özön - B. Dürder, 1967
(İstanbul kütüphaneleri) Türkçe yazma
divanlar kataloğu. 1947 — >
Varlık yıllığı
Zileli şairler. C. öztelli, 1944

Yazarlar ve kitabiyat

ABÄ PÜŞ Balı Sultan/Müjgän Cunbur
Esrar D e d e : T ezkire-i şuarä-yı
m evleviye, Sefine, Ali Enver: Semahäne-i edeb (1841), İ. Ünver
Nasrattınoğlu: Ajyonkarahisarlı şairler, yazarlar, hattatlar (1971)
ABÄ Sofu (Sopı)/
Türk halk edebiyatı ansiklopedisi
(1935)
ÄBÄDİ/
M. Fuad Köprülü: T ürk halk edebiyatı ansiklopedisi (1935)
Abakan/
M. Fuad Köprülü: T ürk halk edebiyatı ansiklopedisi (1935)
ABASIYANIK,
Sait Faik/Mustafa
Kutlu
Tahir Alangu: Sait Faik için (1956),
Muzaffer Uyguner: Sait Faik’in
hayatı (1959), Sait Faik Abasıyanık (1964) ve «Sait Faik’in dil özellikleri» TD. 272 (1974), Hilmi
Yücebaş: B ütün cepheleriyle Sait
Faik (1964), Mustafa Kutlu: Sait
Faik’in hikäye dünyası (1968)
ABAY, İbrahim/
A bdülkadir İnan: Türk halk edebiyatı ansiklopedisi (1935), ТА. I,
Fundamenta. II
Abaza destani/
T ürk halk edebiyatı ansiklopedisi
(1935)
ABAZA Hasan/
Türk halk edebiyatı ansiklopedisi
(1935), TS. I
Abbas/
T ürk halk edebiyatı ansiklopedisi
(1935).
ABBAS Bayat/
T ü rk halk edebiyatı ansiklopedisi
(1935).
ABBAS (Deharkänlı)/
M. Sadık Sanan: «Azerbaycan şairleri» A Y B . II (1932).
ABBAS Kemal Efendi/
OM. II
ABBAS Molla/
Yusuf Bey Vezirof:
Azerbaycan
edebiyatına bir nazar (1921), M.
Fuad K öprülü: Türk halk edebiyatı ansiklopedisi (1935), ТА. I

Abbas Paşa türküsü/
Türk halk edebiyatı ansiklopedisi
(1935).
ABBAS Tufarganlı/
Ahmed Caferoğlu: AYB. III (1932),
M. Fuad K öprülü: Türk halk edebiyatı ansiklopedisi (1935), ТА. I
ABBAS Vesim Efendi/
ОМ. III, Rükzan Çinar: XVIII. a.
da hattat şairler (T. tez. 228), ŞT.
ABBAS (Zegenli)/
Türk halk edebiyatı ansiklopedisi
(1935).
ABBASKULU Ağa/
T ürk halk edebiyatı ansiklopedisi
(1935).
Abdal/Selçuk Eraydın - Ahmet Debbağoğlu
Sarı Abdullah: Şerh-i mesnevi. I
(1870), İsmail Hakkı Bursevi:
Ruh-ı mesnevi, Aclünı: K eşfü’l hafä. I (1897), M. Fuad Köprülü: T ürk
halk edebiyatı ansiklopedisi (1935).
ABDAL (Azeri)/
M. Halid Bayrı: «Abdal mahlaslı
üç saz şairi* TFA. 57 (1954).
ABDAL (Bektaşi)/Mehmet Aksoy
M. Fuad Köprülü: Türk halk edebiyatı ansiklopedisi (1935), TŞ. I,
V. M ahir Kocatürk: T ekke şiiri antolojisi
(1968),
Cahit
Öztelli:
«XVII. yy. äşıklarından Abdal»
TFA. 171 (1963).
Abdal bekçi/
Cevdet K udret: Karagöz. I (1968).
ABDAL, Kara Şemsi/
TŞ. I, ТА. I
ABDAL Musa/Mehmet Aksoy
Kam. Al. I, BŞ. I, M. Fuad K öprü
lü: Türk halk edebiyatı ansiklope
disi (1935), P. Naili Boratav-H.
Vedat Fıratlı: İzahlı halk şiiri antolojisi (1943), V. M ahir Kocatürk:
Tekke şiiri antolojisi (1968).
ABDAL Oğlan/
TŞ. I, BŞ. II
ABDAL (Şeyh)/
M. Fuad Köprülü: T ürk halk edebiyatı ansiklopedisi (1935), TŞ. I,
V. M ahir Kocatürk:
T ekke şiiri
antolojisi (1968)

ABD1 (Äşık)/Veli Aras
N. Kum Atabeyli: «Şair Abdi ve
güzel İstanbul» Yeni T ürk mecm uası. IV/38 (1936), TŞ. I, TSŞ.
ABDİ (Divan şairi, Cämäsbnäme sahi
bi)/
TŞ. I, ТА. I, ВТ ET
ABDİ (Divan şairi, XV. a.)/
TŞ. I
ABDİ (Divan şairi, XVI. a.)/
TŞ. I, ТА. I, BTET
ABDİ (Divan şairi, XVI a. Tokatlı)/
TŞ. I, ТА. I
ABDİ (Divan şairi XVIII. a.)/
НЕ., TŞ. I
ABDİ (Divan şairi, XIX. a.)/
НЕ, ОМ. II, TŞ. I, ТА. I
ABDİ, Abdullah/
TŞ. I
ABDİ, Abdullah Çelebi/
TŞ. I
ABDİ Abdullah (Himmetzäde)/
Nev’izade
Atäi:
Şakäyık zeyli
(1852), ST, Fındıklılı Mehmed Ağa: Sildhdar tarihi (1928), TŞ. I,
S.N. Ergun: T ü rk m üsikisi antolo
jisi. I (1943), ТА. I, İs. А. I
ABDİ, Abdullah (Mühürdar)/
TŞ. I, ТА. I, ML. I
ABDİ, Abdullah Vassaf/
OM. II, İS, TŞ. I, oş.
ABDİ
(Abdurrahman)
Paşa/Selçuk
Eraydın
ОМ. II, TŞ. I, ТА. I, Babanzäde
İsm ail Paşa: Esmäü’l-m üellifin - 1
(1951)
ABDİ, Abdülkcrinı/
TŞ. I, DFS. II
ABDİ Abdülvelılıab/
Sic. O. Ill, LT, TŞ. I, MŞ.
ABDİ, Alaşehirlizäde/
TŞ. I
ABDİ, Altıınizäde/
TŞ. I
ABDİ Sarlıoş/
TŞ. I, ТА. I, ML. I
ABDİ Suphizäde/
Sic. O. Ill, ST, TŞ. I, ТА. I
ABDULLAH Cevdet/M. Orhan Okay
TÇDT. I, SA Ş. I, TŞ. I, ŞT, Vahit

^/Yazarlar ve kitabiyat
Yazarlar vc kitabiyat/5
Keleci: A bdullah C evdet’in T ü rk çe şiirleri (T. tez. 1200)
ABDULLAH Efendi (Antakyalızäde)/
İs. А. I
ABDULLAH Efendi (Saraçzäde)/
İs. А. I
ABDULLAH Efendi, Sarı/
ОМ. I, MM, Tomris Ölmez: A b d u l
lah Efendi (Sarı) (T. tez. 111), İs.
А. I, TET
ABDULLAH Efendi, Zäkirzäde/
OM. I, TŞ. II
Abdullah Efendinin riiyalan/Mchmet
Kaplan
ABDULLAH
(Fusus şarihi)/Selçuk
Eraydın.
OM. I, TH, MM, TŞ. II
ABDULLAH Kesteli/
ТА. I,
ABDULLAH Kızılca Hayreddin/
Nev’izäde Atäi: Ş a kä yık zeyli
(1852), TŞ. I
ABDULLAH Naili Paşa/Nuri Akbayar
Dilaverağazäde Ömer Efendi: Hadikatü’l-vüzerä zeyli (1855), Sic.
O. III, OM. III, TMA
ABDULLAH Paşa, Çeteci/
TŞ, I, DFS. I
ABDULLAH Ramiz Paşa/
ОМ. И, ТА. I, M. Şakir Ü lkütaşır:
TD. 1/2 (1951)

ABDURRAHMAN Fevzi Efendi/
ОМ. I, TM A., ТА . I
ABDURRAHMAN Hıbri/Nuri Akba
yar
OM. Ill, Rifat Osman Tosyavızäde:
Edirne rehnüm äsı (1918), Tayyib
G ökbilgin: Edirne hakkında yazıl
mış tarihler ve Enisü’l-m üsäm irin
(1965)
ABDURRAHMAN Şeref/
TM A, A A . I, İs. A . I
ABDÜLAHAD Nuri/M. Şakir Ülkütaşır
ABDÜLAHAD
Nuri Sivasi/Selçuk
Eraydın
Sic. O. III., OM. I
ABDÜL-ALLÄM Feyiz Han/
Fundam enta. II
4BDÜLAZİZ Efendi (Karaçelebizäde)/
ST ,HB, ОМ. I, İS, OŞ, Esläf
ABDÜLAZfZ Efendi (Mektübizäde)/
Nuri Akbayar
Sic. О. III, ОМ. III, SA Ş. I
ABDÜLAZİZ Efendi (Suphizäde)/
ОМ. III, Sic. O. III, TŞ. II
ABDÜLAZtZ, Ünııniveledzäde/
IIB, TŞ. I, MŞ
ABDÜLBÄKİ Arif/
BTET, R ükzan Çinar: X V III. a. da
hattat şairler (T. tez. 228)
ABDÜLBÄKİ (Lälizäde, Yetim)/
Sic. O. III, OM. I, MM, TŞ. I

ABDULLAH Refet Bey/
ABDÜLBÄKİ Nasir Dede/
ST, İs. A. I
Esrar Dede:
T ezkire-i
şuarä-yı
ABDULLAH Sıdkı Efendi (Firuzağalı)/
m evleviye, ОМ. I
ST, İs. A. I
ABDÜLBÄKİ Şifai/
ABDULLAH Şerif Efendi/
Sic. О. III, ŞT.
İs. A. I
ABDÜLGAFFAR Kırımi/Nuri Akba
ABDULLAH Ziihdü/
yar
TMA, S. İskit: T ürkiye’de m atbuat
idareleri ve politikaları (1943), İs. ОМ. III, ТА . I
ABDÜLGANI Efendi/
A. I
ОМ. I, Esläf
Abdullahü’s Sagir/lnci Enginün
ABDÜLHAK
Molla/
ABDURRAHMAN/
TŞ. I. A. A dnan A dıvar: Osmanlı
TŞ. I
ABDURRAHMAN Efendi (Divan şairi)/ Türklerinde ilim (1943), ŞT., SA Ş.
I, X IX . a. TET
OM. II, TŞ. I
ABDURRAHMAN Efendi (Müeyyet- ABDÜLHAK Nasuhi/
TM A, ТА. I
zäde)/
ABDÜLHALİM Çelebi/
TMA
TMA
ABDURRAHMAN Eşref Efendi/
ABDÜLHALİM Efendi (Ahizäde)/
ОМ. III. TM A, ТА . I
İs. A. I
ABDURRAHMAN Fehmi Efendi/
ОМ. II, Rükzan Çinar: X V III. a. da ABDÜLHALİM Galip Paşa/
hattat şairler (T. tez. 228)
SA Ş. I, B TE T

ABDÜLHAY Celveti/
ST, OM. I, TŞ. I
ABDÜLKADİR Belhi, Gularnı Kadir/
MM, SA Ş. I, TŞ. I
ABDÜLKADİR Bey (Hacı)/
MM
ABDÜLKADİR Çelebi, Şuurizüde/
K ätip Çelebi: Fezleke - I (1869), İs.
A. I
ABDÜLKADİR Efendi/
K ätip Çelebi: Fezleke. I (1869), İs.
A. I
ABDÜLKADİR Giläni/Selçuk Eraydın
M uhammed b. Yahya: K aväidü’lcevähir (Kahire, 1886), Sattanavfi:
B ehcetü’l-esrär
(K ahire,
1887),
M uham m edü’l Dilai: N etıcetü’tta h kik (Fas, 1892), D. S. Margoliouth: «Abdülkadir» İA. I
ABDÜLKADİR, Topçular katibi/
Is. A . I
ABDÜLKADİROĞLU, Kalkaman/
Fundamenta. II
ABDÜLKADİROĞLU, Zarif/
Fundamenta. II
ABDÜLKAYYUM Nasiri/Saadet
Çağatay
K a yyum Nasiri mecmuası (1922),
F. M uharrem Togay: T ürk amacı
(1924), A. Battal Taymas : Kazan
Türkleri (1925), A. İshakı : T ü rkyurdu. I I I /ll (1925), G. Von Mende:
Der national kam pf der R usslandTürken (1936), ТА. I, Saadet Çağa
ta y : DTCFD. X (1952)
ABDÜLKERİM Ruhi Efendi/
MM
ABDÜLLATİF Efendi (Mevlevi şair)/
ОМ. II, ТА. I
ABDÜLLATİF Efendi (Sütçüzade Ha
fiz)/
İs. A. I

ABDÜLMECİD Efendi (Şeyh Sivasi)/
Is. A . I
ABDÜLVASI/
BTET
ABDÜLVASI Çelebi/
■Sic. O. III, HB, TŞ. I
ABDÜLVEHHAB Hemedani/
Esrar Dede: Tezkire-i şuarä-yı
m evleviye
ABDÜLVEHHAB (Vehab-ı Ümmi)/
OM. II, TŞ. I

ABDÜNNAFİ İffet Efendi/
ABİDİN Paşa/
ОМ. I, TM A, ML. I
ОМ. II, TŞ. I, ML. I
ABDÜRRAH1M/
ABİL Akın/
TŞ. I
Fundamenta. II
ABDÜRRAHİM Fedäi/
Äbnätne/
MM
OTS. I, H arun Tolasa: A hm ed Paşa’nın şiir dünyası (1973)
ABDÜRRAHİM Kadiri/
OM. I, TŞ. I
ABU'L-MANİH el Bistevi el Sa’idi/
Fundamenta. II
ABDÜRRAHİM Karahisari/
ОМ. I, İsmail Erünsal: VahdetnäABU Süfyan/
me (T. tez. 827), İ. Ünver N asratFundamenta. II
tınoğlu: Afyonkarahisarlı şairler,
Abuşka liigati/
yazarlar, hattatlar (1971), Hüseyin A. Diläçar, A. İnan (bs. haz.) : AHas^elik:
Vahdetnäm e/ A bdürrabuşka lügati (1970)
him Karahisari (T. tez. 1106)
Acäibü’I -mahlükat/Nermin Pekin
ABDÜRRAHİM Muhib Efendi/Nuri RTET. O.N. Açıkgöz: (T. tez. 1513)
Akbayar
ACEM Ali Çelebi/
Sic. О. IV, OM. Ill, F. Reşit Unat:
ŞT
Osmanlı sefirleri ve sefaretnameleri
Acı para/
(1968)
Rauf Mutluay: VY (1971), Ö.F.
ABDÜRRAHİM Rumi/Veli Aras
Toprak: Y eni ufuklar - 209 (1971)
ОМ. I, V. Cem Aşkun: HBH (1938)
Acı tütün/D. Mehmet Doğan
ABDÜRRAHİM Tırsi/A. lhsan Yurd
Acımak/tnci Enginün
M. Şemşeddin: Yadigär-ı Şem si
ÄCİZI/
(1914), ОМ. I, TŞ. I, S.N. Ergun:
TŞ. I
T ürk m üsikisi antolojisi (1943)
ACZI Ağa, MUridzädc/
ABDÜRREŞİD İbrahim/
ОМ. II, SA Ş. I, TŞ. I, ТА. I
TM A
Açık istiäre/Meriç öktem
ABDÜRREZZAK Bähir Efendi/
Sic. О. II, OM. Ill, F. Reşit Unat:
Açıkbaş/
Osmanlı sefirleri ve sefaretnäm eleC. Perin: Tanzim at edebiyatında
ri (1968)
Fransız tesiri (1946), M. And: Tan
zimat ve istibdat döneminde Türk
ABDÜRREZZAK Bälıir Paşa/
tiyatrosu (1972), N. Akı: X IX . yü zOM. III
(1973),
ABDÜRREZZAK Efendi/Nuri Akbayar yıl T ürk tiyatrosu tarihi
Orhan
Okay:
Batı
m
edeniyeti
karOM. III
şısmda A. Midhat Efendi (1975),
ABDÜSEV, Abdülhakim/
XIX . a. TET
Fundamenta. II
Açıksöz/Nejat Sefercioğlu
ABDÜSSAMED (Himmetzäde)/
Ö. Sami Coşar: Milli mücadele ba
TŞ. I
sını (1967), Aziz Demircioğlu: 100
Äb-ı hayat/Necla Pekolcay
yıllık Kastamonu basını (1972)
ÄBI Mahmud/Müjgän Cunbur
AÇIKSÖZ, Hüsnü/Aziz Demircioğlu
Sunullan Efendi: M uhitü’l-m aärifÄd/Mehmet Aksoy
I (1911), TŞ. I, Nail Tuman: Tuhfe-i
ITA, tA . I, E. Ten. S.
Näili
Adapte, Adaptasyon/Sami N. özerdim,
ÄBİD (Äşık)/
D. Mehmet Doğan
TŞ. I
Niyazi Akı: X IX . yüzyil T ürk ti
ÄBİD (Divan şairi)/Müjgän Cunbur
yatrosu tarihi (1963), XIX. a. TET,
Sic. O. III, TŞ. I
M. And: Tanzim at ve istibdat dö
ÄBİD Fcyzullah/Müjgan Cunbur
neminde T ürk tiyatrosu
(1971),
M eşrutiyet dönem inde Türk tiy a t
Sic. О. III, Fmdıkltlı Mehmed Ağa:
Silähdar tarihi (1928), TŞ. I, Nail
rosu (1971), 50 yilın Türk tiyatro
Tum an: T u h fe-i Näili
su (1973)
ABİDİN Baba/
Ädeın (Peygamber)/Ahmet Debbağoğlu
BŞ. III, TŞ. I
Kam. Al. I, DEM, İsmail Hakkı İz-

m irli: İTA. I, M. Soligsohn: İA. I,
H arun Tolasa: A hm ed Paşa’nın şiir
dünyası (1973)
ÄDEM/
Sefine, TŞ. I
ÄDEM (Hattat, şair)/
TH, TŞ. I.
ÄDEM Çelebi/
TŞ. I
ÄDEM Dede/A. lhsan Yurd
M. Muhibbi: Hüläsatü’l-eser fi ayän i’l-karni-hadiaser (1867), Ali Enver: Sem ahäne-i edeb (1891), S ü
leym an Fikri: A ntalya livası tarihi
(1919-1921), TŞ. I, Uşşakızäde İ. Hasib: Uşşakizäde zeyli (1965 tb)
Adem kasidesi/Mustafa Kutlu
X IX . a. TET, Mehmet Kaplan: Şiir
tahlilleri I (1969)
Adı gcçcne saygı/Ahmet Debbağoğlu
ADIVAR, Abdülhak Adnan/
ТА. I, H. Edib Adıvar: Dr. Adnan
Adıvar (1956), TK. V III/95 (1970)
ADIVAR, Halide Edib/inci Enginün
Cahid Arif: Halide Edib Adıvar:
(T. tez. 20), Misbah Lezki: Hali
de Edib Adıvar (T. tez. 113), Baha
Dürder: Halide Edib, hayatı ve sanatı (1940), N uran Mizan: Halide
Edib’in romanlarında kadın tipi (T.
tez. 418), Nazan G üntürkün: Ha
lide Edib’in romanlarında güzel sanatlar (T. tez. 517), H. Uğural B arlas: Halide Edib Adıvar (1963), Hilmi Yücebaş:
Bütün cepheleriyle
Halide Edib (1964), G ültekin Ta
nı: Halide Edib’te Anadolu ve Ana
dolu insanı (T. tez. 676), Nesteren
Coşkunsu: Halide Edib’in hikäyelerinin toplanması ve tahlili
(T.
tez. 774), M uzaffer Uyguner: Ha
lide Edib (1968), Filiz Çullu: Ha
lide Edib’in makaleleri (T. tez.
864), Feyza Hepçilingir: Halide Edib’in makaleleri
(T. tez. 1048),
Nazan G üntürkün: Halide Edib ile
adım adım (1974), İnci Enginün:
Halide Edib (1975)
ÄDİL/
TŞ. I
ÄDİL (Çelebi)/
E srar Dede: T ezkire-i şuarä-yı
m evleviye, TŞ. I
ÄDİLE, Äşık/Veli Aras
Cahit Öztelli: «Äşık Ädile» Hisar
42 (1953) ve TFA. 57 (1954)
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ÄDILE Sultan/
ОМ. II, TŞ. I, KŞM, Adile K onrapa: Ä dile Sultan ve şahsiyeti (T.
tez. 244)
ADLI/
TŞ. I, ТА. I
ADLI, II. Bayezid/
LT, RT, TŞ. I, RTET. I.
ADLI (Sünbülı)/Mehmet S. Tayşi
Nev’izäde Atäı: Ş a kä yık zeyli
(1852), Sic. О. I, ОМ. I, TŞ. I
ADM (Äşık)/
Tunaoğlu A. Şükrü: «G edäyh K o n 
ya H alkevi mecmuası. I (1934)
ADNI Mahmud Paşa/
LT, HB,
Derviş Ahmed Äşıki:
Äşıkpaşazäde tarihi (1914), A. A dnan Adıvar: Osmanlı Türklerinde
ilim (1943), M eserret Diriöz: A d n ı
hayatı ve edebi şahsiyeti (T. tez.
216), Bercis Miskioğlu: A d n ı diva
nı (T. tez. 372), Şehabettin Tekindağ: İA . VII, Osmanzäde Taib A h
med: H adikatü’l-vüzerä (1969 tb.)
ADNI Receb Dede/
Esrar Dede: T ezkire-i şuarä-yı
m evleviye, ОМ. I
ADNI, III. Mehmed/
M. Tayyib Gökbilgin: İA . VII
AFİF, FeyzuIIah/
TŞ. I
AFİF, Salih/
HE, TŞ. I
ÄFİTABI/
Sic. О. I, LT, HB, TŞ. I, MŞ
ÄFİTABI Hasan/
TŞ. I, MŞ.
AFVI Mehmed/
TŞ. I
ÄGÄH Äşık/
M. Şakir Ülkütaşır: Y eni Türk
mecmuası - 37 (1937), TŞ. I
ÄGÄH (Divan şairi, Semerkandlı)/
ST, T ŞA , TH, TŞ. I, İTA , I
ÄGÄH (Divan şairi, İstanbullu)/
HE, TH, TŞ. I
ÄGÄH Efendi/
S. İskit: Tercüm än-ı ahväl ve Ä gäh E fendi (1937), M. N. Özön:
«Gazeteciliğimiz ve Agah Efendi»
Kalem 1/1 (1938), A A. I
ÄGÄH Paşa (Kasidecizade Hafiz ibra
him)/
ОМ. II, ТА. I, İs. A. I
ÄGÄH Osman Paşa/
OM. II, SA Ş. I, TŞ. I
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ÄGÄHİ (Äşık)/
V. C. A şkun: TD. V/53 (1956)
ÄGÄHİ/
SA Ş. I, TŞ. I
ÄGÄHİ Dede/
TŞ. I, BŞ. III
Aganta bıırina burinata/N. Çelik Berksoy
ÄGEHI/
İTA. I
ÄGEHİ Mansur Çelebi/
G elibolulu M. Äli: K ünhü’l-ahbär
(1860) ,OM. III, TŞ. I, İTA . I, MŞ
Ağaç/Kerim Yund
Ağaç (Der.)/K. Eşfäk Berki
AĞAKAY, Mehmet Ali/
Fethi Erden: T ü rk hekim leri biyografisi
(1948),
TD. XV/170
(1965)
AĞAOĞLU, Ahmed/D. Mehmet Do
ğan
Samed Ağaoğlu: Babamdan hatıralar (1939), Babamın arkadaşları
(1958), A A . I \ TÇDT. II, Şevket
Toker:
Ağaoğlu A h m ed ’in T ürk
Y urdu dergisinde çıkan m akaleleri (T. tez. 923), Cemil Meriç: Bu
ülke (1974)
AĞAOĞLU, Samed/Mustafa Kutlu
T. Alangu: C um huriyetten sonra
hikäye ve roman. II (1965), EİS,
ÇTE
AĞAZÄDE Mehmed Dede/
Esrar Dede: T ezkire-i şuarä-yı
m evleviye, Sefine, ОМ. I, TŞ. I
AĞAZÄDE örfi Mahmud Ağa/
ОМ. III, ТА. I, ML. IX
Ağıt/
Çankırılı Ahmed Talat: Halk şiirlerinin şekil ve nev’i (1928), ТА. I,
EL.
Ağyar/Neclä Pekolcay
Alıar/
Nefeszäde İbrahim : Gülzar-ı saväb
(Haz. Kilisli Rıfat, 1939)
AHDI (Äşık)/
TŞ. I, Tunaoğlu A. Şükrü: «Gedäyı» Konya H alkevi mecmuası. 1
(1934)
AHDİ (Divan şairi, XV. a.)/
TŞ. I
AHDI (Divan şairi, XVII. a.)/
TŞ. I, ТА. I
AHDI Ali, Yıldınmoğlu/
Sic. O. III, TŞ. I, MŞ

AHDI Bağdatlı/
Gelibolulu M. Äli: K ü n h ü ’l-ahbär
(1860), Emine G üntekin: A hdi-i
Bağdadı tezkiresi (T. tez. 49), Kätip Çelebi: K eşfü ’z-zü n ü n . I (1941),
MŞ.
Aheng/Meriç öktem
Ähenk durağı/Erdal Hamamı
Ahi/Selçuk Eraydın-Ahmet Debbağoğlu
AHI (XV. a.)/
TŞ. I
AHI (Äşık)/Veli Aras
S. N. Ergun: Ä şık Ömer, h a y a tı ve
eserleri (1935), TŞ. I, M. Ş a k ir Ülkütaşır: «Halk şairleri» Y e n i T ü rk
mecmuası-37 (1937)
АШ Benli Hasan/Mehmed Çavuşoğlu
ОМ. II, TŞ. I, Gibb: A H isto ry of
Ottom an poetry. II (1902),
Esm äü’l-m üellifin- I (1952)
AHI Çelebi/
ŞT.
AHI, Kapııcuzäde/
TŞ. I
AHID Efendi/
TŞ. I
AHİOĞLU/Veli Aras
TŞ. I
Ähir zaman/Semra Dangal
ÄHIZÄDE (İbni Ahi)/
TŞ. I
AHIZÄDE Mehmed Hiiseyin/
OM. II, İs., oş.
Ahläk/Ahmet Debbağoğlu
Bursalı M. Tahir: A hläk kita p la rım ız (1907), A. Hamdi Akseki: İ s 
lam dini (1933), İA. I, Ö. N asuhi
Bilmen: B üyük İslam ilm ih a li
(1964), N. Berkes: T ürkiye’de çağdaşlaşma (1973), N urettin Topçu:
A hläk dersleri (1976).
Ahläkü’l Alımedi/Nermin Pekin
M. Fuad Köprülü: Divan edebiyatı
antolojisi (1934), A. K arahan: İA .
I, RTET. I
Ahläk-ı aläi/Mehmet Aksoy
Kam. Al. V., Ferit Kam: «K ınalızäde A li Efendi» Edebiyat F akültesi
mecmuası (1914), A. Adnan A d ıvar: İA. VI, Hüseyin Akgül (H az.):
A hläk (A hläk-ı aläi) (1974)
AHMED (XVI. a.)/
TŞ. I
AHMED (Bestekär)/
TŞ. I, MŞ.

AHMED (Mutasavvıf)/
TŞ. I
AHMED Ärifi Bey/
TŞ. I, S. İskit: Türkiye’de m atbuat
idareleri ve politikaları (1943)
AHMED Ärifi (Dede)/
E srar Dede: T ezkere-i şuarä-yı
m evleviye, Sic. О. I, TŞ. I, Rükzan
Çinar: X V III. a. da hattat şairler
(T. tez. 228)
AHMED Azmi Efcndi/Nuri Akbayar
Sic. O. Ill, F. Reşit Unat: Osmanlı
sefirleri ve sefaretnameleri (1968)
AHMED Baba/
MM
AHMED Bey/
TŞ. I
AHMED Bey, Dükakinzädc/Hasan Ak
soy
Носа Sadeddin Ef.: Täcü’t-tevärih
(1862), Ahmed Lütfi: L ütfi tarihi
(1873), Sic. О. I, ОМ. I, MM, TŞ. I,
Hüseyin Gürtunca: A hm ed Dukakinzäde divanı (T. tez. 160),
İ.
Hami Danişmend: Osmanlı tarihi
kronolojisi. il (1948)
AHMED Bican (Yazıcızäde)/
ОМ. I, İA. I, ТА. I
AHMED bin İbrahim/
OM. Ill, GOW
AHMED bin Yusuf el-Karamani/Nuri
Akbayar
ОМ. III, GOW
AHMED bin Reccb-i İstanbuli/Nuri
Akbayar
OM. III, GOW, TŞ. II
AHMED Cani/
T Ş. I, TS., T Y K
AHMED Cavid Bey/Nuri Akbayar
K arsizäde Cemäleddin Mehmed:
Ä y in e -i zurafä (1896), ОМ. III
AHMED Cazim/
T Ş. II, ТА. X,
AHMED Cciäleddin Dede/
S A Ş . I, TŞ. I
AHMED Cevat Paşa/
ОМ. III, İ. Ünver N asrattınoğlu:
Afyonkarahisarlı şairler, yazarlar,
hattatlar (1971)
AHMED Cevdet Bcy/D. Mehmet Do
ğan
ТА. I, İs. A. I, E.B. Şapolyo: T ürk
gazetecilik tarihi (1971)
AHMED Cevdet Paşa/Ümid Meriç
Cevdet Paşa: Tarih-i Cevdet (1885),

Fatm a Aliye: Cevdet Paşa ve za
manı (1914), ОМ. II, İsmail Habib:
Edebi yeniliğim iz (1930), SA Ş. II,
Ali Ölmezoğlu: A hm ed Cevdet Pa
şa (T. tez. 101), Ebululä Mardin:
Medeni h u kuk cephesinden A hm ed
Cevdet Paşa (1946), Cevdet Paşa:
Tezäkir. IV (1967), X IX .a. TET,
Ümid Meriç: Cevdet Paşa’m n cem iyet ve devlet görüşü (1975)
AHMED Çelebi (Divan şairi, XVI. a.)/
TŞ. I
AHMED Çelebi (Ramazanzüde)/
OM. I
AHMED Çelebi (Tifli)/
MM
AHMED Däi/Mehmet Aksoy
ОМ. II, İ. H. Uzunçarşılı: K ütahya
şehri (1932),
M. Fuad Köprülü:
Divan edebiyatı antolojisi (1934),
İ. H. Ertaylan: A hm edi Dal hayatı ve eserleri (1952), F. K. T im urtaş:
«Ahmedi Dai ve eserlerinin
Türk dili ve edebiyatındaki yeri»
TD. III/31 (1954), Aysel Bürüngüz:
A hm edi Dai’nin Türkçe divanı (T.
tez. 529), S. Safa Yazar: Ahm edi
Dai (T. tez. 623), Oktay Göymen:
Ahm edi Dai Cinän-ı Cenän’ı üzerine bir dil çalışması (T. tez. 682),
Zeki Gürdem: A hm edi Dai (T. tez.
721), Hüseyin Bilgen: A hm edi Dai
(T. tez. 742),
AHMED Diirri Efcndi/Nuri Akbayar
Sic. O. III, F. Reşit Unat: Osmanlı
sefirleri ve sefaretnameleri (1968)
AHMED Efendi/Nuri Akbayar
ОМ. III, 1st. K tp. TC YK . II
AHMED Efendi (İzmitli)/
OM. I
AHMED Efendi (İshak Hocası)/
ST, Sic. O. I, OM. I, TŞ. I
AHMED Efendi, Pärepärezäde/
Sic. О. I, ОМ. III, TŞ. I, ТА. I
AHMED Fakih/
TŞ. II, ТА. I, M ecdut Mansuroğlu:
Çarhnäme (1956), BTET, Ahmed
Efläki :
Ä riflerin
m enkibeleri
(1973), RTET, K itäbu evsäf-ı m asacidüşşerife (1974)
AHMED Ferid (Ferdı)/
SAŞ. II, TŞ. I
AHMED, Geylan Şahı/
Ahmed Dede (M ünecimbaşı): M üneccimbaşı tarihi (1868), Kam . Al.
I, Sic. О. I, TŞ. I

AHMED (Hacı Baba)/
TŞ. I, Abdullah Satoğlu: Kayseri
şairleri (1970)
AHMED Hamdi Bey (Nazmülhikem)/
Hasan Aksoy
OM. II, SA Ş. II, MM, TŞ. I
AHMED Hamdi Şirvani/
OM. I
AHMED Haşinı/M. Orhan Okay
SA Ş. II, Y.K. Karaosmanoğlu: A h 
m et Haşim (1934), R. N. Evrimer:
A hm et Haşim (1959), A. Ş. Hisar:
A hm et Haşim’in
şiiri ve hayatı
(1962), Şerif Hulüsi: A hm et Haşim
sanatı ve seçme şiirleri (1967), Asım Bezirci: A h m et Haşim (1972)
AHMED Hatem Efendi (Akovalızäde)/
Sic. О. И, ОМ. II, BTET
AHMED Hicäbi Efendi/
OM. I
AHMED Hikmet Müftüoğlu/Mustafa
Kutlu
H. Z. Uşaklıgil: K ırk yıl (1936),
ТА. I, F. A bdullah Tansel: «Ahm ed H ikm et M üftüoğlu, hayatı ve
sanatı» TM. IX (1951), Fethi Tevetoğlu: B ü yü k Türkçü M üftüoğlu
A hm ed H ikm et (1951), Hikm et
Dizdaroğlu:
M üftüoğlu
A hm et
H ikm et (1964), TK. 89 (1970)
AHMED Hilini, Şchbcnderzade/D.
Mehmet Doğan
ОМ. II, ТА. I, TÇDT. II, S.H. Bolay: T ürkiye’de ruhçu ve maddeci
görüşün mücadelesi (1967)
AHMED Hurrenıi/
ZŞ.
AHMED ibn Vcys/
M. Fuad Köprülü: «XIV. a. da bir
A zeri şairi» Hayat mecmuası - 82
(1928), TŞ. I
AHMED, Karacapaşa/
HB, TŞ. I
AHMED Karamaııizäde/
TŞ. I
AHMED, Kaytaszäde/
TŞ. I
AHMED Lütfi/
TE T
AHMED Midhat Efendi/M. Orhan
Okay
M.N. Özön: Türkçede rom an (1936),
Kamil Yazgıç: A hm et M ithat E fen
di hayatı ve hatıraları (1940), Özgen Karabey: A hm et M ithat Efendi’n in piyesleri (1952), H. T ank
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Us:
A h m et
M ithat’ı
anıyoruz
(1955), X IX . a. TET, M.S. Çapanoğlu: İdeal gazeteci efendi baba
m ız A h m et M ithat (1964), M. O rhan
Okay: Batı m edeniyeti karşısında
A hm ed M idhat Ef. (1975)
AHMED Miirşidi/Şevket Beysanoğlu
ОМ. I, DFS. I, BTET
AHMED Nafiz Paşa/
TŞ. I, ML. I
AHMED Nazif Efendi/
Kam. A l. VI, Sic. О. IV, ОМ. II., TET
AHMED Paşa/
Gelibolulu M. Äli: K ü n h ü ’l-ahbär (1860), L T , HB, Ahm ed Äşıki: Äşıkpaşazäde tarihi (1914), OM.
II, M. Fuad Köprülü: Divan edebiyatı antolojisi (1934) ve İ A. I,
TŞ. I, A. N ihat Tarlan: A h m ed Pa
şa divanı (1960), MŞ, H arun Tolasa:
A hm ed Paşa’nın şiir dünyası (1973)
AHMED Paşa, İskenderpaşazäde/Hasan
Aksoy.
Sic. О. I, T ŞA , TŞ. I, DFS. I
AHMED Paşa (Prasa)/
HE, Sic. О. I, TŞ. I
AHMED Ragıb Efendi/
Kam. A l. III, Sic. О. II, ОМ. II
AHMED Rasim/Hasan Aksoy
SA Ş. Ill, M.N. Özön: «A h m ed Ra
sim bibliyografyası» Bibliyografya
bülteni. I I ./12 (1933), M elahat Sonat: A h m et R asim
(T. tez. 75).
R. Ekrem Koçu: A hm ed Rasim
(1938), Suat Hızarcı: A h m et Rasim
(1953), Hilmi Yücebaş: A h m e t Ra
sim aşkları, hätıraları (1957), A.
S. Levend: A h m e t Rasim (1965),
Neşe Demnil: A h m e t Rasim m uharrir şair edip (T. tez. 1549).
AHMED Refi KİIäri/
Sic. О. II.
AHMED Resmi Efendi/
Sic. О. II, ОМ. III, İA. I, B TE T
AHMED Reşid (Şeyhülisläm)/
Sic. О. II, İS, OŞ
AHMED Riza/
Ahmed Bedevi K uran: İnkılab tarihim iz ve Jön Türkler (1943), Z.
F. Fındıkoğlu: A uguste Comte ve
Ahm ed Riza (1962)
AHMED Rifat/
SAŞ. I
AHMED Rifat Efendi/Nuri Akbayar
OM. III., Sic. O. II
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AHMED Rifat Efendi (Yağlıkçızäde)/
Sic. О. II, OM. Ill, H. Algül (Haz.):
Tasvir-i ahläk (1975)
AHMED Sabiiı Efendi/
HE. Sic. O. Ill, ОМ. II
AHMED Saib Efendi/
OM. II
AHMED Samim/
İs. A. I, E. B. Şapolyo: Türk gazetecilik tarihi ve her yönü ile basın
(1971)
AHMED Sarban/
ОМ. I, ММ, A. H ilm i Yücebaş: Теkirdağlı şairler (1939)
AHMED Suzi Efendi/
OM. I
AHMED Şakir Paşa/
Sic. O. III, OM. II
AHMED Şamizädc/
ST., TŞ. I
AHMED Şuayb/
ОМ. И, ТА . I, A A . III, TÇDT. I
AHMED Tahir Efendi/
OM. II
AHMED Talibi/
BŞ. III
AHMED Vefa Bcy/
SA Ş. III, TŞ. I, ТА . I, İs. A. I
AHMED Vefik Paşa/Inci Enginün
1.Н. E rtaylan: A h m et V efik Paşa
(1932), M.N. Özön: «A hm et V efik
Paşa ve Ernani tercümesi» K alem 2 (1938), A.H. Tanpınar: İA. I, M.
Zeki Pakalın: A h m e t V efik Paşa
(1942), ТА . I, A. Dem irkan: A hm et
V efik Paşa (T. tez. 123), Sevim
Güray: A h m e t V efik Paşa (1963)
Ahmed Verdi Çelebi/
DFS. I
AHMED Yalıya/
ST., TŞ. I
AHMED Yesevi/
Ahmerov: «Ahmed Y esevi m escidinin kitäbeleri» Kazan Üniversitesi
arkeoloji tarih ve etnoğrafya cem iyeti haberleri - XII. (1895/1896)
ve «A hm ed Y esevi’nin m ührünün
tavsifi» K azan üniversitesi arkeo
loji tarih ve etnoğrafya cem iyeti
haberleri - XII (1895/1896), M.
Fuad K öprülü: T ü rk edebiyatmda
ilk m utasavvıflar (1918) ve A h 
m ed Yesevi» İA . I, ТА . I
AHMED! (Divan şairi)/Neclä Pekolcay
Mehmed Necdı: H adäiku’ş-şakäyık

(1853), Gelibolulu M. Äli: K ü n h ü ’lahbär (1860), Esläf, L T , H B, Necib
A s ım : «Ahmedi» T arih-i Osmaniencüm eni m ecm uası. I (1910), OM.
II, C. Brockelm ann: «A ltosm an isehen studien: Die sprache Äşık
paşa und Ahm edis» Z eitsch rift der
Deutschen m orgen landischen gesellschaft. LX X III (1919), M. Fuad
K öprülü: D ivan-ı T ü rki-i basit ve
m illi edebiyat cereyanının ilk m übeşşirleri (1928) ve «Ahm edi» İA.
I, Paul W ittek: D eux chapitres de
l’histoire des Turc de Rum », B izantion. XI. (1936), TŞ, I, N ihad S.
Banarlı: A hm edi ve däsitän-ı tevä rih-i m ülük äl-i Osman», TM . VI
(1939), Nevin Genç: A h m ed i divanı
(T. tez. 323), MŞ
AHMEDİ (Mutasavvıf)/
TŞ. I
AIımediye/Mehmet Aksoy-Hasan Ak
soy
D iyarbekri Esseyid Ahmed Efendi:
K itäb-ı m ürşidpend-i A h m ed iye
(1891, yeni bs. M. F aruk G ürtunca
1973) , TŞA, ОМ. I, BTET, R T E T . I,
Ahmed Bican: E nväru’l - Ä şık in
(Ä şıkların nurları, Haz. A hm et
K ahram an, 1973), Yazıcıoğlu M eh
med: K itäb-ı M uham m ediye (M uhammediye, Haz. Amil Çelebioğlu,
1974) , Emel Alemdar: A h m ed iyye
(T. tez. 357).
AHMET Arif/
Hasretinden prangalar eskittim (ön
yazılar) (1975)
Ahsen-i vech-i şebeb/Meriç Öktem
AHTERI Mustafa/
ОМ. I, TŞ. I, İA. I, 1. Ünver N asrattınoğlu: Afyonkarahisarlı şairler,
yazarlar, hattatlar (1971)
Älıö/Semra Dangal
ÄHÜ Ali/
TŞ. I, DFS. I, V. M. Kocatürk:
T ekke şiiri antolojisi (1968)
AHUNDZÄDE, Mirza Fethali/
Fundamenta. II, TK. 1/4 (1963)
AHUNDZÄDE, Süleyman/
A.V. Yurtsever: Azerbaycan dram
edebiyatı (bs.sı tarihsiz)
Ahyär/Selçuk Eraydın
AKA Gündüz/
S.N. Ergun: A ka Gündüz hayatı,
eserleri (1937), H. Yücebaş: Bütün
cepheleriyle Aka Gündüz (1959)

Akademi/Giovanni Scognamillo
O rhan Hançerlioğlu: Felsefe sözlüğü (1967), The New Caxton eneylopedia, Larousse
AKALIN, Hamdi Gökalp/V. Recai VeIibeyoğhı.
Maarif mecmuası (1928), Ç ukurovada m em leket (Der. 1929-1930),
M urad Uraz: Türk edip ve şairleri.
IV (1940)
AKALIN, Mustafa/
t. Ünver Nasrattınoğlu: A jyo n ka rahisarlı şairler, yazarlar, hattatlar
(1971)
Akbaba (Der.)/Nejat Sefercioğlu
AKBAL, Oktay/Mustafa Kutlu
AKBIYIK, Ahmed Şcmseddin/
ST. TŞ. I
Akça/Semra Dangal
AKÇAM, Dıırsun/N. Çelik Berksoy
AKÇIN, Faik/
Bora Hınçer: TFA. 223 (1968)
AKÇURA, Yusuf/
Feyzi Togay: Y u su f Akçura hayatı
ve eserleri (1944), TÇDT. II, Ersin
Aybars:
Y usuf Akçura’nın T ü rk
Y u rd u ’ndaki makaleleri
(T. tez.
964), Sakin Öner: Y u su f Akçura,
T ürkçülük makalesi (T. tez. 1210)
AKENGİN, Can/V. Recai Velibeyoğlu
A ksu (Der.) 1/9 (G iresun 1934),
Izler (Der.) (1934)
AKENGİN Yahya/
Hisar. 85 (1971)
AKER, Halük
TES
AKI, Niyazi/Mustafa Isen
Akıcılık/Mehmet Kaplan
Äkıle Hanım Sokağı/lnci Enginün
AKİŞ, Ali/
İbrahim Aslanoğlu: Sivas halk şa
irleri bayram ı (1965)
AKİF (Amasyah, XVIII. a.)/
Nev’izäde Atäi : Şakäyık zeyli
(1852), ST , ОМ. I, TŞ. I
ÄKIF (Belgradlı XVIII. a.)/
TŞ. I
ÄKIF (Diyarbakırlı, XIX. a.)/
TŞ. I, DFŞ. II
ÄKIF (XIX. a.)/
HE, TŞ. I, İT A . I
ÄKIF (Şumnulu, XIX. a.)/
TŞ. I
ÄKIF (Selänik, XIX. a. Mevlevi)/
SA Ş. I, TŞ. I

ÄKIF (Selänik, XIX. a. Kaymakam)/
TŞ. I
ÄKIF (Trabzonla, XIX. a.)/
SA Ş. I, TŞ. I
ÄKIF' (Tezkireci)/
SAŞ. I, TŞ. I, TET
ÄKIF (Karamüftizäde)/
TŞ. I
ÄKIF (Lütfullah)/
TŞ. I
ÄKIF Mehmed/
TŞ. I, ŞT
ÄKIF Mustafa/
OM. I, TŞ. I
ÄKIF Paşa/Veli Aras
Ebüzziya Tevfik: N um üne-i edebiyat-ı Osmaniye (1911),
ОМ. II,
A bdurrahm an Şeref: Tarih musahabeleri (1920), M. Fuad Köprülü:
Milli edebiyat cereyanının ilk m übeşşirleri (1928), SA Ş. I, TŞ. I, TA.
I, A. H. Tanpınar: İA. I ve X IX . a.
TET, Mehmet Kaplan: Şiir tahlilleri - I (1969), Mehmet Karaca:
A k if Paşa ve Tabsıra (T. tez. 422)
AKKAYA, Mehmet Şükrü/
ŞYS
AKLI (İştipli, XVII. a.)/
ST, TŞ. I
AKLI (İstanbullu, XVIII. a.)/
ST, TŞ. I
AKMOLLA Miftabeddin/
Fundamenta. II
Aks, akis/Meriç öktem
AKSAL, Sabahattin Kudret/Mustafa
Kutlu
AKSEKt, Ahmed Hamdi/Hasan Aksoy
AKŞEMSEDDIN/A. lhsan Yurd
A. lhsan Yurd: Fatih’in hocası A k şemseddin (1972)
AKTAY, Salih Zeki/ Mustafa Kutlu
SAŞ. IV, BTŞ (1970), Mehmet K ap
lan : C um huriyet devri T ürk şiiri
(1975), Cemil M e riç : «Şair Salih
Zeki» Hisar- 100 (1972)
AKÜNAL, Ahmet Kemal/
AKYIĞITZÄDE, Musa/
SAŞ. I, TŞ. I, İs. A . I
A. B attal Taymas : Kazan Türkleri,
tarihi ve siyasi görüşleri (1921),
TÇDT. I
AKYÜREK, Rcmzi/
SAŞ. III, TŞ. I, ТА. I
AL-BARDAKLI Şeyh Ahmed/
DFS. I

ALAADDİN Ali Çelebi/
Esläf, ОМ. II, TŞ. I, ТА. I, BTET
ALAADDİN Ali Fcnäri/
OM. I
ALAADDİN Sünbüli/
TŞ. I
ALACAKAPTAN, Ercüment/
TŞ. III ,ŞT
Aläka/Meriç öktem
ALANGU, Tahir/N. Çelik Berksoy
Älem (Gaz)/Nejat Sefercioğlu
Alemdar Mustafa Paşa dcstanı/
Is.A. I, C. Ö zte lli: Uyan padişahım
(1976)
ÄLEMİ Dedc/
OM. I
Älemnümä/Nermin Pekin
M. Fuad K ö p rü lü : M illi edebiyat
cereyanının ilk mübeşşirleri (1928),
A. K arahan: «Nev’izäde Atäyi» İA.
XIX, RTET
Alevi/Mehmet Aksoy
Alevilik/ Mehmet Aksoy
Alfabe/Erdal Hamamı
Alfabetik sınıflama/Sami N. özerdim
Alfabetik sıralama/Sami N. özerdim
ALGAN, Kanber/
M. Adil Ö z d e r: «A rtvinli şairler,
äşıklar» TFA. 201 (1966)
ALI, Sabahattin Ali/Mustafa Kutlu
T. A la n g u : C um huriyetten sonra
hikäye ve roman - I (1959), K.
S ü lk e r: Sabahattin A li dosyası
(1968), M. K u tlu : Sabahattin Ali
(1972), A. B ezirci: Sabahattin A li
(1974)
ALt (Äşık XVII. a.)/
TŞ. I, C. Öztelli : TD. V/53 (1956)
ALt (Äşık)/
TŞ. I
ALI (Äşık, XVIII. a.)/Veli Aras
TŞ. I, TSŞ.
ALI (Äşık, Zileli, XIX. a.)/
ТА . II, ZŞ, TSŞ
ALt (Äşık, XIX. a.)/
TSŞ
ALI (Äşık, Çankırılı, XIX. a.)/
A. Talat (Onay) : Halk şiirinin şekil ve nevi (1928), TŞ. I, ТА. II
ALI (Äşık, 'Silleli)/Feyzi Halıcı
ÄLİ (Divan şairi, XV. a.)/
TŞ. I
ÄLİ (İstanbullu, XVI. a.)/
OM. I, TŞ. I
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ÄLI (Bosnalı, XVII. a.)/
Nev’izäde A tä i: Ş a kä yık zeyli
(1852), RT, TŞ. I
ÄLI (Kırımlı, XVII. a.)/
TŞ. 1
ALI (Mutasawıf, Konyalı)/
OM. I, TŞ. II
ALI (Mutasawıf, XIII. a.)/
M. Muad K ö p rü lü : T ürk edebiyatı
tarihi (1928), TŞ. II, İ. H ikm et E rtaylan : TDE. III/1-2 (1948), R TE T
Ali (roman)/
EİS.
ALI Äli/
TŞ. I
ALI Äli Efendi/Nuri Akbayar
ОМ. III, ТА. II
ALI (Benli)/
M. Fuad K ö p rü lü : «Orısekizinci
asırda Cezayir yerıiçerilerinin tü rküleri» TM. II (1926), TŞ. I, ТА. I
ÄLİ Bcy (Direktör)/Mustafa Kutlu
ОМ. II, S.N. Gerçek : A A . I, Do
ğan Aksan (Haz.) : K okona Y a tıyor (1961), Baha D ürder (haz.) :
Letäfet (2. bs. 1961), M. Necmeddin Hacıeminoğlu (Haz.) : Lehcetü’l-hakäyık-Seyyäreler (1962), Ni
yazi A k ı: X IX . yü zyıl T ü rk tiyatrosu tarihi (1963), M etin And :
Tanzim at ve istibdat dönemirıde
Türk tiyatrosu (1972), Şem settin
K utlu (Haz.) : Lehcetü’l-ha kä yık
(1974), İsmail Ö zcan: Äli B eyA yyar Hamza (T. tez. 1415)
Ali b. Ebi Talib/Ahmet Debbağoğlu
ALI Cemäli Efendi (Zembilli)/
OM. I, İS, OŞ
ALI Cevheri Efendi/Nuri Akbayar
Sic. O. III, OM. III
ALI Cevat Bey/Nuri Akbayar
ОМ. III, ТА. II
ALI Çelebi (Seyyid Natta’zäde)/
MŞ, TŞ. I
ALI Efendi (Ümmiveledzade)/
Nev’izäde A tä i: Şakäyık zeyli
(1852), ОМ. II, TŞ. I
ALI Ekber Hıtai/
A. Zeki Velidi T o g a n : «Ali Ekber»
İA. I
ALI Enıiri Efendi/Mehmet S. Tayşi
TMA, SA Ş. II, ТА . II, DFS. II
ALI Fakri
SAŞ. II, TŞ. I
ALI Ferruh/Ze /nep Kerman

ОМ. II, TM A, S A Ş. И, ТА. II
ALİ Feyzi/
Ü nver N asrattın o ğ lu A fyo n ka rahisarlı şairler, yazarlar, hattatlar (1971)
ALI Haydar Bey/
ОМ. I, M. N. Ö zö n : M etinlerle
um um i
T ü rk
edebiyatı
tarihi
(1930), Niyazi A k ı: X IX . yüzyıl
Türk tiyatrosu tarihi (1963), Metin
And : Tanzim at ve istibdat devrinde T ü rk tiyatrosu (1972)
ALI Haydar Efendi/
ОМ. I, TMA, ТА. II
İ .

:

ÄLI Hüseyin/Selçuk Eraydın
RT, M ustakim zäde S. S ad ed d in :
M ecelletü’n-nisab (Yaz. Süleym aniye K tp. H alet Ef. Nu. 628)
ОМ. III, TŞ. I, İTA . I
ALI Izzet Paşa
OM. II
ALI Kcınal/Veli Aras
Hüseyin Cahid : Kavgalarım (1908),
Ali K e m a l: «Ömrüm» Peyäm -ı
edebi ilävesi (A ralık 1913-Haziran
1914), TM A , ТА. II, Berna Kozak :
Ö m rüm -A li K em al’in hätıratı (T.
tez. 447), Suzan Özcengiz : Ali K e
m al’in edebi eserlerinin tetkiki
(T. tez. 469), Yahya K em al: S i
yasi ve edebi portreler (1968), R i
za N u r: H ayat ve hatıratım (1968),
Eşref Ü naydın : Diyorlar ki (1972)
ÄLI Mustafa Çelebi (Beyzäde)/ Selçuk
Eraydın
TŞ. I, TMA, İTA . I
ALI Muzaffer Bey/
OM. II
ALI Miinşi/
ŞT.
ALI Nazinıä/M. Şakir Ülkütaşır
ТА. II, M. Şakir Ü lkütaşır: TD.
XXI/249 (1972)
ALI Nizantı Bey'in alafrangalığı ve şeylıliği/Nabi Avcı
ALİ Nutki Baba/
BŞ. III
ALI Paşa/
Ali Riza Yalgın : «Gaziantep halk
şairleri» HBH. 78 (1938)
ALI Riza/
DFS. I
ALI Riza Çelebi/
OM. I
ALİ Riza Efendi/

OM. II, MM
ALI Ruhi (Darbazzäde)/
İsmail H akkı : M uasır şa irlerim iz
(1893), ОМ. II, TŞ. I, TMA
ALI Sııavi/Nuri Akbayar
ОМ. I, İ. Ham i D a n iş m e n d : Ali
Suavi’nin T ürkçülüğü (1942), İ.
H akkı U zu n çarşılı: Ali S u a v i ve
Çırağan vakası» B elleten-29 (1944),
Behice Kaplan : Ali Suavi (T. tez.
161), M. Cemal K u n ta y : S a r ık lı ihtilalci A li Suavi (1946), F. R. A tay :
Baş veren bir ihtilalci (1954), X IX .
a. TET, TÇDT, İ. M. K em al İ n a l :
Osmanlı devletinde son sadrazam lar (1969), C. O rhan T ütengil : Y e
ni Osmanlılardan bu yana İn g ilte re’de Türk gazeteciliği (1969), M.
Kaya B ilgegil: Ziya Paşa ü zerin d e
bir araştırma (1970), TET, E büzziya T e v fik : Yeni Osmanlılar tarihi
(haz. Ziyad Ebüzziya, 1973-74).
ALI Şadi/
TŞ. I
ÄLI (Şeyh)/Mehmet S. Tayşi
HE, Kam. Al. I, TŞ. I
ALI Şeyh Nür (Mür)/
V. C.Aşkun : TD. V/58 (1956), A ta
T erzib aşı: K erkü k şairleri - II
(1968)
ALİ Ulvi Baba/
BŞ. III
ALI Urfi Efendi
MM
AL1MCAN İbrahim/Saadet Çağatay
A bdurrahm an S a d i: Tatar edebiyatı tarihi (Kazan 1926), F undam enta, II, Istorya Tatarskoy S o vetsko y
literaturi (Moskova 1965)
ALIOĞLU/Veli Aras
C. Ö zte lli: TFA. 73 (1955) ve B e k taşi gülleri (1973)
Alkarısı/
Mürsel K ö se: TFA. 185 (1964),
Şükrü Elçin : TFA. 193 (1965), M us
tafa T u ra n : Karseli dergisi - 20
(1966)
Alkış/Mustafa Isen
Alp/
M. Fuad K ö p rü lü : İA. I, M ehm et
K a p la n : Türk edebiyatı üzerine
araştırmalar - 1 (1976)
Alp Er Tonga destanı/Ahmet В. Ercilasun
M ahmud el K aşg arı: Divänü lügati’t-T ü rk (1924-26), M. Fuad Köp-

r ü lü : T ürk edebiyatı tarihi (1926),
A. Zeki Velidi (Togan) : «Türk
des tanının tasnifi» A tsız mecmua 3,4,5 (1931); Umumi Türk tarihine giriş (1970) ve Oğuz destanı
(1972), Riza N u r:
«Şehnämede
Turan -İran cenkleri» Türk bilik
revüsü- IV (Mısır 1934), A. Ulvi
Elöve: «Divänü lügati’t -T ü rk ’deki
halk şairleri» Uludağ- I (1935),
Rıdvan N afiz: «Alp Anz» Türk tarih arkeologya ve etnoğrafya der
g isi-11 (1934), A tsız: Türk edebiyatı tarihi (1943), Yusuf Has Н аcib : Kutadgu bilig (1947, Теге.
1974), T a b e ri: M illetler ve hükümdarlar tarihi (1954), F ird e v si:
Şehnäme - I (Terc. 1956).
ALTAN, Çetin/N. Çelik Berksoy
Altay dilleri/Kemal Eraslan
A. C aferoğlu: U ral-Altay dilleri
m ektebi ve Türkoloji, T ürklük
(1939) ve T ürk dili tarihi notları - I
(1956), ТА. II, Ali F. K aram anlıo ğ lu : T ü rk dili nereden geliyor,
nereye gidiyor (1972)
ALTINAY, Ahmed Rcfik/
Halil Yınanç : «M üverrih A hm ed
R efik Bey» Milli mecmua-39 (1923),
R. E. K o ç u : A hm et R efik, hay atı,
seçme şiir ve yazıları (1938), TŞ. I
ALTINSARIN/
Fundamenta. II
Altun yaruk (Altın ışık)/
Saadet Çağatay : A ltun yaruk’tan
iki parça (1945), BTET, RTET
Altunordu sahası/
M. Fuad K ö p rü lü : «Çağatay edebiyatı» İA. Ill, TDT. II
ALU BEŞE/Veli Aras
S. N. Ergun : Halk edebiyatı antolojisi (1938)
ALYANAKOĞLU, Ccmil Süleyman/
A. Suha (Delilbaşı) : «Timsäl-i aşk»
Servet-i /ünün-X X X V III/985(1910),
İbrahim Ulugluer : Cemil Süleym an
A lyanakoğlu (T. tez. 1961)
Amä/Selçuk Eraydın
Äınak-ı hayäl/lsmail Kara
AMÄNI/
TŞ. II, MŞ
Amerikan sarğısı/
EES, (1970), K. C angızbay: «Köy
enstitüsü çıkışlı iki yazar» Fikir
ve sanatta hareket IX/97 (1974)
ÄMİDI (Şair, dilçi)/

DFS. I
ÄMİDI (Alim ve şair)/
DFS. 1
ÄM1R Bey/Nuri Akbayar
HE, Cem äleddin Mehmed : Ä yine-i
zuräfä (1896), Sic. О. III
AMONGOL Kasım/
Fundamenta. 11
AMRI/
Gelibolulu M. Äli : K ünhü’l-ahbär
(1860), L T, HB, TŞ. II, M elahat
Dikici : A m ri divançesi (T. tez.
1444), MŞ.
Anadolu (ve Ruıııcli) Ağızları/ Tahsin
Banguoğlu
T. B anguoğlu: Altosmanische sprachstudien (Leipzig 1938), A.
C aferoğlu: T ü rk dili tarihi notla
rı (1943), Anadolu illeri ağızların
dan derlem eler (1951) ve Anadolu
ve R um eli ağızları araştırm alannın bugünkü durum u (1960)
Anadolu 1970/M. Atilla Maraş
Anadolu mecmuası/Mehmet Kaplan
Anahtar/Inci Enginün
Anavatan mecmuası/D. Mehmet Doğan
Anber/Semra Dangal
And/
A. İ n a n : «And’a m üteallik ädet ve
ananeler» HBH. 86 (1938) ve «Eski
T ürklerde
ve
folklorda
and»
DTCFD. VI/4 (1948)
ANDAY, Melih Cevdet/Mustafa Kutlu
ANDELIB Mehmed Esad/Zeynep Ker
man
ОМ. II, SAŞ. I, TMA, TŞ. IV
ANDELIB! (Bülbül Hasan)/
Gelibolulu M. Ä li: K ünhü’l-ahbär
(1860), LT, TŞ. II, MŞ
ÄNI Fatma/
ST, ОМ. II, TŞ. I, KŞM, TMA, TA.
III
ÄNI (Zeyrckzäde)/
TŞ. I
ANKA/lnci Enginün
ANKA Hüseyin/
RT, TŞ. II
Ansiklopedi/Giovanni Scognamillo-Sami
N. özerdim (Türkiye’de)
AN TEL, Sadrettin Celäl/
TMA, T ürkiye Ansiklopedisi - I
Antoloji/Giovanni Scognamillo-Sami N.
özerdim (Türkiye’de)
APAYDIN, Talip/Mustafa Kutlu

APRINÇUR Tigin/
R. Rahmeti A r a t: Eski Türk şiiri
(1965), RTET
Araba sevdası/D. Mehmet Doğan
Arada/Ahmet Kot
ÄRÄMI (Tireli)/
Esrar D ed e: Tezkire-i şuarä-yı
rhevleviye, TŞ. I
Arapça tamlama/Erdal Hamamı
ARASLI, Hamid/
TD. IV/48 (1955)
ARAYICIZÄDE Merdi Hüseyin Efendi/
OM. II
A’raz/Selçuk Eraydın
Argo/
ТА. III, F erit Devellioğlu : Türk
argo sözlüğü (4. bs. 1959)
Arı dil/Erdal Hamamı
ARI, Galip Naşit/V. Recai Velibeyoğlu
ARIR, Rcmzi Oğuz/
Ziya Bakırcıoğlu : C um huriyet devri m illiyetçisi Rem zi Oğuz A rık
(T. tez. 921)
ÄRİF (Äşık)/
H. T. D ağlıoğlu: «Hatay halk şair
leri» HBH. 114 (1941)
ÄRtF Abdülbäki/
ST, TŞ. I, ТА. III, BTET
ÄRİF Ali/
TŞ. I
ÄRİF Ali Molla/
Gelibolulu M. A li: K ünhü’l-ahbär
(1960), M. F. K ö prülü: Türk edebiyatı tarihi (1926), TŞ. I, RTET
ÄRİF Bey (Çapanzade)/
OM. II, TŞ. I
ÄRİF (Bursalı)/
TŞ. I
ÄRİF Çelebi/
Esrar D ed e: T ezkire-i şuarä-yı
m evleviye, TŞ. I
ÄRİF, Erdcbilli/
ТА. III
ÄRİF (Erzurumlu)/
HE, TŞ. 1
ÄRİF, Fethullah/
A. C em äleddin: Ä yin e-i zurafä
(1896), ОМ. III, Sic. О. IV, ТА. III
ÄRİF Hikmet Bcy/
ОМ. II, İS, S A Ş. II, TMA, F. A b
dullah T a n se l: M . I, ТА. III, OŞ,
TET, Yusuf Sağlam : A rif H ikm et
B ey (Şeyhülisläm ) divanı (T. tez.
270)
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ÄRİF, tsazäde/
TŞ. I
ÄRİF, Kähyazäde/
HE, Ahmed L ü tf i: L ü tfi tarihi-TV
(1893), ОМ. II, TŞ. I
ÄRİF Kapucubaşı/
HE, TŞ. I
ÄRİF Mehmed Efendi/
ОМ. I, TM A
ÄRİF Mehmed Hilini/
TŞ. I
ÄRİF Mehmed/
OM. II, TŞ. I, TA. III
ÄRİF Molla/
TŞ. I
ÄRİF (Mütercim)/
HE, TŞ. I
ÄRİF (Selänikli)/
TŞ. I
ÄRİF Süleyman/
ОМ. I, TŞ, I, İsm ail Paşa : Esmäü’lm üellifin I (1951), BTET
ÄRİF! (Äşık)/Veli Aras
Halis T u r g u t: HBH. 17 (1931),
ZŞ, ТА. III
ÄRİFİ A limed Paşa/
HE, TH, ОМ. II, TŞ. I, TM A, A A.
IV
ÄRİFİ Hüseyin Çelebi/
Gelibolulu M. Ä l i : K ünhü’l-ahbär
(1855), LT, HB, ОМ. II, TŞ. I, MŞ
ÄRİFİ (İshakzäde)/
RT, TŞ. I
ÄRİFİ Mehmed/
TŞ. I
ÄRİFİ Mustafa/
TŞ. I
ÄRİFİ (Trabzonlu)/
Nev’izäde A tä ı:
Şakäyık
zeyli
(1852), K ätip Ç elebi: F e zle k e -1
(1869), TŞ. I
ÄRİFİ (Yenişehirli)/
TŞ. I
ÄRİFOĞLU/
BŞ. II
Arkadaş (Der. 1910)/D. Mehmet Doğan
Arkadaş (Der. 1928)/Nejat Sefercioğlu
Arkaizm/Mehmet Kaplan
ARMUTLU/Veli Aras
A. K utsi T e c e r: «Cezayir Türk
halk şairlerinin şiirleri» HBH. I
(1928), TSŞ, Ş ü k rü E lçin: TEA.
288 (1973), H aydar S a n a l: Çöğür
şairleri I. A rm u tlu (1974)

ARPAD, Burhan/
Doğan H ızlan : «Burhan A rpad’la
söyleşi» Y en i Edebiyat. 10 (1970)
ARSAL, Sadri Maksudi/
A. B attal Taymas : Kazanlı Türk
m eşhurlarından
iki
M aksudiler
(1959), Adile Ayda : «Babam Sadri
Maksudi» C um huriyet gaz.
(20
M art 1957), F ethi E rd e n : Türk
y u r d u - 226
(M art
1957), Yıjö
Raevuori
(Çev. Aydm Yeğen) :
Sadri M aksudi ve T ürk-F in m ünasebetleri (1965), Halil İn a lc ık :
«Sadri M aksudi» TK . 1/5, T. Gökbilgin : «Sadri M aksudi’nin T ürk
tarihi ve soyu hakkm daki görüşleri» T ü rk yurdu - 4 (1970), Y. K a
zım K opram an : «Sadri M aksudi
Arsal» T ü rk yurdu - 4 (1970)
ARSEVEN, Celäl Esad/
TMA, K im kim dir (1961/62), T ürkiye A nsiklopedisi - 1
Arş/ Selçuk Eraydın-Ahmet- Debbağoğlu
Elmalılı Ham di Yazır : На к dini
K ur’an dili (1936), H. Basri Ç antay : K u r’an-ı hakim ve m eal-i kerim (6. bs. 1969), Cl. H u a r t: «Kür
sü» İA. IV, İTE. I
ARŞİ (Hurüfl)/
TŞ. II, TA . III, BŞ. I
ARŞİ (Tireli)/
OM. II, TŞ. II, MŞ.
ARŞİ (Yenipazarlı)/
TŞ. II, MŞ.
Arşiv/Sami N. özerdim
ARTAM, Nurettin/
TMA, TD. V III/87 (1958), EİS
Artistik-sine/D. Mehmet Doğan
Arüz/Neclä Pekolcay
Cemäleddin : A ru z-ı Türki (1973),
Muhammed b. Ş e n e b : T u hfetü’ledeb fi m izä n-ı eşäiri’l-Arab (Ce
zayir, 1906), B urhaneddin A täullah M eşhedı: B edäyiü’s-sanayi, M.
Fuad K ö p rü lü : D ivän-ı T ürki-i
basit ve m illi edebiyat cereyanının ilk m übeşşirleri (1928), Edebi
yat araştırmaları (1966) ve «Aruz»
İA. I, E. Ten. S., H ikm et İlaydın :
T ürk edebiyatında nazım (1951),
A. Kemal B e lv ira n lı: A ruz ve
ähenk (1965), S. Kem al K araalio ğ lu : Edebiyat terim leri kılavuzu
(1975), A. A ym utlu : A ruz (6. bs.
1976)

ARZİ, Mehmed Dede/
Sefine, Esrar Dede : T e zk ire -i şuarä-yı m evleviye, TŞ. II, Т А . III.
Arzu ile Kambcr/Muhan Bali-D. Meh
met Doğan
T A . III. E. Ten.S., A. S a ra ç o ğ lu :
TD VIII/96 (1959), Ata T e rz ib a ş ı:
A rzı Kam ber m a ta lı-K erkü k varyantı (1971)
Asa/Mustafa Kııtlu
ÄSAF (Äşık)/
TŞ. I
ÄSAF (Divan şairi)/
TŞ. I
ÄSAF (İstanbullu)/
HE, TŞ. I
ÄSAF, Mahmud Celäleddin Paşa/
ОМ. II, SA Ş. I, TŞ. I, A. B edevi
K u r a n : İnkılap tarihim iz ve Jön
T ürkler (1945)
ÄSAF, Mehmed Emin/Şevket Beysanoğlu
HE, SA Ş. I, DFS. II
ÄSAF Mehmed Paşa (lşkodralı)/
TŞ. I
ÄSAF, Mehmed Paşa
OM. II, TŞ. I
ÄSAF, Süleyman/
SA Ş. I, TŞ. I, TM A
ÄSAFİ, Dal Mehmed Bey/Veli Aras
OM. Ill, Salih Bakiye : X V I. asırda
yazılan m anzum tarihler (T. tez.
53)
ÄSAFİ (Kuloğlu)/
Em rullah E fen d i: M uhıtü’l-m a ä rif
(1911), TŞ. I
Äsafnänıc/Nuri Akbayar
Asälet/Mehmet Kaplan
Äsär (Der.)/D. Mehmet Doğan
Äsär-ı nisvan/D. Mehmet Doğan
Ashab-ı Kehf/Ahmet Debbağoğlu
Ashab-ı Sııffa/Ahmet Debbağoğlu
H. Basri Çantay : K ur’an -1 hakim
ve m eal-i kerim - II (1969), M.
H am id u llah : İslam Peygamberi
(1966), Mahir İz : Tasavvuf (1969)
ÄSIM (Bağdatlı)/
TŞ. I
ÄSIM (Bosnalı)/
Nev’izäde A tä i: Şakäyık zeyli
(1852), TŞ. I, T. A nıl: Divan edebiyatında Bosna ve Hersekli şairler
(T. tez. 124)
ÄSIM Efendi (Mütercim)/Nuri Akbayar

M. C em äleddin: Ä yin e-i zurafä
(1896), ОМ. I, SAŞ. I ,Ö. Asım A ksoy : M ütercim Ä sım (1962)
ÄSIM, Küçük Filibelizäde/
ОМ. II, SAŞ. I, TŞ. I, ТА. III
ÄSIM (Seyrekzäde)/
TŞ. I, TA. Ill, TET
ÄSIMİ/
TŞ. I
ASKERİ (Bektaşi)/
Gelibolulu M. Ä li: K ünhü’l-ahbär
(1860), LT, TŞ. II, BŞ. I, MŞ
ASKER! (XVI. a.)/
TŞ. II
ASKERİ (XVII. a.)/
TŞ. II, Selahattin Kişioğlu : A skeri
divanı (T. tez. 385)
Askı/
İs.A. II, OTS. I
Asri Türkiye mccmuası/D. Mehmet
Doğan
Asuman ile Zeycan/Muhan Bali
ТА. IV, Saim S akaoğlu: Asum an
ile Zeycan hikäyesi (1974)
ASYA, Ärif Nihat/Ahmet Kot
Ahm et Kabakh : «Şiirler» kitabına
önsöz (1971), Turan A lp te k in :
«Ärif Nihat Asya’nın şiirleri üzerine düşünceler» Ortadoğu (22.5.
1976), S. Kemal T u ra l: «Ärif Nihat
A sy a ’nın düşündürdükleri» Töre
56 (1976)
Äşık/Mustafa Kutlu- D. Mehmet Doğan
A. Talat (Onay) : T ürk şiirlerinin
vezn i (1933), M. Kaya B ilgegil: Saz
şiirinin kadroları (T. tez. 217), G ü
neş B en d e rli: Äşık edebiyatında
m azm unlar ve işlenişleri (T. tez.
548), TSŞ, P. Naili B oratav : «Äşık
edebiyatı» Fundamenta. II, H. Dizdaroğlu : Halk şiirlerinde türler
(1969), M. Çavuşoğlu : Necati Bey
divanının tahlili (1971), H. Tolasa :
A h m e t Paşa'nın şiir dünyası (1973),
A. Ziyaeddin A laca: 17. asır äşık
edebiyatında kläsik edebiyatın tesiri (T. tez. 1369)
ÄŞIK/
S. N. Ergun : Äşık (1933), N. S. Banarlı : «Halk şairlerinde Girit sa
vaşı ve Ä şık hakkında notlar»
Ü lk ü - 56 (1937), TŞ. I, TSŞ
ÄŞIK Çelebi/
ОМ. II, M. Halid B a y rı: Hayat

mecmuası - 1/72
(1928),
Tahsin
B anguoğlu: T ü rk şüara tezkireleri (T. tez. 29), TŞ. I, Fuad K öprü
lü : İA. I, Faik Gözübüyük : Äşık
Çelebi ve tezkiresi (T. tez. 392),
A. Süreyya Beyzadeoğlu : Äşık
Çelebi tezkiresinin tetkiki (T. tez.
815), Sabahat O k a n : Äşık Çelebi
(T. tez. 964), TET, MŞ
Äşık edebiyatı/D .Mehmet Doğan
Hatice A k v e rd i: Äşık edebiyatı (T.
tez. 89), P. N. B oratav: Halk edebiyatı dersleri (1942) ve 100 şo
ruda halk edebiyatı (1973), Cahide D alo k ay : Saz şairlerinin aşk
şiirleri
(T. tez. 189), Edmound
Soussey (Çev. İlhan Başgöz) :
Türk halk edebiyatı (1952), TA.
IV, Güneş Benderli : Ä şık edebiyatında m azm unlar ve işlenişleri (T.
tez. 548), TSŞ, M. Fuad K öprülü:
Edebiyat
araştırmaları
(1966),
«Äşık edebiyatı» Fundamenta. II,
Hikmet Dizdaroğlu : Halk şiirinde
türler (1969), Cemil Y e n e r: Türk
halk edebiyatı antolojisi (1973),
Ensar Aslan : Çıldırlı Ä şık Şenlik
(1975)
ÄŞIK Garib/
S. N. Ergun : Halk edebiyatı antoiojisi (1938), P. N. B oratav: Halk
hikayeleri (1946), E. C. G üney:
Äşık Garip (1958), Bilgin A dalı:
Äşık Garip (1972), Fikret T ürkmen : Ä şık Garib hikäyesi üzerinde m ukayeseli bir araştırma (1974)
ÄŞIK Kızı/Veli Aras
Selçuk Es : «Hacı L ütfiye Hanım»
TFA. 229 (1968)
Äşık kolu/M. Sabri Koz
Halis T u rg u t: «C eyhunu HBH. 9
(1930), H. Rüştü C o şkun: «Ufak
bir musahabe» Taşan (Merzifon)
Halkevi dergisi 11 (35) (1937),
Halid K o ç a k : C eyhunı ve çırakları» Çorum H alkevi dergisi 6, 7
(1938), ZŞ, E. Cem Güney-Ç. Eflatun Güney : Äşık M ekki (1953)
ÄŞIK Mehmed bin ömer/
OM. III
ÄŞIK öm er/
M. Fuad K ö p rü lü : «Äşık Ö m er’e
ait bazı notlar» Hayat m ecm uası24 (1927) ve T SŞ, S. N. E rg u n :
Äşık Ömer hayatı ve şiirleri (1936),
Naci Y u rg ü l: Äşık Ömer’in neşredilmemiş şiirleri» HBH. 96 (1936),

Bedia Gümen : Äşık Ömer (T. tez.
235)
ÄŞIK Paşa/Neclä Pekolcay
J. V. H am m er: Geschichte der Osmanichen dix D ie k u n s t-I (193638), LT, Fäik Reşad : Tarih-i edebiyat-ı Osmaniye (1913), ОМ. I,
Thury J o s e f: «XIV. asır sonuna
kadar Türk dili yadigärları» MTM.
II, (1915), M. Fuad K öprülü: Milli
edebiyat cereyanının ilk mübeşşir
leri (1928) ve İA. I, TŞ. I, C. Hakkı
T arım : Kırşehir tarihi (1938), J.
W. Gibb : The history of Ottoman
poetry (2. bs. 1965), İTE. I
Äşıkane/Ahmet Kot
ÄŞIKt, Defterdarzäde/
TŞ. I
ÄŞIKPAŞAZÄDE/
OM. Ill, M. Fuad K öprülü : İA. I,
A tsız : Äşıkpaşaoğlu tarihi (1970)
Äşiyan (Der.)/Nejat Sefercioğlu
Aşk/Selçuk Eraydın - Mehmet Aksoy Mustafa Kutlu
DEM, ТА. IV, A bdülkadir Karahan:
«İbn Sina’nın aşk üzerine düşünceleri» TD. III/31 (1954), A. Sirri
Levend : Üm m et çağı T ürk edebiyatı (1962), OTS. I, RTET. I, A.
Süheyl Ünver : «Äşıkın aşkı» Uluslararası folklor ve halk edebiyatı
semineri bildirileri (Konya, 1975),
Rüştü Şardağ : K läsik divan şiirim iz (1976)
Aşk-ı ıııemnü/Mustafa Kutlu
AŞKI (Mutasavvıf)/
TŞ. II
AŞKI, Kadım/
LT, HB, TŞ. II
AŞK! (Üsküdarlı)./
Gelibolulu M. Ä li: K ü n h ü ’l-ahbär
(1860), LT, TŞ. II, MŞ
Äşüfte/Semra Dangal
At/
Ahmed C aferoğlu: «Türk onomastikinde at kültü» TM. X (1953), Ab
dülkadir İn a n : Şam anizm (1954),
W. Radloff : Sibiryadan - I (1956),
jü k rü Elçin : «Atların doğuşuyla
ilgili efsaneler» TFA. 162 (1963),
O. Şaik G ö k y ay : Dedem Kork u d ’un kitabı (1973)
ATÄ Bey/Nuri Akbayar
ОМ. II, Sic. О. III, SA Ş. I, TMA
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ATÄ, Mehmed Atäullah/
OŞ. III, TŞ. II, TA. IV
ATÄ (Üsküplü)/
LT, HB, TŞ. II, MŞ
Atabetü’l-hakayık/
Necib A sım : «Hibetü’l hakayık’ın
diğer bir nüshası» TM. I (1925),
M. Fuad K öprülü : «Aybetü’l-hakayık ’a dair» TM. I (1925), R. R ahm eti A r a t : Edib A hm ed b. M ahm ut Y ü k n e k i, A tabetü’l-hakayık
(1951), T D T - I I
ATABEYOĞLU, Selähattin Enis/
Tahir Alangu : C um huriyetten son
ra hikäye ve r o m a n - I (1954),
TES. İs. A. III
ATAÇ, Nurullalı/D. Mehmet Doğan
Tahir Alangu : Ataç’a saygı (1959),
TD K : Ataç (1962), M etin A n d :
Ataç tiyatroda (1963), Saadet U lugör : N urullah Ataç (1964), Asım
B ezirci: Nurullah Ataç, eleştiri an
layışı ve yazıları (1969), Mehmet
Salihoğlu : A taç’la gelen (1968)
ATÄ! (Şair)/
TŞ. II
ATÄ! (Ivazpaşazäde)/
LT, HB, M. Fuad K öprülü : Divan
edebiyatı antolojisi (1934), TŞ. II,
MŞ
ATÄI, Nevalizade/
TŞ. II
ATALAY, Besim/M. Şakir Ülkütaşır
ATAMAN, Sabit/Veli Aras
N. R. Balcıoğlu : «Saz şairi Posof’lu Müdami» TFA. 147, 148, 149
(1961), M. Adil Ö zder: «Posoflu
Ä şık M üdam i ve bendeki anılan»
TFA. 245 (1969), Nejat B ird o ğ an :
«Äşık M üdam i için» TFA. 253(1970)
Atasözü/Aydm Oy
Ateizm/Giovanni Scognamillo
Ateşten gömlek/lnci Enginün
ÄTIF (Divan şairi)/
TŞ. I
ÄTIF (Defterdar)/
HE, TH, OM. II, TŞ. I
ÄTIF, Mehmed Emin/
TH, OM. I, S A Ş . I, TŞ. I
ATILGAN, Necdet/Veli Aras
H. Nezihi O k ay : TFA. 147 (1961),
Ilam di A kalın : TFA. 196 (1965)
Atışma/
M. Adil Özder : Doğuda äşık karşılaşmaları (1965), M. Gökalp : TFA.

138 (1961), M uhan B a li: «Äşık karşılaşmaları-atışmaları» TFA. 314,
315 (1975), Ensar A slan: Çıldırlı
Ä şık Ş e n lik (1975)
Äti (Gaz.)/Recep Duymaz
Atlas/Semra Dangal
ATSIZ, Hüseyin Nihäl/Ahmet B. Ercilasun
Irkçilık-T urancilik (1944), K enan
Öner : Ö ner ve Y ücel davası (1947),
İsmet T üm tü rk : «A tsız hakkm da
birkaç söz» (T ü rk ülküsü’nün baş
tarafından, 1976), Fethi E rsa v a ş:
Hamäsi T ü rk şiiri (1961), Asım Us :
Asım Us’u n hätıra notları (1966),
A. Kem al M e ra m : Türkçülük ve
T ürkçülük
mücadeleleri
tarihi
(1969), Baskın O ran : «İç ve dış politika ilişkisi açısmdan II. Dünya
Savaşında T ü rkiye’de siyasal hayat
ve sağ-sol akımlar» SBF. Dergisi XXIV/3 (1969), S A Ş . III, ТА. XIX,
Necdet Sançar : İsm et İnönü ile hesaplaşma (1973) ve «Yaşayan Türk
m illiyetçileri: Nihal Atsız» Ö tüken109 (1973), M ustafa M üftüoğlu:
Çankaya’da kabus (1974), M ahm ut
G oloğlu: M illi şef dönemi (1974)
ÄTÜFI, Hayreddin Hızır/
ОМ. I, t. O zan o ğ lu : Kastam onu’nun yetiştirdiği m eşhur adamlar
(1959)
Avare yıllar/N. Çelik Berksoy
Avarlar/
ТА. IV, T D T - I (1970), H. Zübeyir
Koşay : Etnoğrafya folklor dil tarih v.b. konularda m akaleler ve incelemeler (1974)
AVNİ Ali/
SA Ş. I, TŞ. II, DFS. II
AVN! Demircizädc/
SA Ş. I
AVNİ, Fatih Sultan Mehmed/Veli Aras
ОМ. II, TDE. V I/1-2, Sıtkı Bilmen : Fatih’in şiirleri ve edebi şahsiyeti (T. tez. 168), A hm et Aym utlu :
Fatih ve şiirleri (1959), RTET, Nec
det Ş e n : Fatih’in şiirlerinin alfabetik tahlili (T. tez. 1503)
AVNİ (Trabzonlu)/
TŞ. II
AVNİ (Yenişehirli)/
ОМ. II, SA Ş. I, ТА. IV, TMA, N ejat
T am türk : Yenişehirli A v n i’de tasavvuf (T .tez. 317), Mehmet Çav u şo ğ lu : A v n i (Yenişehirli) (T.

tez. 586).
Avrupa edebiyatı ve biz/Ahmet Kabaklı
Ay/Mustafa Kutlu-Semra Dangal
AY, Behzat/N. Çelik Berksoy
Ay Böke (Möke) dcstanı/
M. Necati Sepetçioğlu : T ü rk destanları (1972)
Ayaklı/Cahit Öztelli
A hm et Talat (Onay) : T ürk şiirleri
nin vezni (1933), H ikm et Dizdaroğlu : Halk şiirinde türler (1969)
Ayaklı koşma/
A. T alat (Onay) : Halk şiirlerinin
şekil ve nevi (1928), H. D izdaroğlu : Halk şiirinde türler (1969)
A’yan-ı sabite/Selçuk Eraydm
F erid Kam : V ahdet-i vücüd (1912),
T ahir O lg u n : M esnevi dersleri
(1949), OTS. I, İTA . I
AYÄNİ, Mehmed/
Nev’izäde A tä i: Şak&yık zeyli
(1852), TŞ. II
AYAŞLI, Münevver/Inci Enginün
Ayaşlı ve kiracıları/Mustafa Kutlu
Aydemir/lnci Enginün
AYDEMİR, Şevket Süreyya/Nuri Akbayar
AYDI/
TD. IV/37 (1954)
Äyet/Ahmet Debbağoğlu
M ütercim A sım : Kämus tercemesi
III (1856), H. Hamdi Y azır: Hak
dini K u r’an dili (1938), DEM, İTA.
I, Ahmed A te ş : İA . II, İTE. II
AYETULLAH Mehmed Bey/
ОМ. II, SAŞ. I, TMA, İTA. I
AYGEN, Reşat Enis/Muzaffer Uyguner
Äyine-i vatan/Nejat Sefercioğlu
Äyin-i cem/Ahmet Debbağoğlu
AYKAÇ, Fazil Ahmet/Zeynep Kerman
Aylak adam/Mustafa Kutlu
Aylaklar/D. Mehmet Doğan
Aynaroz kadısı/lnci Enginün
AYN1 (Bektaşı)/
H. T urhan D ağlıoğlu: HBH. 118
(1941)
AYNI/
ТА. IV, M. Halil Yınanç : «A y n i » . İA.
II
AYNI, Ayıntablı/
ОМ. II, TS. II, Fevziye Abdullah
(Tansel) : İA. II
AYNI (Karamanlı)/
ОМ. II, E. Ali B a k ı: «XV. a. K on-

ya-Karaman şairlerinden A yni»
TD. V/59 (1959), BTET
AYŞE (Hubba Hatun)/
OM. II, TŞ. II, TA. IV, MŞ
AYŞI/
Esrar D e d e : Tezkire-i şuarä-yı
m evleviye, TŞ, II, ТА. IV
Ayvaz/
OTS. I, İA. II
AYVERDt, Sämilıa/Ebubekir Eroğlu
Ayyar Hamza/lnci Enginün
Azab-ı mukaddes/Zeynep Kerman
AZBI Baba/
BŞ. III
AZBI, Mustafa Çavuş/
ОМ. I, TŞ. II, BŞ. II, Cahit Öztelli :
Bektaşi gülleri (1973)
Azeri/A. Yavuz Akpınar
Azeri Türkçesi; R. E. R u stem o f:
Azerbaycan dilinin Mugan grubu
şiveleri (Baku 1959), Azerbaycan
dilinin grammatikası (Z. İ. B uda
gova ile birlikte 2 C. Bakü 1959,
1960), Kuba diyalekti (Bakü 1961),
Azerbaycan dilinin Gerb grubu diyalekt ve şiveleri I (M. Ş. Şireliyev
ile birlikte, Bakü (1967), Fundamenta. I, Gulam Bagırof : A zerbay
can dilinde fe ’llerinleksik-sem antik
inkişafı (Bakü 1971), M uharrem
E rg in : A zert Türkçesi (1971), E.
D em ircizäde: Müasir Azerbaycan
dili I (Bakü 1972), E. AbdulloyevY. Seyidof- A. H esenof: Müasir
Azerbaycan dili (Bakü 1972), Ağamusa Ahundof : Azerbaycan dilinin
tarihi fonetikası (Bakü 1973) ve
Azerbaycan dilinin fonem ler siste
m i (Bakü 1973), Ferhad R. Zeyn e lo f: T ü rk dillerinin m ugayiseli
gram m atikası (2 C. 1974, 1975)
Azeri Edebiyatı; Emin Abid : A zeri
edebiyatı tarihi (T. tez. 5), Yusuf
Bey Vezirof : Azerbaycan edebiyatına bir nazar (1919), Feridun Bey
K ö çerli: Azerbaycan edebiyatı ta 
rihi materyalleri (2 C. Bakü 1925,
1926), Selman M üm taz: A zerbay
can edebiyatı (Bakü 1925, 1926),
A Y B (1-37), M. Şakir Ü lkütaşır M. A v şa rlı: İTA. I, Selim Refik Refio ğ lu : Azerbaycan edebiyatı se
çilmiş misralar
(1941), M. Fuad
K öprülü : İA. II, ТА. V, H. Araslı M. Guluzade - M. C. Ceferof (I.C.),
Eli Sultanlı - Ezir mir M uham med - Kemal Talıbzade (II. C.),

M. Arif Dadaşzade - E. M. Ehmedof
(III. C.): Azerbaycan edebiyatı ta
rihi (1957-1960), Fundamenta II,
H. Babayev - G. Gasımzäde - B.
N eb iy ev : Azerbaycan Sovyet edebiyyatı tarihi (Bakü 1967), Raife
K ız a r: Azerbaycan destanları (T.
tez. 1097), Ş. N urhayat Köksöken :
Azerbaycan folklörü antolojisi (T.
tez. 1199).
ÄZERI, İbrahim Çelebi/
ОМ. II, Esläf, M uam m er T em izer:
Ä zeri İbrahim Çelebi (T. tez. 315),
RTET.
ÄZIM, Şäbanzäde/
ST, TŞ. I, ТА. IV
AZ1Z Ali Efendi/Ahmet Kabaklı
ОМ. III, SA Ş. I, TŞ. II, TMA, Eyüp
Sağesen : A ziz A li divançesi (T. tez.
1409), M uhayyelät (Haz. Ahm et K abaklı, 1973)
AZİZ Bey/
SAŞ. I, TŞ. II
Aziz İstanbul/Ebubekir Eroğlu
AZİZ (Istanbullu)
OM. II, TŞ. II
AZİZ Mahmud Hüdäi/Selçuk Eraydm
Nev’izäde A tä i: Şakäyık zeyli
(1852),
Hüdäi külliyatı, D ivän-ı
Hz. Hüdäi (1870), Şeyh İsmail
Hakkı : Silsilenäm e-i celvetiye
(1874), ОМ. I. M. Şerefeddin: Simavna kadısı oğlu Şeyh Bedreddin
(1924), İM. XV, İsmail P a şa : Esm äü’l-m üellifin-H (1955)
AZİZ Sııbhizade/
Esrar D e d e : T ezkire-i şuarä-yı
m evleviye, HE, TŞ. II, ŞT
AZİZI/
TŞ. II
AZMI/
BŞ. I
AZMİ Ahmed/Şevket Beysanoğlu
DFS. I, ŞT
AZMİ (Gelibolulu)/
OM. I, TŞ. II
AZNAVUROĞLU/
İhsan H ınçer : «Türkçe şiirler ya 
zan Erm eni şairleri»
TFA.
125
(1959)
B/Yıısuf Çotuksöken
Bäb/Neclä Pekolcay
Babalık (Gaz.)/Nejat Sefercioğlu
BABANZÄDE Abmed Naim/
M. Cevdet : M üderris A hm ed N aim

(1935), TM A, Y. К. B e y a tlı: Siyasi
ve edebi portreler (1968), Mahir
Iz : Yılların izi (1975), Babanzäde
Ahmed Naim : İslam ahläkının esasları (1976)
BABANZÄDE İsmail Hakkı/
ОМ. II, TMA
BABANZÄDE İsmail Paşa/
TM A, K eşfü’z-zu n ü n zeyli (1947)
BABAYEV, Nebi Hazri/A. Yavuz
Akpınar
BÄBUR, Zahüriddin Muhammed/
M. Fuad Köprülü: İA. II, R. Rahmeti Arat : Vekäyi (1943), Atilla
Yayım : B äbur-V ekäyi
(T. tez.
957), Erdem Uzun: (T. tez. 986),
Sema Kahram an: B äbur-Vekäyi (T.
tez. 1021), Gül Yasin : (T. tez. 1123)
Bacayı indir, bacayı kaldır/N. Çelik
Berksoy
Bäde/Mustafa Kutlu
Bädeli äşık/Mehmet Gökalp
BÄDt Ahmed/Nuri Akbayar
ОМ. III, TŞ. II, Tayyib Gökbilgin :
«Edirne hakkında yazılm ış tarihler ve enisü’l - müsämirin» Edirne’nin 600. fetih yıldönüm ü armağan
kitabı (1965), TET.
Bağ zarf-fiili/M. Necmeddin Hacıeminoğlu
BAĞBANLI Mustafa/
Kemal Akça : «Bağbanlı Mustafa»
Y eni Türk mecmuası - 123 (1943)
Bağçe (Der. lstanbul)/D. Mehmet Doğan
Bağçe (Der. Selänik)/D. Mehmet Doğan
BAĞDADI (Äşık)/
TŞ. II, TSŞ
BAĞDADI/
TŞ. II
Bağlama/M. Fahrettin Kırzıoğlu
Bağlama cdatlan/M. Necmeddin Hacıeminoğlu
Bağlama grubu/M. Necmeddin Hacıeminoğlu
Bağlama zaıniri/M. Necmeddin Hacıeminoğlu
Bağlayıcı sesli/M. Necmeddin Hacıeminoğlu
BAHA Tevfik/Nuri Akbayar
ОМ. II, Ali Çankaya : M ülkiye ta
rihi ve m ülkiyeliler. II (1954), B.
Nusret Kaygusuz : Bir roman gibi
(1955), TÇDT, S. H ayri Bolay: Tür
kiye’de ruhçu ve maddeci görüşün
mücadelesi (1967)
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BAHA EDDİN Mehmed/
S A Ş. I, TŞ. II
BAHAEDDİN Nakşbend/Ahmet Debbağoğlu
Kam . Al, II, Tahsin Yazıçı: İA. IX,
ML. II
BAHAEDDİN, Ziverpaşazäde/
SA Ş. I, TŞ. II
BAHÄI/
SA Ş. I, TŞ. II
BAHÄI Abdullah/Cahit Baltacı
Nev’izäde A täı : Ş a kä yık zeyli
(1852), Sic. О. III (1893), Beyäni
tez. (İ.Ü. K tp. Ту. Nu. 2588), Tarih-i silsile-i ulema (Süleym aniye
Ktp. Esad Ef., Nu. 2195)
BAHÄI (Küfrı)/
TŞ. II, ТА. V, TET
BAHÄI Mehmed/Harun Tolasa
Kam. Al. II, M. Naci : Esämi (1891),
Sic. О. II, F. Reşad: Teräcim -i ahval (1895), RT, ОМ. II, İS, M.F.
Köprülü: Divan edebiyatı antolojisi
(1931), S.N. Ergun : Şeyhülisläm
Bahäi (1933), A. Gölpınarlı : Divan
şiiri X V II. y y , J. W. Gibb : The
history of Ottom an poetry (2. bs.
1965), OŞ.
BAHÄI (Tebrizli)/
SA Ş. I, TŞ. II
BAHAR (Divan şairi)/
TŞ. II
BAHÄR Şirväni/A. Yavuz Akpınar
BAHÄRI (Divan şairi)/Cahit Baltacı
Kmalızade tez, (İ.Ü. K tp. Ту. Nu.
304), Beyäni tez. (İÜ. Ktp. Ту. Nu.
2568), TŞ. И, ТА . V
BAHÄRI Bey/
SA Ş. I
Bahäriye/Necla Pekolcay
Bahçe (Kar-ı kadim Karagöz oyunu)/
C. K udret : Karagöz. I (1968), Ortaoyunu. I (1973)
Balıir, Bahr/Neclä Pekolcay
BÄHİR/
TŞ. II
BÄHİR, Abdurrahman/
TŞ. II
BÄHİR, Mustafa Paşa/
HE, TŞ. II
BAHRİ (Äşık, XVIII. a.)/
TŞ. II
BAHRİ (Äşık, Karslı)/M. Fahrettin
Kırzıoğlu
TŞ. II, TSŞ, İsm ail Aşıkoğlu: Ä şık

Ş en lik
(1964), O rhan Aydem ir:
«Kars destan ve koçaklamaları»
TFA. 229 (1968)
BAHRİ (XV. a.)/
TŞ. II
BAHRİ (XVI. a.)/
TŞ. II
BAHRİ, Derviş/
TŞ. II
BAHRİ Hasan Çelebı/Cahit Baltacı
Nev’izäde A tal : Şakäyık zeyli
(1852), B aşbakanlık arşivi, Kepeci
tasnifi (Ruus defterleri kısm ı Nu.
233), T arih-i silsile-i ulemä (Süley
m aniye K tp. Esad Ef. Nu. 2147)
BAHRİ, Melämı/
Nev’izäde A täı :
(1852), TŞ. II
BAHRİ Paşa/
ST, TŞ. II

Şakäyık

zeyli

Bahşı/
M.F. K öprülü : İA . II, Edebiyat araştırmaları (1966), ТА. V
BAHŞI (Äşık)/
TŞ. II, P.N. B o ra ta v : İzahlı halk
şiiri antolojisi (1943), ТА. V, T SŞ
BAHŞI (Bakhşı)/M. Fahrettin Kırzıoğlu
BAHŞI, Katib/
RT, TŞ. II
BAHŞIOĞLU/
A. Caferoğlu : HBH. I (1929), TŞ.
II
BAHT! (XVII. a.)/
OM. II, TŞ. II
BAHTİ (XVIII. a.)/
TŞ. II
BAHTİ, I, Ahmed/Mertol Tulum
BAHTİ (Moralı)/
TŞ. II, M ehmet Aydın : Bahti,
M anzum e-i m enäsıku’l-Häs (T. tez.
1088)
BAHTİYARZÄDE, Hasan Çelebı/
H. Baki K u nter : «Atıcılar kanunnamesi» Tarih vesikaları-10 (1942)
K. Edip Ünsal : «T ezkire-i R um ät»
Tarih vesikaları-13-14 (1944)
BÄ1S Alınıed/
TŞ. II, İdil Canmamaş: Bäis divançesi (T. tez. 664)
BAKÄYI (XV. a.)/
TŞ. II
BAKÄYI (İznikli)/
TŞ. II, T ürkan M eriç : İznikli Ba-

kä y ı’nin Gül ü Bülbül mesnevisinin transkripsiyonu (T. tez. 486)
BAKÄYI, Dursunzäde/
N ev’izäde Atäı : Ş a k ä y ık zeyli
(1852), TŞ. II
BAKÄYI (Kefeli)/
E srar Dede : T ezkire-i şuarä-yı
m evleviye, TŞ. II, MŞ
BÄKI (Mutasavvıf şair)/
S A Ş . I, TŞ. II
BÄKI, Abdiilbäki (Bursalı)/
TŞ. II
BÄKI Abdiilbäki (Varnalı)/
TŞ. II
BÄKI Abdiilbäki Ali/Şevket Beysanoğlu
S A Ş . I, TŞ. II, DFS. II,
BÄKI, Abdülkadir/Şevket Beysanoğlu
T Ş A , TŞ. II, DFS I
BÄKI, Mahmud Abdiilbäki/Harun To
lasa
J.W. G ib b : The history of Otto
m an p o e try - I I (1902), ОМ. II, M.
Fuad Köprülü : Divan edebiyatı
antolojisi (1931) ve İ А. II, Ş aik Uran : X V I. a. Klasik T ürk edebiyatı şairlerinden B äkı’nin kaside ve
gazelleri ile Ubeydi ve E m ri’nin
kaside ve gazelleri arasında ses ve
kafiye benzerliği (T. tez. 1), S. N.
Ergun: Bäki divanı (1935) ve TŞ.
II, A hter Kansu : BäkVnin gazellerinde insan güzelliğine ait m üşebbihünbihler (T. tez. 266), Т А . V.,
F ahir İz : Eİ. I, Nevzat Y e sirg il:
Bäki (1963), RTET, MŞ,
Feride
K a ra m e te : Bäki (T. tez. 1059), İ.
Zeki Eyüboğlu: Bäki (1972), M. Cemil Beyazıt:
BäkVnin divanında
eşhas (T. tez. 1435), A bdullah Boşm an : Bäki (T. tez. 1510), H atice
Dülger : Bäki divanının indeksi (T.
tez. 1536), İhsan K ö se: B ä ki (T.
tez. 1543), Gülşehri Öztürk : B äki
(T. tez. 1555), Mehmet Deniztola:
Bäki (indeks) (T. tez. 1581), Nazan
Çankırılıgil : Bäki (T. tez. 1584).
BÄKI, Uşşäkizäde/
TŞ. II
Bakkallık/
C. K udret : K aragöz-1 (1968)
BALABEĞ/M. Fahrettin Kırzıoğlu
TŞ. II, Banıçiçek Kırzıoğlu : «Kar
sın yetiştirdiği halk şairleri» Kars
kalesi dergisi (Ekim 1964)
BALASAN/M. Fahrettin Kırzıoğlu
BALAŞ, Azeroğlu/Yavuz Akpınar

Balık (Kär-ı kadim Karagöz oyunların C. O rhan T ü te n g il: Diyarbakır ba
dan)/
sını ve bölge gazeteciliği (1965),
H. Adnan Ö n elçin : Trakya basını
C. K udret : K aragöz- 1 (1968)
(1966), Ö. Sami Çoşar: Milli MücaBALIM Sultan/
M. Fuad K ö p rü lü : T ürk edebiya- dele basını (1967), İlhan Bardakçı:
tm da ilk m utasavvıf (1919), TM. Gazetecilik rejim leri (1968), Sulhi
Dönmezer : Basın hukuku (1968),
II (1926), TŞ. II, BS. I
F.
Süreyya O ra l: T ürk basın tarihi.
BÄLI (Divan şairi, Muğlalı XV. a.)/
II C. (1968-70), C. Orhan T ü te n g il:
TŞ. II
Yeni Osmanlılardan bu yana İngilBÄLI (Divan şairi, Edirneli XVI. a.)/
tere’de T ürk gazeteciliği! 1867-1967)
T Ş. II
(1969), H. Refik Ertuğ: Basın ve
BÄLI (Divan şairi, Rumelili XVI. a.)/
yayın hareketleri tarihi I. (1970),
Cahit Baltacı
Şevket Beysanoğlu: Basın ve yayın
Kınalızäde tez. (İÜ. Ktp. Ту. Nu. dünyamızda Diyarbakır (1970), E.
304), Riyazi tez. (İÜ. Ktp. Ту. Behnan Şapolyo: T ürk gazeteciliği
761), Ahdi Ahmed Çelebi: G ülşen-i vc her yönüyle basın (1971), Mil
suarä (İÜ. Ktp. Ту. Nu. 2604)
li Ktp.: Basın - yayın bibliyografyası (1972), Uğurol Barlas: GaziBÄLI (Sarhoş)/
antep basın tarihi 100. yıl (1972),
Sic. О. И, ОМ. I. TŞ. III (Cevheri)
Aziz Demircioğlu: 100 yıllık KasТА. V
tamonu basını (1872-1972) (1972),
BÄLI (Sofyalı)/Cahit Baltacı
Hıfzı Topuz: 100 şoruda T ürk ba
Mecdi: Tercem e-i şakäyık (1852),
sın
tarihi (1973), H. H. H atem i :
Sic. О. II, ОМ. I, TŞ. II., İsmail P a 
Basın
ahläkı (1976), V. Günyol şa: Esm äü’l- m ü e llifin -I (1951)
R. R. A rat: «M atbuat» IA. VII, «Ba
Balkan (Gaz.)/Ziya Bakırcıoğlu
sın» T A -V
Balkanlar (Gaz.)/ Ziya Bakırcıoğlu
Basın Ahläk Yasası/
Balkar Türkçesi/
H. H atem i: Basın ahläkı. (1976)
Т А . V, M irza Bala: «Karaçay ve
Basın Kongresi/D. Mehmet Doğan
Balkarlar» İA. VI
Basiret (Gaz.)/Nejat Sefercioğlu
BANARLI, Mustafa Nihad Sämi/ NerBASIRI (Divan şairi, Horasanh)/
min Pekin
L T, HB, TŞ. II, İA . II, MŞ
BÄNÜ (Cevheriye)/
BASIRI (Divan şairi, Musul, XIX. a.)/
Ç ankırılı Ahmed T a la t: Çankırı
TŞ. II
şa irle ri - I (1931), TŞ. II
Basmakalıp/Mehmet Kaplan
Barak, Baracuk/
BASRI, Baba/
Т А . V, TFA. 75 (1955)
BŞ. III
BARTHOLD, Vasiliy (Vladimiroviç/
Baş, Başlama/M. Fahrettin Kırzıoğlu
ТА. V
BAŞGİL,
Ali Fuat/Ezel Erverdi
Basım/Nafiz Akgün
Başımıza gelenler/Belkıs Altuniş
Basın/D. Mehmet Doğan
S. Nüzhet Gerçek: Türk gazeteci- Başkurtlar, Başkırtlar (Dil)/Yusuf Çotuksöken
liği T00. yıldönüm ü’ (1931), I. Tevfik (O ktay) : Adana V ilayeti m atBAŞKUT, Cevat Fehmi/Mustafa Kutlu
buatı (1932), Server İskit : T ü rkiBatı Tiirkçesl/M. Necmeddin Hacıeminy e ’de m atbuat rejimleri (1939) ve
oğlu
T ü rk iy e ’de matbuat idareleri ve
Batılılaşma/Mehmet Kaplan - D. Meh
politikalan (1943), A. Ruhi K ara
met Doğan (Türk dili ve edebiyatında
göz : Bulgaristan T ürk
basını
batılılaşma hareketleri)
(1879-1945) (1945), M ehm et Ö nd e r: K onya matbuat tarihi (1949), H. Cahid Y alçın : Edebi hatıralar
İ. O k y a y : Elli yıllık Eskişehir ba
(1935), Cevdet Perin: Tanzim at edesmı (1958), Z. Fahri Fındıkoğlu : biyatmda
Fransız tesiri (1946),
XIX. a. da Türkiye dışında Türk
TÇDT. A. Hamdi Tanpm ar: Ede
gazeteciliği (1963), Eski harfli sübiyat üzerine m akaleler (1969) ve
reli yayınlar toplu kataloğu (1963), X IX . a. TET, Kenan A k y ü z: «Mo

dern Türk edebiyatının ana çizgileri» Türkoloji dergisi - I I / l (1969),
D. Mehmet D oğan: Batılılaşma
ihaneti (1975), O rhan O kay: Batı
m edeniyeti karşısında A hm ed M ithat Efendi (1975), Mehmet Kap
lan : Türk edebiyatı üzerine araştırmalar (1976)
BATIR MURZAYOV, Nogay/
Fundamenta. II
Battal Gazi/Ahmet Debbağoğlu
M. Fuad K öprülü : T ürk edebiyatında ilk m utasavvıflar (1919), TM.
Aziz - A. Rahim : Tatar edebiyatı
tarihi (Kazan, 1926), P. Naili Bo
ratav : İA. II, ML. II, TET, İTE. I,
RTET.
Bayatı/M. Fahrettin Kırzıoğlu
BAYATI Hasan bin Mahmud/Nuri Akbayar
OM. III
BAYAZIT, Erdem/Ebubekir Eroğlu
BAYEZİD-İ Rumi/
K ätip Ç elebi: Süllem ü’l-vüsül ilä
tabakäti’l-fuhül, Sic. О. II, ОМ. I,
TŞ. II, ТА. V, İsmail Paşa: Esmäü’lm üellifin. I (1951)
BAYKURT, Fakir/Mustafa Kutlu
BAYKUŞZÄDE Şinasi Mehmed Ağa/
Nuri Akbayar
OM. Ill, T S T Y K
BAYRAMZÄDE Zekeriya Efendi/
OM. I, İS, OŞ
BAYRI, Mehmed Halid/Veli Aras
«M ehmed Halid Bayrı»
TFA. 98
(1957) , İhsan Hınçer: «Mehmed
Halid Bayrı’yı kaybettik» TFA. 112
(1958) ve «Äşık Rem zi Akbaş Ha
lid Bayrı mıdır» TFA. 115 (1959),
Naki Tezel: «Büyük folklörcü M eh
m ed Halid Bayrı» TD. VIII / 87
(1958), M. Enver Beşe: «Halid Bayn ’n tn arkasından» TFA. 116 (1959),
Cevdet Aslangül: «Bayrı ile yapılan
eski bir söhbet» TFA. 123 (1959),
Necdet Sançar : «Türk folklörünün
büyük uzmanı M ehmed Halid Bayrı» O rkun (Der.) 18, 19 (1963), Se
rif Baykurt:
T ü rkiye’de folklor
(1976)
BAYTURSUN, Ahmet/
Fundamenta. II, Baymirza H a y ıt:
Sovyet Rusya em peryalizm i ve
T ürk dünyası (1975)
Bäznäme/
Rifat Bilge: «İstanbul kütüphane-
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lerinde bulunan baznämeler» TM.
V II-V III (1945)
Beberuhı (Gaz.)/Ziya Bakırcıoğlu
Bedahş, Bedahşan/Semra Dangal
BEDELI/
TŞ. II
Bedeviye/Ahmet Debbağoğlu
Bedi’/M . Kaya Bilgegil
Taşköprizäde : M evzüatü’l-u lü m
(1895), El C e v h e ri: Sıhah - III (M i
sir 1898), F irüzäbädi: K äm usu’lm uhit (Cüz III, 1952), Zemahşeri:
Esäsü’l -beläga (K ahire 1960),
Muhammed
M urtaza ez Z e b id i:
Täcü’l-arus-V (Beyrut 1966)
BEDI/
T§. II
Bedir (Devir, Devr)/Ziya Bakırcıoğlu
BEDİÜ’Z-ZAMAN, Said N ura/
N. Şahiner: Bilinm eyen taraflarıyla B ediüz-zam an Said N ur si (1974)
BEDREDDİN (Mutasavvıf, şair)/
Hilmi Y ü ceb aş: Tekirdağlı şairler
(1939)
BEDREDDİN Mahmud, Simavna Kadısıoğlu/Necdet Kurdakul-D. Mehmet
Doğan
M. Şerefeddin (Yaltkaya) : S im a v
na Kadısıoğlu
Şeyh
Bedreddin
(1924) ve İA . II, İM. 9, Şeyh Bed
reddin : Varidat (C. Yener 1970)
BEDRI (Äşık)/M. Sabri Koz
Halis Turgut: «Tokat ve m ühiti
halk şairlerinden Ä şık Bedri»
HBH. 5 (1930), Halid K o ç a k :
«Ceyhuni ve çırakları» Çorum
(Halkevi der.) 6 (1938), ZŞ, TSŞ
BEDRI (Ayıntablı)/
TŞ. II
BEDRI (Şair)/
Ata Terzibaşı : K erkü k şairleri-1
(Bağdat, 1963)
BEDRI Bey/
Hilmi Y ü ceb aş: Tekirdağlı şairler
(1939)
BEHCET (Mutasavvıf şair)/
OM. I, TŞ. II
BEHCET Bey/
SAŞ. I
BEHCET Efendi/
SAŞ. I, TŞ. II
BEHCET, Hekimbaşı/
TŞ. II, ŞT
BEHCET, Mehmed (XIX. a.)/
HE, TŞ. II
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BEHCETt/
TŞ. II
BEHCET! Hasan Efendi/Nuri Akbayar
Sic. О. II, Cem äleddin M eh m ed :
Ä y in e -i zuraiä (1898), TŞ. II
BEHCETI Seyyid ibrahim/Nuri Akba
yar
OM. III, TŞ. II, TET
BEHÇET Mahir/Muhan Bali
BEHİŞTİ Abated Sinan Çelebi/Cahit
Baltacı - Nuri Akbayar
LT, HB, ОМ. II, TŞ. II, TMA
BEHİŞTİ Mustafa Sadeddin/
Sic. O. II, TŞ. II, BŞ. II
BEHİŞTİ Ramazan/
Esläf, TŞ. II, Niyazi Neşe : Behişti,
Cem şah ve A lem şah (T. tez. 1381)
BEHLÜL/
Sic. O. II, TŞ. II
BEHLÜL AIi/M. Sabri Koz
A. R. Yalgın : G üneyde T urkm en
oym akları (1931-1939), F. A rsunar:
Gaziantep folkloru (1962), C um huriyetin
50. yılında Elbistan
(1973)
Behlül D ana/Ahmet Debbağoğlu
İA. II, M L. II, A hm et E. Uysal:
«Behlül Bana fikra la n n m T ürk
halk edebiyatm daki yeri» T ürk
folklor
araştırm alan - belleten
(1974)
BEHRAMOĞLU/
TŞ. II
BEHRENGt, Samed/A. Yavuz Akpınar
BEHRUZI/M. Fahrettin Kırzıoğlu
Behüriye/
H a ririzäd e: Tıbyän. I, (Süleym aniye Ktp. İbrahim Ef. Nu. 430)
BEKİR Fahri/Ziya Bakırcıoğlu
C. K udret : Türk edebiyatm da hikäye ve roman. I (1965)
BEKİR Sıtkı/
DFS. II
BEKRI Ebııbekir/Şevket Beysanoğlu
TŞA, TŞ. I, DFS. I
Bekriyye/Mehmet S. Tayşi
H aririzäde : Tıbyän. I (Süleymaniye
Ktp. İbrahim Ef. Nu. 430), OTS.
I, İA. II, A. Ihsan Yurd : Şeyh M u
hammed B ekri hayatı ve eserleri
(1967)
BEKTAŞ Abdal/M. Sabri Koz
Cahit Öztelli : TFA. 122 (1959),
TFA. 151 (1962), TSŞ A. I

BEKTAŞl (Divan şairi)/
TŞ. II
Bektaşi fıkraları/Ziya Bakırcıoğlu
TET, Yusuf Y ıld ırım : T ü rk edebiyatm da B ektaşi tipine bağlı fıkralar (1976)
Bektaşilik/Mehmet Aksoy
M. Fuad K öprülü: T ü rk edebiyatında ilk m utasavvıflar (1918) ve
«Bektaş (Hacı B ektaş V eli) » İA.
II, Besim A ta la y : B ektaşilik ve
edebiyatı (1924), E. W. H asluck:
B ektaşilik te tk ik le ri (Terc. Ragıp
Hulüsi, 1928), Ahm ed R əfik : Onaltıncı asırda R afızilik ve Bekta
şilik (1939), B Ş.(3 C), A. Gölpınarlı:
Y u n u s Emre ve tasavvuf (1961) ve
«Alevi B ektaşi halk edebiyatı» TD.
XVIII/207 (1968), E. B ehnan Şapolyo: M ezhepler ve tarikatlar tarihi (1964), M ahir İz :
Tasavvuf
(1969), M. Ş akir Ü lkütaşır: Bektaşi
edebiyatının niteliği ve nazım türleri» T F A Y (1974)
Belägat/M. Kaya Bilgegil
M ehmed Esad : Tercüm etü’l - m üsta tre f-l (1845), A bdünnafi E fendi:
Tercüm etü’t-telhis ve ’l m uta vvel-l
(1873), E l-C ev h eri: Sıhah-IV (Mi
sir 1898), F irü z ä b ä d i: K äm usu’lm u h it (K ahire 1960), E z-Z eb id i:
Täcü’l-arus-lV (B eyrut 1966), T.
Dubois, F. Edeline - J. M. K likenb e r g : Rhetorique generate (Paris
1970)
Belägat-ı Osmäniye/Abdullah Uçman
BELIĞ (Bucaklızäde)/
'S T , Sic. O. II, TŞ. II
BELIĞ Ismail/Nuri Akbayar
Sic. О. II, ОМ. II, Beliğ İsmail:
G üldeste-i riyäz-ı irfan (TS. H.
Nu. 1281), İsm et
(Fındıklılı) :
«Tekm iletü’ş - şakäyık» T ü rk tarih encümeni mecmuası. 12-15
(1925-1926), TŞ. II
BELIĞ, Mehmed Emin/
Sic. О. II, Esläf, TŞ. II, Fevziye A.
T a n se l: «Beliğ İsmail»
İA . II,
TMA, ТА. VI
Belirsiz fäil/Rekin Ertem
Belirsizlik sıfatları/Ahmet В. Ercilasun
Bclirsizlik zamirleri/Ahmet B. Ercila
sun
Belirtıne (Dil)/Erdal Hamami
Belirtme sıfatlan/Erdal Hamami
Belleten/Ziya Bakırcıoğlu
Bcn ve ötesi/Ebubekir Eroğlu

Benefşe/Semra Dangal
BENER, Hikmet Erhan/Muzaffer Uyguner
BENGI/
TŞ. II, BŞ. III
BENLI Aü/
M. F uad Köprülü (J. Deny’den) :
TM. II, TŞ. I, TSŞ
Benzerlik edatlan/M. Necmeddin Hacıeminoğlu
Benzeşme/Erdal Hamami
Benzetme (Halk.)/M. Fahrettin Kırzıoğlu
BERBEROĞLU/
TD. III/25 (1953)
BERBERZÄDE Melımed Zihni/Nuri
Akbayar
Sic. O. II, OM. III
Berceste/Ziya Bakırcıoğlu
BERK, Ayşe/
İbrahim Aslanoğlu : Sivas folkloru
22 (1974)
BERK, Ilhan/Abmet Kot
BERKE Fakih/
Nadide Saitik : Berke Fakih
(T.
tez. 663), Fikret Ü n a l: Berke Fa
kih (T. tez. 1488), Celäl Öztürk:
B erke Fakih (T. tez. 1507)
BERKER, Aziz/
T ürk kütüphaneciler derneği bülteni - 1/1 (1953)
Bcrzah/
Seyyid Şerif C ü rcan ı: Tarifät, H.
Basri Çantay: K ur’an-ı hakim ve
m eal-i kerim . - И, III (1969), OTS.
I
BESİM
TŞ. II
BESİM Mehmed/
HE, TŞ. II
BESİM, öm er/
Sic. O. II, TŞ. II
BESİM, Salih/
Sic. О. II, HE, TŞ. II
Besmele/Ahmet Debbağoğlu
Beş Hececiler/Behçet Necatigil
Beş sanat/Nejat Sefercioğlu
Beşäretnäme/
Esengül
B a le r:
Beşäretnäm e-i
R ef’i (T. tez. 1583)
Beşiktaş Cemiyet-i llmiyesi/Ziya Bakırcıoğlu

BEŞİKTEPE, Ali/
ibrahim Aslanoğlu : Sivas folkloru43 (1976)
ВEŞİR Fuad/M. Orhan Okay
M. Orhan Okay : Beşir F uad-tlk
T ürk pozitivist ve naturalisti (1969)
Bevädih/
M ütercim Äsım : Kämus tercümesi.
III (1856), OTS. 1, RSL. I
Beyän/M. Kaya Bilgegil
Abdünnafi E fe n d i: Tercüm etü’t telhis
ve’l-m utavvel - II
(1873)
Ahm et C e v d e t: M iyär-ı sedäd
(1886), Süleym an S irri: M antık
(1892-1893), Taşköprizäde
\Mevzüatü'l-ulüm (1895), E l-C evheri:
S ıh a h - V (Mısır 1898), Firüzäbädi:
K äm usü’l-m uhit - IV (K ahire 1960),
E z-Z eb id i: Täcü’l-arus
(Beyrut
1966)
BEYÄNI (Sipahi Mehmed Bey)/
Sic. O. II, TŞ. II
BEYÄNI (Divan şairi, XVII. a.)/
TŞ. II
BEYÄNI, Ahmed/
Nev’izäde A tä i: Şakäyık zeyli
(1852), TŞ. II, 1. Ünver N asrattınoğlu : Afyonkarahisarlı şairler, ya
zarlar, hattatlar (1971)

yaşarken (1959) ve Yahya K emal’in hätıraları (1960) S. Sami
Uysal: Yahya K em al’le sohbetler
(1959) ve İşte gerçek Yahya K e 
mal (1972), A. Hamdi T a n p m a r:
Yahya Kem al (1960), Adile Ayda :
Yahya Kem al, kendi ağzından fikirleri ve sanat görüşleri (1962)
Hüseyin S e s li: Y ahya Kemal (Aim.
Erzurum, 1963), Muzaffer Uyguner : Yahya Kemal (1964), Y. K e
mal B e y a tlı: Çocukluğum gençliğim siyasi ve edebi hätıralarım
(1973)
Beyit, Beyt/Abdullah Uçman
BEYOĞLU (Äşık)/
Ali Riza Yalman : «Gaziantep şair
leri» HBH. 88 (1939), ŞT. II, C um huriyetin 50. yılında Kahramanmaraş (İl yıllığı, 1973)
Beyt/Ahmet Debbağoğlu
BEYZÄDE (Äşık)/M. Sabri Koz
S. Nüzhet Ergun: Ä şık Ömer di
vanı (1935), TŞ. II, Şükrü E lçin:
Şäirnämeler ve S u n ’Vnin şäirnämesi TFAY (1974)
BEZtRCt, Asım/N. Çelik Berksoy
BEZLI/
Ahmet Talat (Onay) : Çankırı şa
irleri. I (1933), TŞ. II, ТА. V
BEYÄNI, Cärullahzäde Mustafa/
BEZMİ (Äşık, Çankırılı)/
Nev’izäde A tä i: Şakäyık zeyli
Ahmet Talat (Onay) : Çankırı şa
(1952), Gelibolulu M. Äli : K ünhü’l
irleri. I (1933), TŞ. II, TSŞ
ahbär (1860), ОМ. II, TŞ. II, TA.
BEZMİ
(Äşık, Niğdeli)/
VI, TET. I, MŞ
TŞ. II
BEYÄNI Mehmed/
BEZMİ (Divan şairi)/
RT, TŞ. II
HE, Hilmi Yücebaş :
Tekirdağlı
BcyänüT-Hak/Ziya Bakırcıoğlu
şairler (1939), TŞ. II, TMA
Beyänü’l-unvän/M. Kaya Bilgegil
BEZMİ, Abdullah/
BEYATLI, Yahya Kemal/Mehmet Kap Sic. O. II, TŞ. II, MŞ
lan - Veli Aras
BEZMİ Alınıed/
A. Cevat E m re : Yahya K em al - Sic. O. II, TŞ. II
hayatı sanatı ve şiirleri
(1937),
Bezm-i elest/Ahmet Debbağoğlu
Cemil Sena : Yahya Kemal (1945),
BEZMİ Halil/
Zahir G ü v em li: Yahya Kemal
Sic.
O. II, ST, TŞ. II
(1948), M. Faruk G ürtunca : Y a h 
BEZMİ Mustafa/
ya K em al (1949), Hilmi Y ücebaş:
Nev’izäde A tä i: Şakäyık zeyli
B ütün cepheleriyle Yahya Kemal
(1852), TŞ. II
(2 C. 1953, 1955), M. Süleym an
Çapanoğlu : İstanbul şairi Yahya
BEZMİ (Üsküdarlı)/
Kemal (1958), D. Nail A ltuncuoğTŞ. II
l u : Ö lüm ünden sonra Yahya K e Bıçağın ucu/N. Çelik Berksoy
mal hakkında yazılanlar ve şiirleri
Bırakılmış biri/Abdullah Uçman
(1958), Yaşar K ö k sa l: Yahya K e
Biat, Bey’a t/Ahmet Debbağoğlu
mal Beyatlı (1959), A. Şinasi Hisa r: Yahya K em al’e veda (1959), BlATI/
T ŞA , TŞ. II, DFS. I
N. Sami B a n a rlı: Yahya Kemal
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BİÇÄRE (Mutasavvıf şair)/
TŞ. II
Bidäri/Mehmet Keskin
BIDÄRI (Divan şairi)/
TŞ. II
BIDİL, Mirza Abdiilkadir/
ТА. V
BtGt, Muhammed Zahir/Naile Binark
BİGİ, Musa Cärullah/Naile Binark
A. B attal Taym as : Musa Cärullah
Bigi (1958), K azan
(Der.) - 16
(1975)
Bijen/Semra Dangal
BILÄL (Äşık)/
M. H alid B a y r ı: «Äşık Bilal» TD
IV /39 (1954)
BİLBAŞAR, Kemal/Abdullah Uçman
Bildirme ciimlesi/Erdal Hamamı
Bildirme eki/Erdal Hamam?
Bildirme kipleri/Erdal Hamamı
Bilge Kağan/Tuncer Gülensoy
Bilge Kağan yazıtı/Tuncer Gülensoy
Inscription de l’Orkhon (Helsing
fors 1892), V. Thom sen: inscrip
tions de l’O rkhon diciffrees (H el
singfors, 1896) ve Turcica (H el
singfors, 1916), H. Namık O rkun :
Eski T ü rk yazıtları-l-TV (1936 1941), M .E rgin: Orhun äbideleri
(1970)
BILGE, Kilisli Muallim Rifat/Yusuf
Çotuksöken
Bilgi mecmuası/Ziya Bakırcıoğlu
Bilmece/M. Sabri Koz
L etaif-i elgaz-Bilmece (1872), Sadeddin Nüzhet-M ehm ed
F e r id :
Konya vilayeti halkiyat ve harsiyatı (Konya, 1926), Hamamizäde
İhsan : Bilm eceler (1930), Ali H ayd ar: Milli bilmeceler (1931), Sefer
Aytekin : «Bulmacalar». Ondokuz
mayıs (Sam sun Halkevi dergisi)
1/9, 10, 11, 12 (1936), Sabahattin
Eyüboğlu : «T ü rk halk bilmeceleri». İstanbul Edebiyat Fakültesi Romanoloji sem ineri dergisi (1937),
Abdülkadir İnan : «Codex-Cumanicus bilm ecelerine dair» Kopuz.
1-3,4 (1939), Nasıh Güngör- İhsan
O zanoğlu: Kastam onu bilmeceleri
(İzmir, 1939), Eşref E rte k in : «Ço
rumda söylenen bilmeceler». Çorum lu (Çorum halkevi dergisi) 31
(1941), 36, 37 (1942), 38, 39 (1943),
Osman B alkır : «Bilmeceler» K ay-

nak (B ahkesir Halkevi dergisi)
Bir bulut geçti/Pervin Işeri
120-130 (1943), 131, 132, (1943Bir çift ökiiz/N. Çelik Berksoy
1944), 133-138 (1944), 157-59 (1946),
Bir giin tek başına/Abdullah Uçman
Salih San : Malatyada mahalli bil
Bir
serencam/Ziya Bakırcıoğlu
m eceler (K ayseri 1947), L ütfullah
Bir
siirgün/lnci
Enginün
Sami A kalın : E rzurum bilmeceleri
(1954), F erh at S ıla c ı: Seçilmiş 1001 Bir takım insanlar/İnci Enginün
bilmece (1960), F aik A k ç ın : «BilBir tereddüdün romam/Recep Duymaz
m eceler-Bulmacalar». TFA. 142Bir yeni diinya kurmuşum/llhan Geçer
146, 149 (1961), 150, 151 (1962),
Bir yudum su/lnci Enginün
Naki T e z e l: T ürk halk bilmeceleri
(A nkara 1969), P ertev Naili BoraBİRGİVİ (Birgili) Mehmed Efendi/
Hasan Aksoy
tav - İlhan Başgöz : «Les devinettes». Fundamenta. II ve THE, ŞükОМ. I, TM A, K asım K ü fre v i: İA .
II, A ts ız : İstanbul kütüphanelerine
rü E lç in : «Gölpazarı bilmeceleri»
T ürk kü ltü rü araştırmaları. I I / 1 göre Birgili M ehm ed Efendi bibli(1965) ve T ü rk bilmeceleri (1970), yografyası (1966), K ätip Ç e le b i:
Saim Sakaoğlu :
«Bilm ecelerim iz M izänü’l-H akk fi ihtiyäri’l-e h a k k
(Yay. O. Şaik Gökyay, 1972)
ve dört misradan ku ru lu Erzurum
bilmeceleri» A ta tü rk Üniversitesi Birleşik fiil/A. Yavuz Akpmar
Edebiyat Fakültesi Araştırm a der
Birleşik ses/Erdal Hamamı
gisi 1/1 (1970) ve «B eyitlerden k u 
BİRRI
(Attar)/Hasan Aksoy
rulu E rzurum bilmeceleri». TK.
ОМ.
I,
TŞ. II, M. Seyfeddin Ö z e g e :
X I /125 (1973), İlh an
Başgöz:
Eski harflerle basılmış Türkçe eserAndreas T ie tz e : A corpus of
Turkish riddles (T ü rk bilmeceleri ler kataloğu. I (1971)
BİRRI (Reisülküttäb)/
külliyatı) (Berkeley, Los Angeles,
London-U niversitiy of California Süleym an F ä ik : H alifetü’r-rüesä
zeyli (1853), TŞ. II
press, 1973), M ahir Ş a u l: «Dünya
da bilmece araştırmaları» Folklora
BİRSEL, Saläh/Muzaffer Uyguner
doğru. 37 (1974), M. Sabri K oz:
BİŞRÜ’L-HAFİ/Selçuk Eraydın
«Türk halk bilmeceleri kaynakçaRSL, İA. II, S ü le m i: Tabakätü’l-sü sı.» Folklora doğru 37 (1974)
fiye (Kahire, 1953)
Binnaz/İnci Enginün
Biz insanlar/Ziya Bakırcıoğlu
İbrahim N e c m i: «Temaşa te n k id i:
Bizim köy/N. Çelik Berksoy
Binnaz» V a kit - 532 (1919), M ehBoğaziçi mebtapları/D. Mehmet Doğan
med Fuad (K öprülü) :
«Binnaz»
Boğaziçinde tarih/Ebubekir Eroğlu
B ü yü k m e c m u a -5 (1919), «Binnazın temsili» B ü yü k mecmua - 7 Boğuntulu sokaklar/Abdullah Uçman
(1919), Güzide O sm an: «Binnaz»
BOLAYIR, Ali Ekrem/Belkıs Altuniş
N e d im - 11/13 (1919), Refika Z ati:
SA Ş. I, TŞ. I, MTAÇ
«Binnaz» Genç kadın - 6 (1919)
BOSNAVf (Bektaşi şairi)/
BİNYAZAR, Adnan/Şevket Beysanoğlu TŞ. II, BŞ. III
Bir adam уaratnıak/Mustafa Miyasoğlu Bostan/Mehmet Keskin
A. Arif Bülendoğlu : Necip Fazil
BOSTAN I SÄNİ/
K ısakürek (1968), Niyazi A k ı: Çağ Esrar Dede : Tezkire-i şuara-yı
daş Türk tiyatrosuna toplu bakış
m evleviyye
(1968), Sait Yeni : «B ir adam yaBOSTANZÄDE
Mehmet Çelebi/
ratmak» Diriliş 14 (1970), Sevda
tS,
ТА
.
VII,
OŞ
Şener : Çağdaş T ürk tiyatrosunda
Boş beşik ve akkuş/lnci Enginün
ahläk ekonom i kü ltü r sorunları
(1971), E. Ç ap a u l: «Varolmak koBoşboğaz ile güllabi (Gaz.)/Ziya Bakırlay değil» Gelişme
(Der.) 1-2 cıoğlu
(1973), Necip Fazil K ısak ü rek : Bozkurt/
Bäbıäli (1975)
A bdülkadir inan : «Türk rivayetleBir akşamdı/Ziya Bakırcıoğlu
rinde bozkurt» TM. II (1925) ve
Bir bayrak rüzgär bekliyor/Ahmet Kot
Tarihte ve bugün şamanizm (1954),

M. Fuad Köprülü : «H ukuki sem bollerdeki m otifler» Türk hukuk
ve iktisat tarihi mecmuası. II
(1932-1939), O. Şaik G ökyay: Dedem K orkud’un kitabı (1973)
Bozkurt destanı/Ahmet В. Ercilasun
M. F uad K ö p rü lü : T ürk edebiyatı
tarihi (1926), A tsız: Türk edebiyatı
tarihi
(1940), Abdülkadir inan.
«Türk destanlarına genel bir bakış» T D A Y (1954), Bahaddin Ö g e l:
T ü rk mitolojisi. I. (1971), RTET. I
Bozkurtlann ölümü/Nafiz Akgün
BOZTEPE, Halii Nihad/Mustafa Uzun
M. F uad K ö p rü lü : Bugünkü ede
biyat (1924), SAŞ. Ill, M. Behçet
Y azar: Yedigün (Der.) X IV /350
(1939), BTET
BÖLÜKBAŞI, Riza Tevfik/Şerif AktaşNuri Akbayar
A bdullah C evdet:
«Doktor Riza
T e v fik Bey» Nevsäl-i m illi (1915),
SA Ş. Ill, R. Gökalp A rk m : Riza
T ev fik - Hay atı ve şiirleri (1939),
Feridun K an d em ir: Kendi ağzın
dan R iza Tevfik, hayatı, felsefesi
şiirleri (1943), R. Cevat U lu n a y :
Riza T e v fik şiirleri ve m ektupları
(1943), Vahyi Ölmez : Riza T evfik
(1945), Hilmi Yücebaş : B ütün cepheleriyle Riza T evfik (1950) ve Fi-

lozof Riza T evfik (1956), TÇDT. I,
BTŞ, Ruşen Eşref Ünaydın : Diyorlar ki (1972)

BURHAN (Seyyid Burhaneddin Belh?)/
Abdullah Cevdet : İctihad. 296
(1930), TŞ. II, SA Ş. I

Böliişmek/0. Hasan Bıldırki
Selim Yağmur : «Bölüşmek» Hareket. IX/101 (1974)

BURHANEDDİN İlyas Çelebi/
Esrar D e d e : Tezkire-i şuarä-yı
m evleviyye, A. Ş. H idayetoğlu:
Mevlevi şairleri (T. tez. 1039)
Burhan-ı kaatı’/Hidayet Nuhoğlu

Brabm! yazısı/Tuncer Gülensoy
F. W. Thomas : «A budhist Chinese
te x t in Brahmi script» Zeitschrft
der Deutschen morgenlandischen
Gesellschaft. 91 (1937)
Buda (Budha)/Giovanni Scognamillo
BUDALA (Äşık)/M. Sabri Koz
Naci K. Atabeyli : «XVII. asır halk
şairlerinden Budala»
Ülkü. X
(1937) ve «Türkm en barakları»
T ürk tarih etnoğrafya dergisi. 6
(1965), TŞ. II, BŞ. I, Şükrü E lçin:
«Şäirnämeler ve Sun’i’nin şäirnämesi» T F A Y (1974)
Budizm/Giovanni Scognamillo
BUĞRA, Tank/Abdullah Uçman
Bulaşıkçı dede/
OTS. I
Bulgar Türklcri/Erdal Hamam?
Burak/Ahmet Debbağoğlu
BURHAN (Bedahşanlı)/
TŞ. II
BURHAN (Müftüzade Mehmed Efendi)
TŞ. II

»

BURHANİ (Bektaşi şairi)/M. Şakir Ülkütaşır
BURHANİ Hace Abdülmelik/
TA. VIII, ML. II
Burkancılık/
TDT. I, M L. II
Büy/Rekin Ertem
BÜKEYHANOĞLU, Alihan/
Fundamenta. II
BÜLENDI Çelebi/
TŞ. II
Büt/Semra Dangal
Büyücü Носа/
Cevdet K u d re t: Ortaoyunu I. (1973)
Büyük aile/Recep Duymaz
Büyük doğu/Mustafa özer
Büyük evlenme/
Cevdet K udret : Karagöz. I (1968)
Büyük ses uyumu/M. Necmeddin Hacıeminoğlu

Umumi kitabiyat/2i

Umumi kitabiyat

Açıklamalı notlıı Divan şiiri antolojisi. Halil Erdoğan Cengiz (Ankara, 1967)
Ädäb-ı zurafä. Ramiz Hüseyin (Süleymaniye Ktp.
Esad Ef. Nu. 3873)
Afyonkarahisarlı şairler, yazarlar, hattatlar. 1. Ünver Nasrattınoğlu (1971)
Alevi-Bektaışi nefesleSri. Abdülbaki Gölpınarlı (İs
tanbul, 1963)
Ali Şir Neväi. Agah Sirri Levend (3 C. Ankara,
1965, 1966, 1967)
Alman gözüyle Divan edebiyatı. Annamaria Schimmel (İstanbul, 1954-1955)
Alttiirkische Grammatik. Von Gabain (2. bs. Leip
zig, 1950)
Amasya tarihi. Hüseyin Hüsameddin Yaşar (İstan
bul, 1330/1935)
Anadilden derlemelcr. Hamit Zübeyr-lshak Refet
(Ankara, 1932)
Anadolu ağızlarından toplamalar. -Kastamonu,
Çankırı, Çorum, Amasya, Niğde ağızları, Kalaycı
argosu ve Geyveli yürüklerinin gizli dili-. Ahmed
Caferoğlu (İstanbul, 1943)
Anadolu halk resinıleri. Malik Aksel (İstanbul,
1960)
Anadolu illeri ağızlarından derlemelcr. -Van, Bitlis,
Muş, Karaköse, Eskişehir, Bolu ve Zonguldak illeri
ağızları-. Ahmed Caferoğlu (İstanbul, 1951)
Anadolu Türkçesi, Delıhäni ve manzunıcleri. Mecdut Mansuroğlu (İstanbul, 1947)
Ansiklopedik edebiyat sözlüğü. Seyit Kemal Karaalioğlu (İstanbul, 1969)
Arif Hikmet tezkiresi. Şeyhülisläm Arif Hikmet
(Yaz. Millet Ktp. Emiri, Tarih, Nu. 789)
Aruz. Ahmed Aymutlu (İstanbul, 6. bs. 1976)
Aruz ve ähenk. Ali Kemal Belviranlı (İstanbul,
1965)
Aşık Garip hikäyesi iizerinde mukayeseli bir araştırma. Fikret Türkmen (Ankara, 1974)
Aşk elçisi.
(Başlanğıcından günümüze kadar şiir
antolojisi). (Haz. İlhan Berk, Ankara, 1965)
Aşk imiş her ne var älemde. Abdülhak Şinasi Hisar (İstanbul, 1955)
Atabetü’l-hakayık. Edib Ahmed b. Mahmud Yüknekı (Haz. Reşid Rahmeti Arat, İstanbul, 1951)
Atasözleri ve deyimler sözlüğü. Ömer Asım Aksoy
(Ankara, 1971)
Atäi’nin Hilyetü’l-efküri. Agah Sirri Levend (An
kara, 1948)
Atsız armağam. (İstanbul, 1976)

Avrııpa edebiyatı ve biz. 1. Habib Sevük (2 C.
1940, 1941)
Aylık ansiklopedi. Server İskit (5+1 C. İstanbul,
1945-50)
Az gittik uz gittik. Pertev Naili Boratav (Ankara,
1969)
Bäbıäii (basın ve edebiyat hätıraları). Necip Fazil
Kısakürek (İstanbul, 1975)
Bäburnäme (Babur'un hätıratı). Reşid Rahmeti Arat
(3 C. İstanbul, 1970)
Balıçe-i safä-endüz. Sahhaflar Şeyhizade Esad Ef.
(Yaz. Süleymaniye Ktp. Yaz. Bağışlar. Nu. 185)
Bäki divanı. Sadettin Nüzhet Ergun (İstanbul, 1935)
Basın alılakı. Hüseyin Hatemı (İstanbul, 1976)
Basın tarihimizde iläve. Münir Süleyman Çapanoğlu (İstanbul, 1960)
Basııı tarihimizde miz.th dcrgileri. Münir Süleyman
Çapanoğlu (İstanbul, 1967)
Basın tarihimizde parazitler. Münir Süleyman Ça
panoğlu (İstanbul, 1967)
Basın-yayın bibliyoğrafyası. (Haz. Milli kiitüphane
genel müdürlüğü okuyucu hizmetleri şube müdürlüğü, Ankara, 1972)
Basın ve yayın hareketlcri tarihi. Hasan Refik Ertuğ
(İstanbul, 1970)
Başlanğıcından bugüne Türk hikäye antolojisi. Haz.
Yaşar Nabi, Mustafa Baydar, M. Sunullah Arısoy
(İstanbul, 1967)
Başlangıçtan günümüze kadar Türk romanları. Şemşettin Kutlu (İstanbul, 1970)
Batı te’sirindc Türk şiiri antolojisi. Kenan Akyüz
(3. bs. Ankara, 1970)
Bedäyi-i edcbiye. Bulgurluzade Riza (3 C. İstanbul,
1325, 1327)
Bektaşi gülleri. Haz. Cahit Öztelli (İstanbul, 1973)
Bcktaşı şairleri. Sadettin Nüzhet [Ergun] (İstanbul,
1930)
Bektaşilik tctkiklcri. F. V. Hasluck (Çev. : Ragıp
Hulüsi, İstanbul, 1928)
Bektaşiliğin içyüzü. Mehmet Tevfik Oytan (İstanbul,
1956)
Bektaşilik ve edebiyatı.
Besim Atalay (İstanbul,
1924)
Belägat-ı Osmäniye. Ahmed Cevdet (İstanbul, 1299)
Beş romnncı tartışıyor. (Fakir Baykurt, Kemal Ta
hir, Mahmut Makal, Orhan Kemal ve Talip Apaydın’ın katıldığı açık oturum). (İstanbul, 1960)
Beşir Fuad. M. Orhan Okay (İstanbul, 1969)
Beyäni tezkiresi. Beyäni Cärullahzäde Mustafa Ef.
(Yaz. 1Ü. Ktp. Ту. Nu. 2568)

Bibliyotek bilgisi ve bibliyografi. Adnan Cahit ötüken (İstanbul, 1940)
1928-1965 yılları arasında Türkiyc’dc basılmış hibliyografyaların bibliyoğrafyası. Haz. Filiz Başbuğoğlu-Lämia Acar-Necdet Ok (Ankara, 1966)
Büyük Türk edebiyatı tarihi. Vasfi Mahir Kocatürk
(Ankara, 1964)
Cumhuriyet ansiklopcdisi. (12 C. İstanbul, 19681972)
Cumhuriyet dönenıi Türk edebiyatı antolojisi. Sadiye
Akay (İstanbul, 1973)
Cumhuriyetten sonra lıikaye ve roman. Tahir Alangu (3 C. İstanbul, 1959-1965)
Çağdaş Türk tiyatrosuna toplu bakı? (1923-1967).
Niyazi Akı (Ankara, 1968)
Çağdaş Türk tiyatrosıında insan (1923-1972). Sev
da Şener (Ankara, 1972)
Çağımızın lıalk şairleri. Refik Ahmet Sevengil (İs
tanbul, 1967)
Çalgılı kahvelerdeki kiilhanbey edebiyatı ve nümuncleri. Tahir Alangu (İstanbul, 1943)
Çankın şairleri. Çankırılı Ahmed Talat (2 C. Çankırı, 1931, 1933)
Çıldırlı Aşık Şenlik, hayatı, şiirleri ve hikäyeleri •
(inceleme - metin - sözlük). Ensar Aslan (Ankara,
1975)
Dedcm Korkudıın kitabı. Orhan Şaik Gökyay (İs
tanbul, 1973)
Destan ve divan cdebiyatiannda İstanbul. İsmail
Hami Danişmend (İstanbul, 1941)
Die Gcschiclıt schreiher der Osmanen und ihre
wcrke. Babinger (1927)
Dil, (filler ve dilçilik. A. Diläçar (Ankara, 1968)
Dilbilgisi terimleri sözlüğii. Vecihe Hatiboğlu (An
kara, 2. bs. 1972)
Dini şiirler (Servet-i Fünün ve son devir edebiyatı).
Fevziye Abdullah Tansel (Ankara, 1962)
Dini şiirler (Tanzimat devri edebiyatında). Fevzi
ye Abdullah Tansel (Ankara, 1962)
Divan. Mevlänä (Haz. Abdülbaki Gölpınarlı) (İs
tanbul, 1972)
Divan edebiyatı beyanındadır.
Abdülbaki Gölpınarlı (İstanbul, 1945)
Divan edebiyatı, kelimelcr ve remizler, mazmunlar
ve mcflıumlar. Agah Sım Levend (2. bs. İstanbul,
1943)
Divan edebiyatında muamma. Ali Nihad Tarlan
(İstanbul, 1936)
Divan edebiyatında tevlıitler. Ali Nihad Tarlan (İs
tanbul, 1936)
Divan şiiri. Abdülbaki Gölpınarlı (5. C. İstanbul,
1954-1955)
Divan şiirinde İstanbul. Äsaf Halet Çelebi (İstan
bul, 1953)

Divan şiirinde sapık sevgi.
(İstanbul, 1968)

lsmet Zeki Eyüboğlu

Divan ve Hüsn ü Aşk'lan münlalıabätlar. Şeyh Galib (İstanbul, 1336)
Divän-ı Arif Hikmet. Haz. İbnülemin Mahmut Ke
mal [Inal] (İstanbul, 1334)
Divän-ı Galib (Leskofçalı). Haz. İbnülemin Mah
mut Kemal [Inal] (İstanbul, 1335)
Divan-ı Türki-i basit ve milli edebiyat cereyanının
ilk mübeşşirleri. Köprülü(zäde) Mehmed Fuad (İs
tanbul, 1928)
Divän-ı Yalıya (Şeyhülisläm). Haz. İbnülemin Mah
mut Kemal [Inal] (İstanbul, 1334)
Divänü lügati’t-Türk tercümesi. Besim Atalay (5 C.
Ankara, 1939-1943)
Divriği şairleri. İbrahim Aslanoğlu (İstanbul, 1961)
Diyarbakırlı fikir ve sanat adamları. Şevket Beysanoğlu (2 C. İstanbul, 1957-1960)
Diyorlar ki. Rıışen Eşref Ünaydın (Haz. Şemsettin
Kutlu, İstanbul, 1972)
Doğu illerimiz ağızlarından toplamalar. Kars, Er
zurum, Çoruh ağızları-I. Ahmed Caferoğlu (İstan
bul, 1942)
Dünden bugüne Türk şiiri -antoloji-. Asım Bezirci
(İstanbul, 1968)
Düsturnänıe-i Enveri. Mükrimin Halil [Yınanç] (İs
tanbul, 1930)
Edcbi bilgiler. Nihad Sami Banarlı (İstanbul, 1942)
Edcbi batıralar. Hüseyin Cahid [Yalçın] (İstanbul,
1935)
Edebi kıraat nümuneleri. Halit Fahri [Ozansoy] (İs
tanbul, 1926)
Edebi sanatlıır. Ali Nihad Tarlan (4. bs. İstan
bul, 1964)
Edebi sanatlar. Nccmeddin Şahiner (İstanbul, 1975)
Edcbi sanatlar antolojisi. Seyit Kemal Karaalioğlu
(İstanbul, 1969)
Edebi yeniliğimiz. İsmail Habib [Sevük] (İstanbul,
1932)
Edebiyat. Ali Canib Yöntem (İstanbul, 1948)
Edebiyat. Süleyman Fehmi (İstanbul, 1325)
Edebiyat akımları. Seyit Kemal Karaalioğlu (İstan
bul, 1965)
Edebiyat antolojisi. Murad Uraz (6 C., İstanbul,
1938-1940)
Edebiyat
1966)
Edebiyat
1942)
Edebiyat
Edebiyat
1975)

araştırmaları.
bilgileri.

Fuad Köprülü

(Ankara,

İsmail Habib Sevük (İstanbul,

dostları. Mehmet Seyda (İstanbul, 1970)
geleneği. Mustafa Miyasoğlu (İstanbul,

24/

Umumı kitabiyat
Edebiyat lügatı. Tähir-ül Mevlevi (Neşre haz. Kemal Edip Kürkçüoğlu, istanbul, 1973)
Edebiyat tarihi dersleri. Agah Sirri [Levend] (is
tanbul, 1934)
Edebiyat tarihimizden. Hasan Äli Yücel (C. 1. is
tanbul, 1957)
Edebiyat terimleri kılavuzu. Seyit Kemal Karaalioğlu (1975)
Edebiyat terimleri sözlüğü. L. Sami Akalın (İstan
bul, 1966)
Edebiyat iizerine makaleler. Ahmet Hamdi Tanpınar (istanbul, 1969).
Edebiyat ve edebiyat tarihi el kitabı. Muvaffak
Hüsnü Benderli (istanbul, 1937)
Edebiyat ve edebiyat tarihi özü. Sadettin Nüzhet
Ergun (istanbul, 1939)
Edebiyat ve medeniyet üzerine. M. Äkif inan (An
kara, 1972)
Edebiyat ve tenkit sözlüğü. M. Nihat özön (is
tanbul, 1954)
Edebiyatçılar çevremde. Halit Fahri Ozansoy (An
kara, 1970)
Edebiyatçılarımız ne diyorlar (50 sanatçı, biyoğrafi, röportaj). (Haz. Mustafa Baydar,
İstanbul,
1960)
Edebiyatımızöa atasözleri. Dehri Dilçin (1. kitap,
İstanbul, 1945)
Edebiyatımızda cserler sözlüğü. Behçet Necatiğil (1971)
Edebiyatımızda isimler sözlüğü.
Behçet Necatiğil
(8. bs. istanbul, 1975)
Edebiyatımızda şair ve yazarlar. Seyit Kemal Karaalioğlu (istanbul, 1968)
Edebiyatta türler. Kemal Demiray (istanbul, 1971)
Edime tarihi. Osman Nuri Peremeci (istanbul,
1940)
Ein Türksich-Arabisches glossar. Houtsma (Leiden,
1894)
Elfäz-ı furük. Müstecäbizäde Ismet (İstanbul, 1311)
Elli yılda kitap (1923-1973). Sami N. özerdim (An
kara, 1974)
50 yılm Türk edebiyatı. Rauf Mutluay (istanbul,
1973)
50 yılm Türk mizalı ve karikatürii. Semih Balcıoğlu-Ferit öngören (istanbul, 1973)
50 yılm Türk tiyatrosu. Metin And (istanbul, 1973)
En güzel koşmalar. Varlık yayınları (1962)
Encyclopaedia of islam.
Enderun tarihi. Tayyarzäde Atä (5 C. İstanbul,
1293)
Epope. Ali Canib [Yöntem] (İstanbul, 1930)
Erzurum sairleri.
Ziyaeddin
Fahri
(istanbul,
1927)
Esämi. Muallim Naci (İstanbul, 1304)
Eserler ve şahsiyetler. Agah Sirri Levend (İstanbul,
1940)

Umumı kitabiyat/25
Eski harflerie basılmış Türkçe eserler katalogu. M.
Seyfettin özege (2 C. istanbul 1971, 1973)
Eski harfli Türkçe süreli yayıniar toplu kataloğu.
(Ankara, 1963)
Eski kitapçıhk sanatlarımız. Ismet Binark (Ankara,
1975)
Eski şairlerimiz, Divan edebiyatı antoiojisi. Köprülüzade Mehmed Fuad (İstanbul, 1931)
Eski şiirimizin ustaları. Refik Ahmet Sevengil (İs
tanbul, 1964)
Eski Türk edebiyatında nazım. Fahir İz (1. C., 2
bölüm, istanbul, 1966, 1967)
Eski Türk edebiyatında nesir. Fahir İz (İstanbul,
1964)
Eski Türk şiiri. Reşid Rahmeti Arat (Ankara, 1965)
Eski Türk yazıtlan. Hüseyin Namık Orkun (istan
bul, 1936)
Eski Türkçe Göktürk ve Uyğur yazı dili. Kayahan
Erimer (Ankara, 1969)
Esläf. Fäik Reşad (İstanbul, 1312)
Esmäü’l-Hüsnä şerhi. Ali Osman Tatlısu (Ankara,
1963)
Eşrefoğlu divanı. Eşrefoğlu Abdullah Rüml (Haz.
Asäf Halet Çelebi, istanbul, 1944)
Evlerinin önü -halk türküleri-. Cahit öztelli (İstan
bul, 1972)
Evliya Çelebi seyahatnämesi. (6 C. Dersaadet, 1315)
Evliya Çelebi seyahatnämesi birinci cildinin kaynaklan üzerinde bir araştınna. Meşküre Eren (İs
tanbul, 1960)
Fatib devrinde Türk dili ve edebiyatı. Agah Sirri
Levend (Ankara, 1953)
Fatib divanı. Fatih Sultan Mehmed (Avni) (Haz.
Saffet Sıtkı, İstanbul, 1944)
Fatih’in şiirlcri. Kemal Edip Ünsel (Ankara, 1946)
Fezlcke. Katib Çelebi (2 C. İstanbul, 1286, 1287)
Folklor ve edebiyat. Pertev Naili Boratav (2 C. İs
tanbul, 1939)
Folklor ve halk edebiyatı. Eflatun Cem Güney (İs
tanbul, 1971)
Folklor ve türkülcrimiz. Mehmet özbek (istanbul,
1975)
Fuad Köprülü armağanı (60. doğum yılı münasebetiyle). (istanbul, 1953)
Fuzülı (hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve bazı şiirlerinin açıklamaları). Halük Ipekten (Ankara, 1973)
Fuzüli divanı. Ali Nihad Tarlan (İstanbul, 1950)
Fuzüli divanı. Abdülbaki Gölpınarlı (istanbul, 1961
Fuzüli-Häfız. (iki şair arasında bir karşılaştırma).
Hasibe Mazıoğlu (Ankara, 1956)
Geleneksel Türk tiyatrosu (Kukla, Karagöz, Ortaoyunu). Metin And (Ankara, 1969)

Genç romancılarımız ve eserleri. Mehmet Behçet
Yazar (İstanbul, 1937)
Gençlik ve edebiyat hatıraları. Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Ankara, 1969)
Gezi özel sayısı (Türk dili dergisi). (Sayı: 258, An
kara, Mart 1973)
Gülbün-i hänän. Halim Giray (İstanbul, 1327)
Güldeste-i riyäz-ı irfän ve vefeyät-ı däniş-verän-ı
nädiredän. Beliğ İsmail (Bursa, 1302)
Gülşen-i şüara. Ahdi Ahmed Çelebi (Yaz. TS.H.
Nu. 1303)
Gülzär-ı savab. Nefeszade İbrahim (Haz. Kilisli
Muallim Rifat, İstanbul, 1939)
Günlerin götürdüğü getirdiği. (Bir eleştirmeci, Deş
hikäyeci). Hüseyin Cöntürk-Asım Bezirci (İstanbul,
1962)
Gümüşhanc masalları (metin toplama ve tahlil).
Saim Sakaoğlu (İstanbul, 1973)
Hadäiku’l-hakäik fi tcknıilcti’ş-Şakäik (Şakäik zeyli). Nev’izäde Atäi (2 C. İstanbul, 1268)
Hadäiku’ş-Şakäik (Şakäik tercümesi).
(Çev. Meh
med Mecdi, istanbul, 1269)
Halk edebiyatı antoiojisi. Sadettin Nüzhet Ergun
(İstanbul, 1938)
Halk edebiyatı dersleri. Pertev Naili Boratav (1.
kitap, Ankara, 1942)
Halk edebiyatı şiir ve dil örnekleri. Murad [Uraz]
(istanbul, 1933)
Halk hikäyeleri. Ergun Sav (Ankara, 1974)
Halk hikäyeleri ve halk hikäyeciliği. Pertev Naili
Boratav (Ankara, 1946)
Halk şairleri. M. Halid Bayrı (İstanbul,
Halk şairleri. Sadettin Nüzhet [Ergun]
1926)
Halk şiiri (XIX. yüzyıl). M. Halid Bayrı
1956)
Halk şiiri antoiojisi. Eflatun Cem Güney
1947)

1937)
(Konya,
(İstanbul
(istanbul,

Halk şiiri antoiojisi. Pertev Naili Boratav-Halil Vedat Fıratlı (Ankara, 1943)
Halk şiirinde türler. Hikmet Dizdaroğlu (Ankara,
1969)
Halk şiirlerinin şckil ve nev’i. Çankırılı Ahmet Talat [Onay] (istanbul, 1928)
Halk türküleri. Cahit öztelli (İstanbul, 1953)
Halk türküleri. Eflatun Cem Güney (3 C. istanbul,
1959)
Handschriften Osmanischer historiker in istanbul1,
Der İslam. Ludwig Forser (1942)
Harabät. Ziya Paşa (3 C. istanbul, 1291-92)
Harabät karşısında Namık Kemal. M. Kaya Bilgegil (istanbul, 1972)

Hatay tarihi (3. C. Hatay şairleri). Ahmet Faik Türkmen (Antakya, 1939)
Hätimetü’l-eş’är. Fatin Davud (İstanbul, 1271)
Hayälı Bey divanı. Ali Nihad Tarlan (İstanbul,
1945)
Hecenin on şairi. (İstanbul, 1943)
Hediyyetü’l-ärifin,
Esıııäü'l-müellifin ve äsärü’l musannifin. İsmail Paşa (2 C. İstanbul, 1951, 1955)
Heşt Behişt. Sehi Bey (İstanbul, 1325)
Hjciv edebiyatı antoiojisi. Hilmi Yücebaş (İstan
bul, 1955)
Hicri tarilılcri miladi tarihe çcvirme kılavuzu. Faik
Reşit Unat (4. bs. Ankara, 1974)
Hikäye defteri. Vasfi Mahir Kocatürk
(Ankara,
1956)
Hoş sada. (Son asır Türk müsikişinasları). İbnülemin Mahmut Kemal İnal (istanbul, 1958)
Hurafeler ve menşeleri. Abdülkadir inan (Ankara,
1962)
Hurufi edebiyatı örnekleri. İsmail Hikmet Ertaylan
(2 C. istanbul, 1946)
Ikdu’l-manzuın fi zikri efädili'r-Rüm. Ali b. Bäli
(Bulak, 1299)
Irak Türkmenleri, dilleri, tarilılcri ve cdebiyatları.
ibrahim Däkükı (1970)
Istılähät-ı edcbiye. Muallim Naci (İstanbul, 1308)
İkinci yeni olayı. Asım Bezirci (İstanbul, 1974)
islam ansiklopedisi. (1940 —»)
tsläm medeniyet i tarihi. W. Barthold-M. Fuad Köp
rülü (İstanbul, 1940)
İslam-Türk ansiklopedisi. (Haz. İsmail Hakkı tzmirli-Kimil Miras - ö. Riza Doğrul - Eşref Edip)
(İstanbul, 1939-1944)
tsläm Türk edebiyatında kırk lıadis (toplama, tercüme ve şerhleri). Abdülkadir Karahan (İstanbul,
1954)
İslami Türk edebiyatı. Neclä Pekolcay (2 C. İstan
bul, 1967, 1968)
İslami Türk edebiyatı. Neclä Pekolcay - Selçuk
Eraydın (2 C. İstanbul, 1975-76)
İslämiyetten önce Türk kültür tarihi. Bahaddin ögel
(Ankara, 1962)
İstanbul ansiklopedisi. Reşat Ekrem Koçu (İstanbul,
1958-72)
İstanbul folkloru. Mehmed Halid Bayrı (İstanbul,
1947)
İstanbul folkloru, Mehmed Halid Bayrı (İstanbul,
1972)
İstanbul kütüphaneleri Türkçe divanlar kataloğu.
(3 C., istanbul)
İstanbul kütüphaneleri Türkçe hamseler kataloğu.
Haz. Nail Tuman (İstanbul, 1961)

Umumi kitabiyat/29
25/Umum! kitabiyat
ömekleriyle çocuk edcbiyatımız. Enver Naci Gökşen (2. bs. istanbul, 1972)
Philologiae Turcicae Fundamenta. (2 C. Veisbaden
1959, 1964)
Portreler. Häfi Kadri Alpman (İstanbul, 1972)
Portreter, bir varmış bir yokmuş. Yusuf Ziya Ortaç (istanbul, 1960)
Ramazannäme. Haz. Ämil Çelebioğlu
(İstanbul,
1974)
Resimli kadın şair ve muharrirlerimiz, Murad Uraz
(1942)
Resimli Türk edcbiyatı tarihi. Nihad Sami Banarlı
(İstanbul, 1947-48, 2. bs. 1, 1971)
Resimli Türk edebiyatçılar sözlüğü. S. Kemal Karaalioğlu, 1974)
Reşat Nuri Güntekin’in tiyatro ile ilgili makaleleri.
(Haz. Kemal Yavuz, İstanbul, 1976)
Riza tezkiresi. Seyyid Mehmed Riza (istanbul, 1316)
Riyäzü-ş-şuarä. Riyazi Mehmed (Yaz. TS. H. Nu.
1275, 1276)
Rize halk şairleri. Süleyman Kazmaz (Ankara, 1976)
Roman anlayışı. Baha Dürder (İstanbul, 1971)
Roman özel sayısı (Türk dili dergisi). (C. I, II, Sa
yı: 154-159, Ankara Temmuz 1964, Aralık 1964)
Romanda hesaplaşma. Naci Çelik (Ankara, 1971)
Romanımız ve insanımız. Durali Yılmaz (1976)
Safäyi tezkiresi. Safäyı Mustafa (Süleymaniye Ktp.
Es’ad Ef. Nu. 2549)
Salim tezkiresi. Mirzazäde 'salim Mehmed Emin
(istanbul, 1315)
Sanat ve folklor. Malik Aksel (istanbul, 1971)
Saz şiiri antolojisi. Vasfi Mahir Kocatürk (Ankara,
1963)
Scçmc romanlar. Asım Bezirci-Refika Taner (istan
bul, 1973)
Sefıne-i nefise fi’l-menäkıbi’l-mevleviye. Säkıb Mus
tafa Dede (3 C. Mısır, 1283)
Selçuklıılar tarihi ve Türk-İslam medeniyeti. Osman
Turan (2. bs. istanbul, 1969)
Semähäne-i edeb. Ali Enver (İstanbul, 1309)
Servetifünun dönemi Türk dcbiyatı antolojisi. Şemsettin Kutlu (istanbul, 1972)
Servet-i fünun edebiyatı antolojisi. Tahir Alangu
(istanbul, 1958)
Sevdiklerimizl, Hüseyin Rahmd, Celäl Sahir, Aka
Gündüz, Ahmed Hikmet. Mecdi Sadrettin (İstanbul,
1929)
Sıvas halk şairleri bayramı, ibrahim Aslanoğlu (Sıvas, 1965)
Sibirya’dan (Seçmeler). W. Radloff (Çev. Ahmet
Temir, istanbul, 1976)
Sicill-i Osmanı (Tezkire-i meşihir-i Osmäniye). Meh
med Süreyya (4 C. 1308-1311)

Siläbdar tezkiresi. S:.ähdarzäde Mehmed Emin
(Yaz. IÜ. Ktp. Ту. Nu. 2557)
Sivas şairleri. V. Cem Aşkun (Sivas, 1948)
Sivas ve Tokat illeri ağızlarından toplamalar. Ah
med Caferoğlu (İstanbul, 1944)
Siyasi ve edebı portreler. Yahya Kemal (İstanbul,
1968)
Son asır Türk edebiyatı tarihi. Mustafa Nihat özön
(istanbul, 1941)
Son asır Türk şairler.. İbnülemin Mahmut Kemal
Inal (fas. 1-12. İstanbul, 1930-1942)
Sovyet Rusya emperyalizmi ve Türk dünyası. Baymirza Hayıt (Ankara, 197')
Şair hanımlanmız. Ahjied Hilmi Hacıbeyzäde (is
tanbul, 1311)
Şair Osmanlı padişahları -edebi tetkik-. Saffet Sıtkı
Bilmen (istanbul, 1942)
Şair ve yazarlar sözlüğii. yükran Kurdakul (2. bs.
İstanbul, 1971)
Şair ve yazarlarımız nasıl yazıyorlar. A. Köklügiller - I. Minnetoğlu (istanbul, 1974)
Şairler, edipler, muharrirler. Baha Dürder (İstan
bul, 1946)
Şairlerin seçtikleri -antoloji-. Ümit Ya,ar Oğuzcan
(İstanbul, 1971)
Şakäiku’n - nu’maniye fi ulemäi’d - Devleti’l - Os
mäniye. Taşköprizäde (Bulak, 1299)
Şefkat tezkiresi. Şefkat Seyyid Abdülfettah (Yaz
Bayezid Ktp. Cevdet Paşa Nu. 130)
Şeyhi divänı’nı tetkik. Ali Nihad Tarlan (2. bs. İs
tanbul, 1964)
Şeyhi ,hayatı ve eserleri, eserlerinden seçnıeler. Faruk K. Timurtaş (İstanbul, 1968)
Şeyhi’nin Hiisrev ü Şirin’i -inceleme, metin-. Faruk
K. Timurtaş (İstanbul, 1963)
Şeyhülisläm Ebussuud Efendi fetvaları işığında XVI.
asır Türk bayatı. M. Ertuğrul Düzdağ (İstanbul,
1972)
Şiir defteri. Vasfi Mahir Kocatürk (İstanbul, 1969)
Şür mecmualannda XVI. ve XVII. asır divan şiiri
(Rahmi ve Fevri). Ali Nihad Tarlan (1. fas. İstan
bul, 1948)
Şiir mecmualannda XVI. ve XVII. asır divan şiiri
(Revani, Haveri, Ahi, Peyami, Sani). Ali Nihad
Tarlan (4. fas. istanbul, 1949)
Şiir mecmualannda XVI. ve XVII. asır divan şiiri
(Ulvi, Me’ali, Nihani, Feyzi, Katibi). Ali Nihad
Tarlan (3. fas. istanbul, 1948)
Şiir mecmualannda XVI. ve XVII. asır divan şiiri
(Ubeydi, Aşki, Şemü, Işretı). Ali Nihad Tarlan (2
fas. istanbul, 1948)
Şiir sanatı (estetik ve teknik). Edib Ayel (istanbul,
1955)

Şür özel sayısı (Türk dili dergisi). (Sayı: 113, An
kara, Şubat 1961)
Şürimizin cumhuriyeti. Hüseyin Karakan (2 C. İs
tanbul, 1958)
Tanıklarıyla tarama sözlüğü. (4 C. İstanbul, 1943,
1945, 1954, 1957)
Tanpınar'ın şiir dünyası. Mehmet Kaplan (istan
bul, 1963)
Tanzimat (Tanzimat’m 100. yıldönümü münasebetiyle). (Çeşitli yazarların yazılarıyla, İstanbul, 1940)
Tanzimat dönemi Türk edebiyatı antolojisi. Şemsettin Kutlu (İstanbul, 1972)
Tanzimat edebiyatı tarihi notları. İbrahim Necmi
Dilmen (Ankara, 1942)
Tanzimat edebiyatında Fransız tcsiri. Cevdet Pe
rm (istanbul, 1946)
Tanzimat tiyatrosu. Refik Ahmet Sevengil (İstan
bul, 1968)
Tanzimat ve istibdat döncminde Türk tiyatrosu
(1839-1908). Metin And (Ankara, 1972)
Tanzimata kadar mulıtasar Türk edebiyatı tarihi ve
numuneleri. Sadettin Nüzhet
[Ergun] (İstanbul,
1931)
Tanzimattan beri edebiyat tarihi. İsmail Habib Sevük (2 C. İstanbul, 1942, 1943)
Tanzimattan bugüne Türk yazı hayatında takına
adlar indeksi. Naile Binark-Saide Arslanbek (An
kara, 1971)
Tanzimattan sonra cdebiyatta gerçekçiliğe doğru
-birinci kisim-. Güzin Dino (Ankara, 1954)
Tarih boyunca güzel yazılar. Süleyman Şevket Tanh (İstanbul, 1947)
Tarih boyunca tasavvııfi düşünce. Yaşar Nuri öztürk (İstanbul, 1974)
Tarih boyunca Türk dili. Agah Sirri Levend (İstan
bul, 1962)
Tarih-i edebiyat dersleri. Mehmed Hayreddin (Kon
ya, 1330/1911-12)
Tarih-i edebiyat dersleri. İbrahim Necmi (2 C. İstan
bul, 1338/1922-23)
Tarih-i edebiyat-ı Osmäniye. Abdülhalim Memduh
(İstanbul, 1306)
Tarih-i edebiyat-ı Osmäniye. Fäik Reşad (İstanbul,
tarihsiz)
Tarih-i edebiyat-ı Osmäniye. Şahabeddin Süleyman
(İstanbul, 1328/1910)
Tarihte Türklük. Laszlo Rasonyi (Ankara, 1971)
Tarihte usul. A. Zeki Velidi Togan (2. bs. İstanbul,
1969)
Tasavvuf. Mahir İz (İstanbul, 1969)
Tekirdağlı şairler. A. Hilmi Yücebaş (İstanbul,
1939)
Teräcim-i ahväl-i meşähir.
1313)

Fäik Reşad (İstanbul,

Tercüman-ı ahväl ve Ägäh Efendi. Server İskit (İs
tanbul, 1937)
Teşrifätü’ş-şuarä. Güfti Ali (Yaz. 1Ü. Ktp. Ту. Nu.
1533, 9619)
Tezkire-i Lätifı. Kastamonulu Lätifi (İstanbul, 1314/
1888-89)
Tezkire-i şuarä-yı Ämid. Ali Emiri (istanbul, 1328/
1912-1913)
Tezkire-i şuarä-yı mevleviye. Esrar Dede (Yaz. İÜ.
Ktp. Ту. Nu. 89)
Topkapı sarayı müzesi kütüphancsi Tiirkçe yazma
lar kataloğn. Fehmi Edhem Karatay (2. C. 1961)
Turkish miniature painting. Emel Esin (Tokyo/Japon 1960).
Tuhfe-i hattatin. Müstakimzäde Süleyman Sadeddin
(İstanbul, 1928)
Tuhfe-i Näilı. Nail Tuman (Yaz. Milli Ktp.)
Türk ansiklopedisi. (1943 —»)
Türk atalar sözü hazinesi. Hilmi Soykut (istanbul,
1974)
Türk basın tarihi. Fuat Süreyya Oral (2 C. Ankara,
1968-1970)
Türk bilmeceleri. Naki Tezel (Ankara, 1969)
Türk büyiikleri ve Türk adları. Besim Atalay (İs
tanbul, 1339/1923-1924)
Türk cilıan häkimiyeti mefküresi tarihi. Osman Tu
ran (İstanbul, 1969)
Türk destanlan. M. Necati Sepetçioğlu (istanbul,
1972)
Türk destanları. K. Zeki Gençosman (İstanbul, 1972)
Türk destanlanna genel bir bakış. Abdülkadir İnan
(Ankara, 1968)
Türk dil bilgisi. Muharrem Ergin (İstanbul, 2. bs.
1962)
Türk dil bilgisi dersleri. İbrahim Necmi Dilmen (2
C. İstanbul, 1936)
Türk dili araştırmaları yıllığı (Belleten). (18 C. An
kara 1953-1970)
Türk dili tarihi. Ahmet Caferoğlu (2 C. İstanbul
1970, 1974)
Türk düi ve edebiyatı. Özdemir Sarıca-Mahir Ünlü-ömer özcan (İstanbul, 1972)
Türk dili ve edebiyatının ilk mahsüileri. Agah Sirri
Levend (Ankara, 1949)
Türk dilinde ana kelimeler veya Türkçcde türetme
sözlüğü. Besim Atalay (Ankara ,1967)
Türk dilinde gelişme ve sadeleşme evreleri. Agah
Sirri Levend (Ankara, 1960)
Türk edebiyatı. Ahmet Kabaklı (3 C. 1961-1967)
Türk edebiyatı. Behçet Kemal Çağlar-Ekrem Yirmibeşin (3 C. İstanbul, 1970)
Türk edebiyatı. Hasan Äli [Yücel] (İstanbul, 1932)

30/Umuml kitabiyat
Türk edebiyatı antolojisi. Ali Canib [Yöntem] (İs
tanbul, 1934)
Türk edebiyatı antolojisi. Vasfi Mahir
Kocatürk
(Ankara, 1967)
Türk edebiyatı nümuneleri. Hıfzı Tevfik - Hasan
Äli (1. C. İstanbul, 1926)
Türk edebiyatı önıekleri I - Varaka ve Gülşah-.
İsmail Hikmet Ertaylan (İstanbul, 1945)
Türk edebiyatı örnekleri II - Divän-ı Sultan Hüseyin Baykara «Hüseyni»-. İsmail Hikmet Ertaylan
(istanbul, 1946)
Türk edebiyatı örnekleri III - Tärih-i Edirne hikäyet-i Beşir Çelebi-. İsmail Hikmet Ertaylan (istan
bul, 1946)
Türk edebiyatı tarihi. Agah Sirri Levend (Ankara,
1973)
Türk edebiyatı tarihi. Ali Ekrem [Bolayır] (İstan
bul, 1339-40)
Türk edebiyatı tarihi. Atsız (istanbul, 1943)
Türk edebiyatı tarihi. Fuad Köprülü (2 C. İstanbul,
1920-21)
Türk edebiyatı tarihi. Hıfzı Tevfik Gönensay (İs
tanbul, 1944)
Türk edebiyatı tarihi. Hıfzı Tevfik-Hasan Äli - Ha
mamizäde lhsan (2 C. istanbul, 1941, 1945)
Türk edebiyatı tarihi. İsmail Hikmet [Ertaylan] (4
C. Baku, 1925-1926)
Türk edebiyatı tarihi. Köprülü Mehmed Fuad (İstan
bul, 1926)
Türk edebiyatı tarihi. Orhan Riza (istanbul, 1934)
Türk edebiyatı tarihi. S. Kemal Karaalioğlu (İstan
bul, 1973)
Türk edebiyatına toplu bir bakış. Hasan Äli [Yücel]
(İstanbul, 1933)
Türk edebiyatında Bektaşı tipine bağlı fıkralar. Dur
sun Yıldırım (Ankara, 1976).
Türk edebiyatında dini ve ahiäki siirler - başlan
ğıcından bugüne kadar, antoloji-, Abdullah öztemiz Hacıtahiroğlu (İstanbul, 1963)
Türk edebiyatında hiciv ve mizah şiirleri. Akünal
Arıkbay (istanbul, 1944)
Türk edebiyatında nazını. Hikmet llaydııı (3. bs.
istanbul, 1959)
Türk edebiyatından seçıne özetler.
Murat Uraz
(istanbul, 1962)
Türk folklor araştırmaları yıllığı. Milli Folklor Araştırma Dairesi (Ankara, 1976)
Türk folklor ve etnoğrafya bibliyografyası. MEB.
Milli Folklor Enstitüsü (3 C. Ankara, 1971, 1973,
1975)
Türk gazeteciliği. Selim Nüzhet Gerçek (İstanbul,
1931)
Türk gazetecilik tarihi ve her yönü ile basın. Enver
Behnan Şapolyo (Ankara, 1971)

Unıumı kitabiyat/37
Türk giyim kuşam ve süslenme sözliiğü. Reşat Ek
rem Koçu (Ankara, 1967)
Türk balk edebiyatı. Ignacz Kunoş (İstanbul, 1925)
Türk haik edebiyatı antolojisi. Cemil Yener (İstan
bul, 1973)
Türk halk edebiyatı özel sayısı (Türk dili dergisi).
(Sayı: 207, Ankara, Aralık 1968)
Türk halk oyunları. Cemil Demirsipahi (İstanbul,
1975)
Türk lıalk şiiri -antoloji-. Tahir Kutsi [Makal] (is
tanbul, 1975)
Türk halk şiiri antolojisi. Ali Püsküllüoğlu (İstan
bul, 1975)
Türk halk şiiri antolojisi. Rauf Mutluay (istanbul,
1972)
Türk hatipleri. Taha Toros (Ankara, 1950)
Türk hikäyeciliği özel sayısı. (Türk dili dergi
si). (Sayı : 286, Ankara, Temmuz 1975)
Türk kadın yazarlarının eserleri (1928-1955). Haz.
Müjgän Cunbur (Ankara, 1955)
Türk kahramanlık şiirleri antolojisi. Osman Atillä
(İstanbul, 1967)
Türk kültürü el kitabı. (C. II, kisim Ia, İstanbul,
1972)
Türk kültürünün gelişme çağları. Bahaddin Ögel (2
C. İstanbul, 1971)
Türk lehçeleri örnekleri. Saadet Çağatay (Ankara,
1950)
Türk marşları. Etem Üngör (Ankara, 1966)
Türk nıeşhurları ansiklopedisi. İbrahim Alaaddin
Gövsa (İstanbul, 1943)
Türk nıitolojisi. Bahaddin ögel (2 C. İstanbul, 1971)
Türk ıııizalı edebiyatı antolojisi.
Zahir Güvemli
(istanbul, 1955)
Türk müsikisi antolojisi. Sadettin Nüzhet Ergun (2
C. İstanbul, 1943)
Türk ncsir antolojisi. Muzaffer Reşit (İstanbul,
1952)
Türk plastik sanatları. İsmayil Hakkı Baltacıoğiu
(Ankara, 1971)
Türk romanı -açık oturum-. Derleyen:
Mehmet
Seyda (istanbul, 1969)
Türk romanında köye doğru. Gündüz Akıncı (An
kara, 1961)
Türk romanında kurtuluş savaşı özel sayısı (Türk
dili dergisi). (Sayı: 298, Ankara, Temmuz 1976)
Türk romanları -başlanğıcından bugüne kadar-.
Şemsettin Kutlu (İstanbul, 1970)
Türk saz şairleri. Fuad Köprülü (5 C. Ankara, 196265)
Türk saz şairleri hakkında araştırmalar I. Hasan
Eren (Ankara, 1952)

Türk şairleri. Sadettin Nüzhet Ergun (3 C. 81 fas.,
f harfine kadar, İstanbul, 1935-1945)
Türk şiir sanatı. Seyit Kemal Karaalioğlu (İstan
bul, 1966)
Türk şiirlerinin vezni. Ahmet Talat [Onay] (istan
bul, 1933)
Türk şiirinde tanrıya kafa tutanlar. İsmet Zeki Eyüboğlu (İstanbul, 1968)
Türk şiirinde tasavvııf, lıikmet ve felsefeyle dolu
unutulmaz misralar.
1. Hilmi Soykut (İstanbul,
1968)
Türk tasavvuf şiiri antolojisi. Abdülbaki Gölpınarlı (istanbul, 1973)
Türk teceddiid edebiyatı tarihi. İsmail Habib [Sevükj (İstanbul, 1340)
Türk tefekkür tarihi. Hilmi Ziya Ülken (İstanbul,
1933)
Tiirk temäşäsı -meddah, karagöz-. Selim Nüzhet
Gerçek (istanbul, 1973)
Türk tiyatrosu ansiklopedisi. M. Nihat Özön-Baha
Dürder (İstanbul, 1967)
Türk vezni. Ali Ulvi Aykut (istanbul, 1942)
Türk yenilik şiiri antolojisi. Yasar Nabi (İstanbul,
1968)
Türkçe dilbilgisi. M. Kaya Bilgegil (Ankara, 1964)
Türkçcde mccazlar sözlüğü. Mehmet Ali Ağakay
(Ankara, 1949)
Türkçcde roman. Mustafa Nihat özön (İstanbul,
1938)
Türkçenin grameri. Tahsin Banguoğlu (İstanbul,
1974)
Türkiye bibliyoğrafyası. Milli kütüphane
Türkiye makaleler bibliyografyası. Milli kütüphane
Türkiycdc çağdaş düşüncc tarihi. Hilmi Ziya Ülken
(2 C. İstanbul, 1966)
Türkiyc’de folklor. Şerif Baykurt (Ankara, 1976)
Türkiycdc matbuat idareleri ve politikaları. Server
İskit (1943)
Türkiye’de ruhçu ve maddeci görüşün mücadelesi.
Süleyman Hayri Bolay (İstanbul, 1973)
Türkiye tarilı yayınlan bibliyoğrafyası (1729-1955).
Haz. Enver Koray (2. bs. İstanbul, 1959)
Türklerde Karagöz. G. Jacob (Çev. Orhan Şaik
Gökyay) (istanbul, 1938)
Türkoloji ders hüläsaları. Abdülkadir İnan (istan
bul, 1936)
Uluslararası Yunus Emre şemineri biidirileri. (İs
tanbul, 1971)
Uşşakizade zeyli. Seyyid İbrahim Hasib (tb. Viesbaden, 1965)
Uyan padişahım. Cahit öztelli (istanbul, 1976)
Ümmet çağı Türk edebiyatı. Agah Sirri Levend (An
kara, 1962)

Vatan şiirleri antolojisi. Muzaffer Reşit (İstanbul,
1954)
Versuch eines wörterhuchcs der Tiirk-dialekte.
Wilhelm Radloff (The Hague, Rijwijk, 1960)
Vezin-nazım. Murat Uraz (İstanbul, 1962)
Viläyetnäme (menäkıb-ı hünkar Hacı Bektaş-ı Ve
li). Abdülbaki Gölpınarh (İstanbul, 1958)
Yadigar-ı Şeıııs. Mehmed Şemseddin (Bursa, 1332)
Yaşadığım gibi -edebiyat, sanat üstüne makaleler-.
Ahmet Hamdi Tanpmar (Haz. Birol Emil, İstanbul,
1970)
Yeni edebiyat. Muhiddin (istanbul, 1330)
Yedi şairden batıralar, Abdullah Cevdet, Sämih Ri
fat, Celal Sabir, llısan Hamaıııi, Halil Nihat, İbra
him Aläettin, Enis Belıiç. Hilmi Yücebaş (istanbul,
1960)
Yeni Osmanlı tarih-i edebiyatı. Köprülü(zäde)
Mehmed Fuad - Şehabeddin Süleyman (1. C. İstan
bul, 1332)
Yeni Osmanlılar tarihi. Ebüzziya Tevfik (Haz. Şem
settin Kutlu, İstanbul, 1973)
Yeni Osmanlılar tarilıi. Ebüzziya Tevfik (Neşreden.
Ziyad Ebüzziya, istanbul, 1974)
Yeni şiirimiz -antoloji-. (Haz. Sabahattin Batur, İs
tanbul, 1960)
Yeni Türk edebiyatı. Vasfi Mahir Kocatürk (İstan
bul, 1936)
Yeni Türk edebiyatı antolojisi I. (Haz. Mehmet
Kaplan - İnci Enginün - Birol Emil) (İstanbul, 1974)
Yeni Türk hikayecileri antolojisi. Mustafa Baydar
(istanbul, 1956)
Yeni Türk şiiri antolojisi. Yaşar Nabi (İstanbul,
1954)
Yılların izi. Mahir İz (İstanbul, 1975)
Yunus Emre divanı. Burhan Ümit Toprak (2. bs.
istanbul, 1943)
Yunus'tan bugüne Türk şiiri. H. Fethi Gözler (2.
bs. İstanbul, 1970)
Yusuf ile Züleyha. İsmail Hikmet Ertaylan (İstan
bul, 1960)
Yümni tezkiresi. Yümnı Mehmed Salih (Yaz. 1Ü.
Ktp. Ту. Nu. 3948)
100 şoruda Çağdaş Türk edebiyatı
(1908-1972).
Rauf Mutluay (İstanbul, 1973)
100 şoruda edebiyat bilgilcri. Rauf Mutluay (İstan
bul, 1972)
100 şoruda XIX. yüzyıl Türk edebiyatı. Rauf Mut
luay (İstanbul, 1970)
100
bul,
100
bul,

şoruda tasavvuf. Abdülbaki Gölpınarh (İstan
1969)
şoruda Türk basın tarihi. Hıfzı Topuz (İstan
1973)

52/Umumi kitabiyat
100 somda Türk edebiyatı. Rauf Mutluay (İstan
bul, 1969)
100 somda Türk folkloru. Pertev Naili Boratav (İs
tanbul, 1973)
100 ünlü Türk eseri. (Haz. Tahir Alangu, 2 C. İs
tanbul, 1974)
Yüzyıllar boyunca halk şairleri. Refik Ahmet Sevengil (İstanbul, 1965)

Zati divanı -edisyon kritik ve transkripsiyon-. Ali
Nihad Tarlan (2 C. İstanbul 1967, 1970)
Zeyl-i riibdetü’l-eş’är.
Seyrekzade Mehmed Asım
(Yaz. İÜ. Ktp. Ту. Nu. 1711, 2401)
Zileli şairler. H. Cahit öztelli (Samsun, 1944)
Zübdetü’l-eş’är. Kafzäde Fäizı (Yaz. TS. R. Nu.
837)

2 6 /Umunıi kitabiyat
İstanbul kütüphaneleri Tiirkçc tarih yazmaları ka
taloğu. (Istanbul, 1943)
İstanbul şiirleri antolojisi. A. Ferhan Oğuzkan (Is
tanbul, 1953)
İstanbul ve Ankara kiitiiphaneleri. Neriman Malkoç öztürkmen (Ankara, 1957)
Istanbul’da senıäi kahveleri ve meydan şairleri. Os
man Cemal Kaygılı (İstanbul, 1937)
İzahlı divan şiiri antolojisi. Necmeddin Halil Onan
(Istanbul, 1940)
İzahlı edebi sanatlar antolojisi.
Mehmet Karaca
(Istanbul, 1960)
İzahlı eski metinler antolojisi. Şükrü Kurgan (An
kara, 1943)
İzahlı halk şiiri antolojisi. Pertev Naili BoratavHalil Vedat Firatli (Ankara, 1943)
İzahlı Türk halk cdebiyati antolojisi. llhan Başgöz
(İstanbul, 1968)
Käfile-i şuarä. Mehmed Tevfik (İstanbul, 1290)
Kahramanlık şiirleri antolojisi. (İstanbul, 1961)
Kahveler kitabı. Saläh Birsel (İstanbul, 1976)
Kämus tercümesi. Mütercim Äsım (1304/1886-87)
Kämıısu'l - ä'läııı. Şemseddin Sami (6 C. 18891898)
Karagöz. Cevdet Kııdret (3 C. Ankara 1968-70)
K!m kimdir ansiklopedisi. (İstanbul, 1961/62)
Klasik şiirimiz. Rüştü Şardağ (C. 1. İzmir, 1959)
Köprülü’nün edebi ve fikri makalelcrindcn seçmeler. Orhan F. Köprülü (İstanbul, 1972)
Koroğlu destanı. (Anlatan: Behçet Mahir; derleyenler: Mehmet Kaplan, Mehmet Akalın, Muhan
Bali, Ankara, 1973)
Koroğlu ve Dadaloğlu (hayatı, sanatı, şiirleri). Cahit öztelli (İstanbul, 1953)
Kudeınadan bir kaç şair. Recaizäde Mahmud Ekrem (İstanbul, 1305)
Kuşeyrı, risäle. Çev.; Tahsin Yazıçı (1966)
Kutadgu bilig (metin-terc.). Yusuf Has Hacib (Yay.
Reşid Rahmeti Arat, İstanbul, 1947, Ankara, 1959)
Kuzey-doğu illerinıiz ağızlarından toplamalar -Or
du, Oiresun, Trabzon, Rize ve yöresi ağızları-. Ah
med Caferoğlu (İstanbul, 1946)
Külliyät-ı divaıı-ı Fuzııli. (İstanbul, 1315)
Külliyät-ı Ziya Paşa, (Toplayan: Süleyman Nazif
İstanbul, 1342)
Künhü’l-alıbär’daki älim ve şairler. Mııazzez Takıı
(İstanbul, 1938)
Kütahya şehri. İsmail Hakkı Uzunçarşılı (İstanbul,
1932)
Kütahyalı divan şairleri, halk şairleri, tekke şair
leri, äşık ve ozanları. Hamza Güner (Kütahya,
1967)

Ümumi kitabiyat/27
Kütüphanecilik terimleri.
Meral Alpay (İstanbul,
1973)
bale devri. Ahmed Refik [Altınay] (İstanbul, 1932)
Lätifi tezkiresi. Hatibzäde Abdüllätif (İstanbul,
1314)
Lehçe-i Osmani. Ahmed Vefik Paşa (İstanbul,
1306)
Leyla ile Mecnün. Fuzüli (Yay. Necmeddin Halil
[Onan] (İstanbul, 1956)
Leyla ve Mecnün hikäyesi (Arap, Fars ve Türk
edebiyatlannda). Agah Sirri Levend (Ankara, 1959)
Lisänımızda elfäz-ı müteşäbihe.
Reşad Ziya (İs
tanbul, 1241/1925)
Lügatçeli ve izahlı antoloji-Divan edebiyatının seçme nazınıları-. Mithat Sadullah Sander (İstanbul,
1940, 1941)
Makaleler ve incelemeler. Abdülkadir İnan (Anka
ra, 1967)
Mälumät-ı edebiye. Fuad Köpriilü - Şahabeddin
Süleyman (İstanbul, 1330)
Mäniler. Mehmed Halid [Вауп] (İstanbul, 1932)
Mäniler. Kilisli Rifat (İstanbul, 1928)
Marksist açıdan Türk romanı. Riza Mollof - İbra
him Tatarlı (İstanbul, 1969)
Mecämiü’l-edeb. Mehmed Rifat (İstanbul, 1308)
Mecnıau'l-haväs. Sädıkı-i Kıtabdär (Yaz. 1Ü. Ktp.
Ту. Nu. 4085, 4097)
Mecmüa-i takäyä. Ahmed Miinib Üsküdari (İstan
bul, 1307)
Mecmüatü'ş-şuarä ve tezkire-yi iidebä. Mehmed Siraceddin (İstanbul, 1325)
Mecmüatü’t-terücim. Tevfik (Yaz. 1Ü. Ktp. Ту.
Nu. 192)
Medeniyet äleminde yazı ve İslanı medcniyetindc
kalem güzeli. Mahmud Bedrettin Yazır (Neşre haz.
Uğur Derman, 2 C. Ankara 1972, 1974)

Mctinlcrlc Türk edebiyatı. Abdurrahman Nisari (3
C. istanbul, 1956)
Metinlcrle Türk edebiyatı. Nihad Sami Banarlı (3
C. İstanbul, 1955-1968)
Metinlerle mııasır Türk edebiyatı tarihi. Mustafa
Nihat [özön] (İstanbul, 1934)
Mevläna iizerine bildiriler. (Der. Mehmet Önder)
(Ankara, 1973)
Mevläna müzesi yazmalar kataloğu. (2 C. Ankara,
1971)
Mevlänä ve Mevlevilik. Äsaf Halet Çelebi (İstanbul,
1957)
Mevlänädan sonra Mevlevilik. Abdülbaki Gölpınarlı (İstanbul, 1953)
Mevlevi ädäb ve erkänı. Abdülbaki Gölpınarlı (İs
tanbul, 1963)
Mevlevilikte resını, rcsiındc Mevlevilcr. Şahabettin
Uzluk (Ankara, 1957)
Meydan-Larousse (Büyük lügat ve ansiklopedi). (12
C. 1969-1973)
Milli edebiyat hareketi ve Beş hececiler. O.S. Kocahanoğlu (İstanbul, 1976)
Milli edebiyat meselesi ve Cenab Bey'le münakaşalarım. Ali Canib [Yöntem] (İstanbul, 1918)
Milli edcbiyata doğru. Nüzhet Haşim
(İstanbul,
1918)
Milli kütüplıanede mevcut Arap harfli Türkçe kitapların muvakkat kataloğu. (2. bs. Ankara, 1964)
Mizänü’l-edeb. Said [Paşa] (İstanbul, 1305)
Muhäkcmctü’l-lügateyn. Ali Şir Neväı (Yay. Ishak
Refet Işıtman, İstanbul, 1941)
Muhitü’l-maärif. Emrullah Efendi (İstanbul, 1911)
Mücıb tezkiresi. Mücib (Yaz. 1Ü. Ktp. Ту. Nu.
3913)

Mektup özel sayısı (Türk dili dergisi). (Sayı: 274,
Ankara, Temmuz 1974)
Melämilik ve melämilcr.
Abdülbaki (Gölpınarlı)
(İstanbul, 1931)

Mülkiyeli şairler -antoloji-. Cemal Süreyya (Anka
ra, 1966)
Mükemnıcl roman hülasaları. Murad Uraz (İstan
bul, 1945)
Müverrih-i Osmaniyeden Äli ve Kätip Çclebi'lcrin
terceme-i halleri. Bursalı Tahir (Selanik, 1322)

Memet Fuat’m scçtikleri (Türk edebiyatı yıllıkları
10 kitap. İstanbul, 1963-1972)
Mesncvi. Mevläna (Çev. Veled lzbudak, A. Gölpınarlı’nın açıklamalarıyla, 6 C. 1942-1975)

Nazariyät-ı edebiye. Reşid (istanbul, 1328)
Nazım ve eşkäl-i nazım. Tahir Olgun (Tähir-ül Mev
levi) (2. C. istanbul, 1339)
Nazım şekilleri. Murad Uraz (İstanbul, 1940)

Mesncvi-i şerif -aslı ve sadeleştirilmişleriyle Nahifi tercümesi-. (Haz. Amil Çelebioğlu, 3 C. İstan
bul, 1968)
Mcşäirü'ş-şuarä. Äşık Çelebi (tb. Londra, 1971)

Nazariyät-ı edebiye dersleri. Ali Ekrem (İstanbul,
1919)
Necati Beğ divänı (edisyon kritik). Ali Nihad Tar
lan (İstanbul, 1963)

Meşhur adamlar. İbrahim Alaaddin [Gövsa] (4 C.
İstanbul, 1933-1935)
Meşrutiyet döneminde Türk tiyatrosu (1908-1923).
Metin And (Ankara, 1971)

Necati Bey divänı’nın tahlili. Mehmed Çavuşoğlu
(İstanbul, 1971)
Nedim divänı. Halil Nihad [Boztepe] (istanbul 133840)

Nefäis-i edebiye. Mithat Cemal [Kuntay] (İstanbul,
1329)
Nesimi, Usuli, Ruhi -hayatı, şiirleri, sanatı-. Abdül
baki Gölpınarlı (istanbul, 1953)
Nuhbetü’l-äsär li zeyli Zübdetü’l-eş’är. Beliğ İsmail
(İÜ. Ktp. TY. Nu. 1182)
Nümüne-i edebiyät-ı Osınaniye. Ebüzziya Tevfik
(İstanbul, 1302)
Oğuz destanı -Reşideddin Oğuznämesi: tercüme ve
tahlil-. Zeki Velidi Togan (İstanbul, 1972)
Oğuz Kafan destanı. Bang - Rahmeti Arat (İstan
bul, 1931)
Okunacak romanlar. Baha Dürder (İstanbul, 1959)
On beşinci asır sonuna kadar Türk saz şairleri.
Köprülüzade Mehmed Fuad (İstanbul, 1930)
Onaltıncı asırda Rafızilik ve Bektaşilik. Ahmed Re
fik (İstanbul, 1939)
XIX. asır Türk edebiyatı tarihi. Ahmet Hamdi
Tanpınar (İstanbul, 4. bs. 1976)
XIX. yüzyıl Türk tiyatrosu tarihi. Niyazi Akı (An
kara, 1963)
XIX. yüzyıl Türk tiyatrosııııda devrin bayat ve in
sanı -Sosyopsikolojik deneme-. Niyazi Akı (Erzu
rum, 1974)
XIII. yüzyıldan günümüze kadar şiirde ve halk dilinde atasözleri ve deyimler. E. Kemal Eyüboğlu
(İstanbul 1973)
On şair on şiir. Asım Bezirci (İstanbul, 1971)
On Türk romanı. Fethi Naci (istanbul, 1971)
Orhun abidcleri. Muharrem Ergin (İstanbul, 1970)
Orta-Anadolu ağızlarından derlemeler- Niğde, Kay
seri, Kırşehir, Yozgat, Ankara viläyetleri ile Afşar ve Karakoyunlu uruklarının ağızları-. Ahmed
Caferoğlu (istanbul, 1948)
Orta Asya Türk tarihi hakkında dersler. V. V. Bart
hold (Yayıma haz. Kazım Yaşar Kopraman- Afşar
İsmail Aka, Ankara, 1975).
Ortaoyunu. Cevdet Kudret (2 C. Ankara, 1973),
1975)
Osmanlı edebiyatı. Menemenlizäde Tahir (istanbul,
1314)
Osmanlı edebiyatı nümüneleri. Mehmed Celäl (İs
tanbul, 1312)
Osmanlı şairleri. Muallim Naci (İstanbul, 1307)
Osmanlı şcylıülislämları. Abdülkadir Altıınsu (An
kara, 1972)
Osmanlı şiiri tarihi. B.J.W. Gibb (Çev. Halide
Edib [Adıvar] 1. C. İstanbul, 1943)
Osmanlı tarihi. İsmail Hakkı Uzunçarşılı (3 C.)
Osmanlı tarih ve müverrihleri (Äyine-i zurafä). Karsizäde Cemäleddin Mehmed (İstanbul, 1314)
Osmanlıca - Türkçe ansiklopedik lügat. Ferit Devellioğlu (Ankara, 1962)

