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Prof. Dr. Leysen KADİROVA (Kazan Federal University, Russia)
Prof. Dr. Marina ANDRIYASHKO (Baranovichi State University, Belarus)
Prof. Dr. Marat TURĞUMBAY (Kızlar Pedagoji University, Kazakistan)
Prof. Dr. Melek GÖKAY (N. Erbakan Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Meltem DEMİRCİ KATIRANCI (Gazi Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Mona ZEDAN (Helvan University, Egypt)
Prof. Dr. Motigullina Alfiya RUHULLOVNA (Kazan Federal University, Russia)
Prof. Dr. Mutluhan TAŞ (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Serap YANGIN BUYURGAN (Başkent Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Sitare TURAN (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Zekiye Meltem SÖYLEMEZ (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Uğur ATAN (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Mehmet KOŞTUMOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Nesrin ÖNLÜ (Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Oya SİPAHİOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Yüksel ŞAHİN (Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türkiye)
Assoc. Prof. Dr. Alina CRISTEA (Ovidius University, Romania)
Doç. Dr. Ayşegül KARAKELLE (Hatay M. Kemal Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Elçin ÜNAL (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Hatice HARMANKAYA (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)
Assoc. Prof. Dr. Mehdi MOHAMMADZADEH (Tabriz Islamic Art University, Iran)
Doç. Dr. Nurettin GÜLAÇTI (Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Oğuz YURTTADUR (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Tuba GÜLTEKİN (Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Ayşegül KOYUNCU OKCA (Pamukkale Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Gülnur DURAN (Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Hande KILIÇARSLAN (Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye)
Doç. N. Rengin OYMAN (S. Demirel Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Serkan İLDEN (Kastamonu Üniversitesi, Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYTAÇ (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Ahu Simla DEĞERLİ (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Emel ERTÜRK (Atılım Üniversitesi, Türkiye)
Assist Prof. Dr. Haleem Khan BAREACH (Buitems Quetta University, Pakistan)
Dr. Öğr. Üyesi Noyan GÜVEN (Kastamonu Üniversitesi, Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Ömür KOÇ (Muğla S. Koçman Üniversitesi, Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Özlem KAYA (Hitit Üniversitesi, Türkiye)
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Dr. Öğr. Üyesi Reyhan DEMİR (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Selda GÜZEL (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)
Assist Prof. Dr. Sînziana ROMANESCU (Ovidius University, Romania)
PhD. Almira PAPIO (Şadivan Art, N. Macedonia)
PhD. Jeremy HOWARD (University of St Andrews, Scotland)
PhD. Karim MIRZAEE (Tabriz Islamic Art University, Iran)
PhD. Valda VORZA (Gulbene Municipality History and Art Museum, Latviya)
Alparslan BABAOĞLU (Ebru Sanatçısı, Türkiye)
Cemil KARİKOV (Taurida Natioanal V. I. Vernadsky University, Ukraine)
Elahe BAKHTAVAR (Payam Nur University, Iran)
Jantekin KHARJAUBAYULİ (Eurasian National University, Kazakhistan)
Nodir SHOABDURAKHİMOV (Painter, Uzbekistan)
Sembigali SMAGULOV (Painter-State Artist, Kazakhistan)
SEMPOZYUM ve SERGİ DÜZENLEME KURULU (SYMPOSIUM and EXHIBITION
ORGANIZING COMMITTEE)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYTAÇ (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye)
Selim Yücel GÜLEÇ (Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye)
Doç. Dr. Hakan KUYUMCU (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Ahu Simla DEĞERLİ (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Özlem KAYA (Hitit Üniversitesi, Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Noyan GÜVEN (Kastamonu Üniversitesi, Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Selda GÜZEL (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)
Öğr. Gör. Kadir ERTÜRK (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye)
Öğr. Gör. Servet AKAR (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye)
Öğr. Gör. S. Nihal COŞKUN (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye)
Öğr. Gör. Hakkı BABALIK (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye)
Arş. Gör. Nurcan BAHARGÜLÜ (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)
Arş. Gör. Zehra PALA YAVUZYİĞİT (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)
Hasan YAŞAR (Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye)
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Sempozyum Genel Sekreteri ve Sergi Küratörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYTAÇ’ın Açılış
Konuşması
Kıymetli hazurun
Selçuk üniversitesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Makedonya Sosyo-Kültürel Antropoloji
Enstitüsü ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma
Merkezi işbirliği ile düzenlenen 14. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ, SANATI ve KÜLTÜREL MİRASI
KORUMA SEMPOZYUMU/SANAT ETKİNLİKLERİ’ne hepiniz hoşgeldiniz.
Yıllardır bir misyon gereği evlad-ı fatihan olan coğrafyalarda bu kongreler serisine devam edildi.
Ancak covid nedeniyle bu yıl çevrimiçi ortamda gerçekleştirebildik etkinliği. Bu güne kadar Mısır,
Hindistan, Bosna, Azerbaycan, Belarus, Moğolistan, İtalya, İspanya, Kuzey Makedonya, Suriye ve daha
pek çok ülkede kongreler serisini devam ettirerek günümüze gelinmiştir.
Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar hatta Balkanlara kadar yüzyıllardır devam eden engin Türk
kültürünün ve sanatının izleri siz değerli bilim-sanat insanlarınca üç gün boyunca burada ele alınacaktır.
Sempozyumda Azerbaycan, Kuzey Makedonya, Amerika, İtalya, Tataristan, Başkordustan, Kazakistan,
İran, Bulgaristan gibi ülkelerden ve ülkemizin birçok üniversitesinden katılan bilim-sanat insanlarını bu
güzel ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Aramızda birbirinden değerli ilim insanları var. Türkiye dışından
katılan kıymetli dostlarımız var.
I greet foreign scientists. Dear friends, you all welcome to the congress. Sorry. We hold
congresses as online because of Covid and I hope everyone have healthy. I hope we can meet you
soon. Thank you very much. I wish you good health from God
Bu sempozyumun bir başka özelliği daha var. Bilge Tonyukuk armağanı olarak hazırlandı.
Malumunuz 2020 Unesco tarafından Bilge Tonyukuk yılı ilan edildi. Tonyukuk, Göktürk Kağanlığı’nın
Yabgu’sudur. Batılılar onu Türklerin Bismarc’ı olarak tanımlar. Ulan-Batortun güney batısında Nalayha
kentinin yakınlarında Tola nehri vadisindedir anıt. MS 714-734 yılları arasında dikilmiştir. 640 yıllarda 39
çerisi ile Çin Sarayı’na baskın düzenleyen Kürşat’ın yaktığı özgürlük meşalesi 680’li yıllarda Bilge
Tonyukuk ve İlteriş Kutluk Kağan önderliğinde dönemi aydınlatan bir bağımsızlık güneşine dönüşüyor.
Dolayısıyla Tonyukuk önemlidir. Bu sempozyum Göktürklerin ihtişamlı Veziri Tonyukuk’a armağan
olarak hazırlanmıştır.
Aslında hepinizin bildiği gibi biz her yıl Osman hocayla birlikte nisan ya da mayıs ayında Konya
Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği halinde bir etkinliği Ulu Sultan Alaeddin Keykubat’ın payitahtı ve Hz.
Pir’in şehri Konya’da tertip etmekteyiz. Benimde uzun yıllar mensubu olmaktan gurur duyduğum ancak
13 ay evvel ayrıldığım Selçuk Üniversitesi’nin öncülüğünde bu yıl bu sempozyumun ondördüncüsünü
düzenliyoruz. Bu tip etkinliklerin esas kalıcı tarafı elbette ki basılan bildiri kitapları ile oluyor.
Sempozyumun elektron kitabı da hazırdır. Çok yakında sizlere ulaştırılacaktır. Sempozyum kapsamında
açılan Türk Sanatları Sergisi’nin e-kataloğu da hazır ve sizlere yine tarafımızdan gönderilecektir.
Tabi etkinlikler hazırlık safahatında zahmetli işlerdir ki hele de çevrimiçi ortamda bu zahmet
katlanarak artıyor. Ama hiçbir şahsi getiri beklemeden emek verince neticelerinin de güzel olduğunu
yaşayarak görüyoruz.
Ben müsaadenizle Selçuk Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörleri
değerli hocalarıma, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı’na, Osman KUNDRACI hocaya ve ADÜ
merkezde görev alan genç ekip arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyor ve hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
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Sempozyum Eş Başkanı Prof. Dr. Osman KUNDURACI’nın Açılış Konuşması
Değerli Bilim insanları
14. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu’na hoşgeldiniz.
Evet Covid nedeniyle hher yıl Konya’da yüz yüze yaptığımız bu sempzoyumu maalesef bu yıl çevrimiçi
ortamda gerçekleştiriyoruz.
Ahmet hoca bir genel çerçeve çizdi. Bu yıl maalesef tüm dünyayı saran bu hastalık yüzünden
bu şartlar altında yapmak durumundayız.
Sempozyum artık yıllardır oturdu ve geleneksel hale geldi. Birçok ülkeden katılan tüm bilim
insanlarını selamlıyorum. Özellikle bu sempozyumun yükünü ekibiyle birlikte çeken Dr. Ahmet AYTAÇ
hocaya teşekkür ediyorum.
Üç gün boyunca yeni bilgiler öğreneceğimiz verimli bir etkinlik olacağını biliyorum. Hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
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Sempozyum Eş Başkanı Prof. Dr. Rubin ZEMON’un Açılış Konuşması
(Çeviri: Dr. Burhanettin ŞENLİ)
Sayın konuklar
Dostum Dr. Ahmet AYTAÇ’a ve Dr. Osman KUNDURACI’ya teşekkür ederim. Yıllardır işbriliği
ile bu sempozyum devam ediyor. Bu yıl pandemi nedeniyle Konya’ya gelemedik.
Bu pandemininde bir faydası oldu aslında. Bazen şartlar, çalışma temposu nedeniyle
katılamayanlar oluyordu. Şimdi internette herkes rahat katılıyor.
Ocak ayında geleneksel Ohri konferansımız olacak. Yakın ülkelerden katılanlar olacak.
Uzaktakiler online katılabilecek. Maalesef dünyadaki civid problemi bu şartlara yöneltti bizi.
Dostum Dr. Ahmet AYTAÇ ülkeler arası işbriliği için bu bilimsel aktivitelerde bizi yalnız
bırakmıyor.
Gelecek yıl fiziksel ayrılıkların bittiği yüz yüze konuşabildiğimiz konferanslar olmasını diliyorum.
Baştan sona dikkatle takip edeceğim bir sempozyum olacak. Herkese saygılar sunuyorum.
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Türk Cumhuriyetlerinden katılanları temsilen Prof. Dr. Kamil İBRAHİMOV’un Açılış Konuşması
Sayın Sempozyum Genel Sekreteri, Eş Başkanları, kıymetli hocalarım, değerli öğretim
üyeleri,
Geleneksel hale gelen Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma
Sempozyumu, bu sene UNESKO – nun 2020 yılını Bilge Tonyukuk yılı ilan etmesine bir armağan
olmuştur.
Ben, Türk Cumhuriyyetlerinden katılan bilim adamlarını temsilen, sempozyuma katılan
tüm bilim adamlarını böyük gurur hissi ile selamlıyorum. Bana bu şerefli görevi verdigi için
konqreni orqanize eden tüm arkadaşlara özellikle sayın Osman beye ve Ahmet beye
teşekkürümü sunuyorum.
Konuşmamı vezir Tonyukukun taş üzerinde yazdırdığı bir deyimle başlamak istiyorum.
“Tanrı yargıladığı için Türk milleti içinde silahlı düşmanı gezdirmedim. Damgalı atı koşturmadım.
İlteriş Kağan çalışmasaydı, ona uyarak ben kendim çalışmasaydım, il de millet de yok olacaktı.
Çalıştığı, çalıştığım için il, il oldu. Millet de millet oldu. Kendim artık kocadım… Şimdi Türk Bilge
Kağan, Türk müstakil milletini, Oğuz milletini iyi idare ederek tahtında oturuyor.”
Ulu Tonyukuk, uzun seneler İlteriş Kağan, Kapagan Kağan, Bögü Han ve Bilge Kağan'a
baş vezirlik yaptı. Bazı savaşlarda başkomutan oldu. "Tonyukuk" sözcüğü, "giysisi yağlı olan"
anlamına gelmektedir. O dönemlerde, lekeli bir giysi, "zenginlik ve cömertlik" belirtisiydi.
Bu sempozyumda türk birliyinin ve türk dilinin yaratıcısı olan vezir Tonyukuku anaraq türk
bilim ve sanat adamları ile tarih, kültür, sanat tarihi ve folklor konuşacağız.
Sempozyumda Türk dünyasının aydınlanması adına değerli hocalarımız, konuklarımız
var. Konqreye Makedoniya, Bulqarıstan, İtaliya, Başkırdıstan, İran, Kazakistan, Azerbaycan,
Tataristan gibi farklı ülkelerden bilim adamları katılmışlar.
Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum ve kongrenin başarılı ve hayırlı olmasını
diliyorum. Bu yönde yapılan tüm çalışmalar, türk sanatına, tarihine ve folkloruna bir katkı olacaktır.
Bizim hep bu gibi kongrelerden en büyük beklentilerimiz ve ya umutlarımız, konqrenin
neticelerini, gelecek nesillere, gençlere, bilim insanlarımıza ulaştırmak ve yararlanacağımız bir
kaynak haline getirmektir.
Ne kadar uzakda olsak da, kalblerimiz yakındır. Kardeş Türkiye her alanda olduğu gibi,
bilgi alış-verişinde de, türk kültürü, sanat ve kültürel mirasın araştırılmasında, korunmasında ve
teşfikinde de bizleri yalnız bırakmıyor. Aslına bakarsanız, devamlı olarak düzenlenen böyle
etkinlikler, bir bilgi aktarımıdır. Bu bilgi alış-verişi türkleri ve türk devletlerini bilim ve kültür alanında
birleştirir. Bu projelerin devamlı olarak düzenlenmesi, türk halkının kültürü ve medeni mirasının
incelenmesi yolunda çok büyük önem taşıyor. Kültürel ve bilimsel paylaşım her zaman ve her
açıdan yararlı ve doğrudur.
Dünya halkları içerisinde en eski kültür çalarlarını kendinde yaşatan, insanlığa döneminin
en mükemmel keşiflerini armağan eden, savaş sanatının, cengâverliğin, mertliğin temsilcisi türkler
olmuştur. Bizi birleştiren ortak soy, tarih, kültür ve ulusal değerler karşılıklı yarar sağlayan
işbirliğimizin önemli bir temelidir. Türklerin gönül coğrafyasında çok önemli sanatsal, kültürel
zenginliklerimiz var. Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Asya’da, Rusiyada və dünyanın pek çok
yerinde türkler şu anda varlıklarını sürdürüyorlar ve türklüyü koruyorlar. Bunların başında
Moğolistan’daki ortak tarihimiz olan ve çok önem taşıyan Orhon yazılarının korunmasıdır. Bu
türklüğümüzün yaşatılması ve canlandırılması acısından önemlidir.
Yeni bir yükseliş dönemini yaşayan modern Türk dünyası, insan uygarlığına yeni eşsiz
örnekler verebilmektedir. Bugün egemenliğini kazanan birçok Türk cumhuriyetlerinin uyanışı,
dirçelişi, Türk dünyasının geleceği için parlak umutlar veriyor. Ekonomik, siyasi ve kültürel hayatın
yakın bağlarıyla birleşmeye başlayan Türk halkları, yeni dünyanın önemli unsurlarından biri haline
geliyor.
Dünyaya her zaman milletler ve halklar arasında düzen ve uyum yaratmak için
geldiklerine inanan Türkler, asrlar boyu dünyanın çeşitli halkları ile barış içinde yaşamış, kurulan
geniş imparatorluklarda tüm milletleri barındırmış ve zaman-zaman bozulan uyumu yeniden tesis
etmek için büyük ideolojiler kurgulamışlardır.
Türkler, mükemmel kıyafet, yaşam tarzı, teşkilatlanma, vatana sevgi, milli gurur ve milli
kahramanlık anlayışı ile baştan itibaren bir adalet duygusu oluşturduğu için millet olarak uzun bir
tarih dönemi yaşadılar.
Bugün, dünyanın dört bir yanındaki Türklerin sayısız sorunlarını ve kayıplarını ortadan
kaldırmak ve eski haline getirmek için birliğe ihtiyacımız var. Kadim ve şanlı bir geçmişe sahip
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olan ve zaman-zaman haysiyetle ortaya çıkan kahraman milletimiz, Türk gururu ve bilinci, Türk
ahlak ve erdemleri, Türk milliyetçiliği ve ideolojisini kullanarak bu birliyi yapacakdır.
Bugünlerde her bir Azerbaycanlı mutluluğunu yaşıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanının
öngörüsü, kararlılığı, iradesiile ve Azerbaycan Ordusu'nun cesareti sayesinde Karabağ savaşını
galip olarak bitirdik. Tüm baskılara rağmen askeri ve siyasi alanların başarısında ve bu zafere
ulaşılmasında halk-başkanlık birliğinin büyük rolünü herkes bir kez daha gördü.
Azerbaycan, Türkiye ile birlikte bölgede hızla gelişmiş ve dünyada bir itibar kazanmıştır.
Amaçlı politika, yüksek diplomasi, artık dünya Türklerini yumruk gibi birleştirmiştir.
Uluslararası ilişkilerin önemli bir unsuru haline gelen çok kültürlü değerler ve küreselleşen
dünya gerçekleri, diaspora alanında dünya Türklerine yeni görevler belirlemiştir. Halklar
arasındaki hızlı entegrasyon süreçleri, diasporanın ve lobi kuruluşlarının uluslararası politikadaki
artan rolü, bu alanda daha geniş faaliyetler gerçekleştirmeyi tarihsel bir zorunluluk haline
getirmiştir.
Büyük tarihsel devlet deneyimi, uluslar arasında işbirliğinin kurulmasına yönelik çok
kültürlü destek ve yüksek beceriler sayesinde, topraklarımıza geri dönerek yeni bir tarih yazdık.
Muzaffer Azerbaycan Ordusu, Türk toplumunun manevi desteği ve kararlılığı sayesinde çok
başarılı operasyonlar gerçekleştirerek kısa sürede Karabağımızı kurtardı. Üç renkli Azerbaycan
bayrağı bu bölgelerde şu an dalgalanıyor. Bu büyük zafer, Türk toplumunun nihai amacına ulaşma
konusundaki öngörü, bilgelik, cesaret ve kararlılıkla elde edildi.
Avrupa Birliği üyesi olmayan Türkiye daha da güçleniyor, doğu ve batı coğrafiyasında
önemli bir oyuncu haline geliyor. Karabağ sınavının temel göstergelerinden biri, Türkiye
Cumhuriyeti'nin Türkçe konuşan halklarının özen ve korumasının açık bir örneğiydi.
İnanıyorum ki, artık Geleneksel olarak hər sene yapılan bu bilimsel sempozyum, tüm
türklerin türk kültürü, tarihi, sanatı, kültürel mirası koruma, folkloru, güzel sanatları ve deger bilim
dallarındakı üstünlüyünü, uğurlarını sergileyecek ve yıllarca devam edecektir.
Yaşasın dünya Türk birliği!!!
Sempzyuma hoş geldiniz!!!
Hepinize başarılar diliyorum!!!
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Diğer ülkelerden katılanları temsilen Prof. Dr. Zoran VITOROVIC’in Açılış Konuşması
(Çeviri: Dr. Burhanettin ŞENLİ)
Yıllardır düzenlenen bu konferans için arkadaşım Dr. Ahmet AYTAÇ’a teşekkür ediyorum.
Yıllardır eş bir uyumla gidiyor ve artık her yıl beklenen bir konferans oldu.
Covid zorunlu olarak yüzyüze yapılmasına büyük bir engel oldu. Ama komşu coğrafyalardan
bilim insanları bu konferansa katılıyr ve kültürler hakkında bilgiler konuşuluyor.
Bu konferansı çok beğeniyorum. Arkadaşım Dr. Ahmet AYTAÇ’ı kutluyorum.
Herkese selamlar.
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AÇILIŞ OTURUMU (OPENING SESSION)
Oturum Başkanları (Session Moderators):
Prof. Dr. Osman KUNDURACI-Doç (Assoc. Prof.) Hande KILIÇARSLAN
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PROFESSION OF ZURLE-DRUM PLAYERS AND THE FAMILY ‘MAJOVCI’ FROM DEBAR AS AN
INTERCULTURAL CONNECTION BETWEEN MACEDONIA AND TURKEY
Rubin ZEMON
ABSTRACT
The cultural and historical relations between the Middle East, Africa and Asia with the Balkans
are obviously and by the existence of folk music by using of some instruments as are zurle and drum.
Family Majo (Majovci) traditionally is the most famous family in Macedonia and especially in the
Debar-Mijak ethnographic area. This family has the national and international glory, because is known
also in other states like Turkey, Serbia, Bosnia and Herzegovina etc. For that reason using or abusing
of the name “Majovci”, which became a “brand” for zurle-drum music playing groups, become a
phenomenon in a contemporary life.
Even that some futurist predicted that this profession will be dead in a very near future, it strongly
exists in time of abounded villages and traditional life, aggressive urbanization and intensive emigration.
It is still not clear in science whether the drum and zurla in the Balkans and Macedonia were
brought with the penetration of the Ottomans or they existed before that! Such dilemmas are deepening
and are new research in the field of archeology and art history. In the monastery near Staro Nagoricane
in Kumanovo, in the fresco "Mocking of Christ", an art performance from the XIV century, a musical
ensemble is shown, on which, among other instruments, there is a drum. Also on the fresco "Dance of
the Crazy" in St. Gavril in Lesnovo, from the XIV century is shown drummer (Linin A. 1986: 9). There is
an artistic representation of zurla since the XII century on the carved door of the church of St. Nikola in
Ohrid (Linin A. 1986: 112). These paintings indicate that the drum and zurla were known in our area
even before the arrival of the Ottoman Turks, or the Roma, who in many works are described as the
main transmitters and carriers of this musical culture.
On the other hand, the supporters of the eastern genesis of the drum and zurla revitalize these
facts, through the view that intense eastern cultural influences in the Balkans existed even before the
political domination of the Ottomans in this area (Chausidis N. 2008: 210). However, modern theories
of culture and the origin of cultural values, in addition to diffusion methods of spreading culture, also
refer to the so-called universal or universal character of cultural phenomena. This concept is guided by
the principle that in different places, at different times under the same or similar conditions, the same or
similar cultural phenomena can occur! Thus, a certain phenomenon can appear in parallel in different
environments and in different time periods, not as a consequence of human migrations or cultural
influences, but as a result of processes and motivations (psychological, semiotic, economic, social, etc.)
that are general for man as biological species and cultural being, without where and when he lives
(Chausidis N. 2008: 212).
On the other hand, Yuri Arbatski disputes the theory that the Roma brought the drum to the
Balkans, because the Balkan elements of the drum do not exist in Roma music outside the Balkans,
and concludes that they have no contribution in the field of music, except in the unusual manner of
performance. They adopt the music of the space where they are, and modify it by using it in other
characteristic ways. He claims that the Turks have adopted the Arabic and Persian culture and that the
technique of playing the drum is a kind of Arab artistic influence (Arbatski J. 1999: 298)
Zurle &drumming bands usually consist of 3-4 musicians, ie. two zurlas and one or two large
drums. The leader of the group is an experienced old musician, who plays solo and is called "Master",
and the other is a "bass player" and is called a journeyman. The same goes for drums master and
musician. The whole melody is led by the master of the zurla, and the other one follows it, and it is also
with the drummers, ie. the chief drummer follows the "master" of the zurla, and the other drummer "fills
the gap". When the atmosphere should be happier, then the drummers speed up the rhythm and,
spinning, turn around, receiving a reward - "tip".
Some players make the instruments themselves and some buy them. There are two types of
zurlas: big zurla (Kaba) about 52.5 cm long and whistle (small zurla) about 35 cm.
"Without the" Mayovci "no celebration is held in the Debar-Mijak ethnic group in Debar, Zhupa
and Lower Reka rgeion", wrote on one occasion Nijazi Limanoski (Limanoski N. 1993: 47), and I would
add in Mijak area, regardless of ethnicity or religion, and where the rule "a bride can’t be married without
a drum" has been and still is in a power. Even nowadays the musicians from Debar are invited by the
emigrants from Debar to Turkey to play at their wedding celebrations, especially in Izmir, Adapazar,
Izmit. The Mayos (Majovci) with the most renowned folklore societies in Macedonia, have won the


Prof. Dr., Deputy-N. Macedonia Institute for Socio-Cultural Anthropology Institute Director, N. Macedonia.
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world's largest folklore awards. This family with the most famous Macedonian cultural and artistic
association "Tanec" in 1950, in Langolen, Wales, Great Britain at the international folklore festival won
first place with the dance "Teshkoto" (A Hard dance).
The International Folklore Festival in Langolen, in 1950, is essentially the first international
performance of the folk dance and song ensemble "Tanec" abroad, as well as the first presentation of
the Macedonian tradition and culture with Macedonian identification. The president of the jury of that
festival, Taylor, in the explanation for winning the first place at the festival wrote: "... That game is a
proof that there (in Macedonia MB) live people with high culture and all other groups so far, towards
them represent either beginners or bad stylists. I think that any other comments are superfluous here ...
”(Kitevski M. 2015: 113). Amet and Rakip Majovci were Zurladzi in Langolen. (Kitevski M. 2015: 114).
According to the chronicler of the Mijak region, Blazo Smilevski, in the first dance group from
Macedonia, which was formed on the initiative of the famous Serbian ethnomusicologists sisters Danica
and Ljubica Jankovic, in the winter of 1938, the famous Majovci, Zurlamo Majo and on the drum - Isaac.
Their first concert was in January 1939 at the National Theater in Skopje, then on January 6 they
performed a spectacular concert in Belgrade at Kolarчеev University, and later in February and March
1939 they performed in Zagreb, Ljubljana and Sarajevo. In May, led by ethnologist Branislav Rusic, the
Lazarovci group traveled with the Mayovci to the International Folk Dance Festival in Brussels, Belgium,
to the delight of the Belgian and international public. (Kitevski M. 2015: 9,17)
The director Meto Petrovski in 1972 has made a documentary film produced by "Vardar Film"
entitled "Drummers", dedicated to the Mayovs in which the sentence "They are called Majovci and come
from Debar - six days they are working as blacksmiths, and the seventh they played on zurles and
drums.
The blacksmith-drummer relationship has been known since ancient times, even in mythology.
(Chausidis N. 2008: 226) In that sense, the legend of Cadmos and Harmony is interesting, for which
Cadmos was believed to have brought metallurgy to the Balkans (Kuzman P. 1996: 171-172). It is one
of the possible connections of the Afro-Asian concepts of blacksmith and drummer. According to the
mythology, Cadmos is a Phoenician, who in search of his sister Europa, who was kidnapped by Zeus,
came to our Balkan regions, conquered Thebes on Boeotia, moved to Enhelei (around the shores of
Lake Ohrid), and from there across the river Drilon (Drim), to move to the Adriatic coast and create the
city of Tivat (Thebes). The city of Budva (Budue - a mythological snake from Egyptian mythology) is in
some way related to this legend of Cadmo and Harmony, whose clan symbol was the snake (eel) (Lisicar
P. 1953: 245-261). Both the etymology of the name of the Enhelei tribe and the old name of Struga Enhalon, comes from the eel. Regarding the Afro-Asian mythological relations of the blacksmiths and
metallurgists, the Cabires are also indicative, whose metallurgical character and exotic origin indicate
the relations with Hephaestus (the blacksmith from Greek mythology) and the relations with Cadmo and
the Pygmies (Chausidis N. 2008: 229).
These mythological connections with the Afro-Asian concepts, which are confirmed by the
colonization of the so-called mythological time (Bernal M. 2009: 79-92, Zemon R. 2013: 56-63), but also
during the ancient period from Egypt and Phoenicia in the Balkans, can find their reflection in the
similarities with the traces of musical instruments what is left of Egyptian papyri, pyramid drawings, or
archeological exhibits in Egyptian museums or European museums with Egyptian exhibits. (Photo 3)
It is interesting to note that the artistic representation of the carved iconostasis in the monastery
of St. Jovan Bigorski from the XVIII century, where the scene "The Game of Saloma" is shown, where
Saloma dances to the accompaniment of two aero phonic instruments and a drum, is probably a
depiction of the zurla- players and drummers from that time, ancestors of today's Majovci!
Today, also on the main street in the center of Skopje, on Makedonija Street near the Memorial
House of Mother Teresa, there is a monument called "The Difficult" by the author-sculptor Zlatan
Trajkov, discovered in 2009. The monument shows the "Mayovs", ie. a percussionist and a drummer,
along with a dancer playing the heavy heavy drum.
The large Mayovci family belongs to the ethnic community of the Balkan Egyptians, who in the
Debar-Mijak region are called Egyptians. They come from the village of Gary and later moved to the
village. Lazaropole, and moved to Debar in 1936. Their name comes from Majo Isak (Isakovski,
Isakovic), who had 5 sons: Alija, Majo, Isak, Amit (Amet) and Rakip (Photo 5). All of them were engaged
in the craft of blacksmithing, and at the same time they were also engaged in the drumming-drumming
profession, and they represented a group. The real genetic descendant of the Mayo family today is only
Petrit (Pero)) Isakovski-Titi (Photo 5), and his son Mayo, who play the zurla. Petrit's father was Mayo's
Ramadan son. I mention this because today the name Majovci is used by almost all Zurla-drum groups
(tribes) in Debar and beyond.
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In the past, the tradition of playing was passed down from generation to generation, and almost
every male member of the family either played the zurla or played the drums. As for playing the zurla,
the boy had to turn 13 years old to start learning to play the zurla, because due to the great effort of
blowing it can damage the heart. At the beginning, one learns to blow the trumpet properly, that is, "to
breathe and exhale with a diaphragm". They play the melody as melodies that are transmitted as a
tradition and every melody, especially those related to wedding customs, has its own name, such as:
"walking on water", "inviting the best man", "shaving the groom", " inviting the dead ”etc.
According to the occasion of the playing, ie whether they play at a wedding, gathering, fame or
circumcision, the behavior of the musicians, ie the customs related to the musicians, also depends. It
should be noted here that during the Muslim month of Ramadan, drummers mark the "iftar" every day,
ie that the time allowed for eating begins. For this "announcement" at the end of the month of Lent, they
also receive a monetary reward from the people.
Wedding customs associated with the Zurla-Drumming tribes vary depending on the region,
ethnicity, and religion. In that way, the people of Mayo know all the traditions and dances of all
communities living in the Debar-Mijak area. They invite weddings and celebrations from all communities
and nurture the special diversity of all ethnicities. Therefore, it can be said that Majovci are also real
mediators of multi-ethnic and multicultural life, as well as intercultural dialogue in the Debar-Mijak area
(Stojkova-Serafimova V. 2007: 4).
Because Debar-Mijak region was and mainly is inhabited by the Muslim population, before and
after the World War Second a lot of people emigrated to Turkey mainly in Izmir, Izmit and Adapazar.
Mayo family I three generations backward are invited every year among these families in Turkey to play
music during their weeding, as well as on same concerts. Mayo family actually are the main intercultural
mediators that are caring and keeping the relations of this emigration with their kin-state, as well as
holding of their traditional music and customs.
The traditional Galichnik wedding, but also the modern manifestation "Galichnik Wedding" which
has been held for more than 40 years in the village. Galichnik on St. Peter's Day, it can not be imagined
if the Mayovs do not play on it. (Angelov G. 2014: 210)
A particularly arachnic custom that is well preserved among the Mijaks is the "inviting of the
dead to a wedding" which is performed with zurli and drums. On Sunday morning, two musicians
(seniors) go with the wedding guests to the cemetery to "invite the dead". In this archaic custom, the
drummer plays a sad melody special for this occasion, and the drummer places the drum on the grave
and strikes "ezgija" with only two sticks. The music here is the connection that "cosmically connects this
and that world". The famous Macedonian ethnomusicologist Dr. Borivoje Dzimrevski will write about this
custom and the way the Mayovs perform it:
"... The content of the instrumental music is not precisely defined, it is a" song without words ",
but the musical instrument has the power to indirectly convey the feelings and messages, indicated in
the ritual" inviting the dead ". In that way, without a proper song, but with a special gig, the aesthetic
balance in the wedding rite was achieved, between sadness and joy and between the traditional,
functional and beautiful. There is a belief among the people that the direct communication between the
living and the dead is established by an inter-sound connection with the help of musical instruments ....
... The understood geographical position of the village. Galichnik, nestled in the gentle mountain
Bistra, as if created by God for the impressive experience through the magical mountain echo, which in
the cosmic space intertwines and echoes from all sides. In that intense sound euphoria, subconsciously
the thought is initiated in our souls, that this strong sound and rhythm will be heard by the dead, and
they will rejoice, that is, they will invisibly attend the wedding joy in the family ...
... We feel the richly practiced ritual act "inviting the dead" in the Galichnik wedding as a high
cultural virtue, filled with deep respect for traditional ethical principles, which in a relevant way satisfy
the spiritual needs of the living and the dead.
The cult of the dead, seen in a wider time distance, is as old as the human race, and is an
instinctive element of respect for human reproduction ... "(Dzimrevski B. 1997: 10)
Similar parallels around the cult of the dead can be found in the cult of Osiris and the Book of
the Dead from the ancient Egyptian cultural area. (Zemon R.: 2013: 149)
The mentioned Petrit Isakovski, the genetic descendant of Mayo Isakovski, is not only a wellknown zurla - player today, but also one of the best makers of the Debar zurla. He has a workshop in
his home in which he makes zurles with pleasure. "Debar zurla is made of wood - wild cherry. The tree
should be planted for more than a year, and then that tree is drilled and the appropriate sound is
required. Next is the drilling of the holes and the making of the nightingale which is made of boxwood
and boxwood. Then the whistle is made. The Debar zurla differs from the other zurlas in the tone that is
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obtained, but also in the length of the instrument. This trunk is 52 centimeters long, while the others are
much shorter.
The drum maker in the Debar area is Memet Bajrami-Kurka, who is now 73 years old and is
succeeded by his son Robert. Drum bites are made from chestnut or walnut wood. It is characteristic
that the tree, after the selection is made, is placed in leaf litter and stays there for up to two months.
Then the process of folding the bite begins, to get elasticity and color. Next is the making of the hoop,
which is made of wood hazel. The skin of the drum is made of goat or young calf. The diameter of the
Debar drum is 62 centimeters.
According to the legends that are told in the Debar-Mijak region, the creation of the famous
dance "Teshkoto" is connected with the Majovci family, in the middle of the 19th century, with the
beginning of labor migration and the difficult separation of migrant workers with their families. The
informant Petrit-Titi Isakovski claims that in addition to "Teshkoto", Majovci are authors (creators) of the
following musical works: Chamche, Malesora (Bajrache), Djangurica, Piperot (Skudrinsko oro),
Makedonska patrona, Manukot (Zetovsko orvo), Sovek and Flat Lazarus Dance (Flat Mijak Dance).
But, in the modern conditions of commercialization and unprotected copyright and other rights,
the legend of the Majovci family grows into a modern "brand" for the Zurladzi-drumming tribes, with
which the Majovci family can not cope best: Just for example in 2012 The agency "MAG-Culture and
Experience", which presents itself as an agency that manages the career of "Majovci" (Nova
Makedonija, July 6, 2012), took to the festival "Roskild" in Denmark a drumming-zurladziska group
owned by Agim Gigovski on drums , Amdi Balovski on zurla, Salija Baljoski on zurla and Muamed Saloski
on drum, none of whom belong to the "Majovci" family! "No matter how many groups there are today in
Macedonia who present themselves as the successors of the legendary Mayovs - it is us, nailed to this
piece of land, without the desire to commercialize all this to the maximum. Although we have released
a CD produced by MRT with 24 songs and dances, although we have held many concerts in and outside
Macedonia, our favorite performances are in Lazaropole, Gary, Rosoki, wherever they call us and
where, as they say, they can not "Imagine no folk festivities and celebrations without the zurla and the
drum popping", says Petrit-Titi Isakovski!
In conclusion, we would conclude that although some futurists predicted that the drum-making
craft as well as other crafts would slowly and surely die out, it still stands on its feet, even in times of
devastated villages, aggressive urbanization and intense emigration. Considering that the elements of
spiritual culture, and especially those related to family customs, have long existed and are opposed to
time, for traditional music as an integral part of those customs, there is still interest to nurture despite
modern electric instruments and synthetic sounds. Maybe it's because of the melodies and dances
associated with wedding customs such as: "walking on water", "inviting the best man", "shaving the
groom", "inviting the dead to the wedding", can only be played with zurli and drums! Keeping of
traditional music and customs is very attractive in general among the emigration.
The name "Majovci" has grown into a "brand" of quality Macedonian Zurladzi-drum music, which
is used by any group for commercial, career and other purposes.
However, the Majovci family, who are synonymous with intercultural mediators in the
Macedonian "divided society", deserve greater protection from the called institutions for the protection
of spiritual and musical heritage, as they are an inseparable part of the tradition and cultural values of
Debrasko. The Mijak ethnographic whole of Macedonia as well.
Macedonian Muslim emigration in Turkey want to keep strong spiritual relations with their kinstate and land, and Mayovci family from Debar is one of the best example of mediators of intercultural
and transcultural relation between Macedonia and Turkey.
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Photo 1. The monument "Teshkoto" by the author Zlatan Trajkov, in the center of Skopje, which shows
the legendary "Majovci"
Photo 2. The Majovci family in the 70s of the XX century released their own LP music album produced
by PGP-Belgrade.

Photo 3. The Majovci family in the 60s of the XX century.
Photo 4.In the picture on the right they are playing at a wedding of emigrants from Debar region in
Adapazar (Turkey)
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Photo 5 & 6. Mayovci family on visit in Turkey and cooperation with folk groups of emigrants from
Debar- Mijak region in North Macedonia

Photos. 7 &8. Petrit (Pero) Isakovski-Titi, a genetic descendant of the Mayovci and maker of zurles.
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GUMER BASHİROV'UN ESERLERINDE FOLKLORİZM
THE FOLKLORIC ELEMENTS IN THE WORKS OF GUMER BASHIROV
ФОЛЬКЛОРИЗМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ Г. БАШИРОВА
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SUMMARY
The article is devoted to the study of folkloric elements in the works of Tatar writer of the second
half of the twentieth century, Gumer Bashirov. In this work, the object of the research is the folklorisms
used in G. Bashirov's autobiographical novel "My Native land-my green cradle".
In Tatar village prose, which also includes the work of the studied writer, in order to reflect the
Tatar village life, elements of family and calendar rituals are often included in the outline of the work.
The aim of this work is the study of the function of the incorporation of folkloric elements in the
studied Roman Bashirov. Special attention is paid to the song, fairy-tale and small genre of folklore, as
well as to the customs and rites of the Tatar people and used in the work as elements of folk life and
when describing holidays, revealing the characters of the characters.
The folk art reflects the spiritual world of the people, their ideals and dreams, values of life,
centuries-old creative experience of the people. Also, folklore is unique in its form and content, themes
and subjects, which attracts writers and poets.
The works of the classic Tatar literature of the twentieth century, people's writer of Tatarstan,
Gumer Bashirov are included in the Golden Fund of Tatar literature. G. Bashirov knew very well and
carefully studied national traditions and customs, and used them in his works with exceptional accuracy,
in the smallest details, colorfully and at the same time accessible.
The writer was interested in folk art since childhood, then began to collect and study folklore
units. Later, he reflected his love for the pearls of folklore in his popular science articles written in
different years.
In the article "Some words about one word" (1963), the author writes about the need to record
folklore material from the people themselves, sets a task for folklorists and writers – to study the work
of famous folk storytellers, and also calls to protect the "precious national heritage".
The writer made a great contribution to the development of Tatar folklore: he collected a lot of
texts of folk tales and anecdotes, was the compiler and author of introductory articles of collections of
Tatar folklore that were published in the middle of the last century (collections "Tatar folk tales" (1950),
"Gulchechek" (1953)" Ninety-nine anecdotes "(1960) and" one Thousand and one anecdotes " (1962)).
Key Words: folklorism, traditions of folklore, Tatar literature, Tatar prose, ritual folklore,
customs, folk tales, traditions.
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию фольклоризмов в творчестве татарского писателя
второй половины ХХ столетия Гумера Баширова. В данной работе объектом исследования
становятся фольклоризмы, использованные в автобиографическом романе Г.Баширова
«Родимый край – зеленая моя колыбель».
В татарской деревенской прозе, к которой относится также творчество изучаемого
писателя, в целях отражения татарского деревенского быта часто в канву произведения
включаются элементы семейно-бытовых и календарных обрядов.
Целью данной работы является исследование функции включения фольклоризмов в
изучаемый роман Баширова. Особое внимание уделяется песенному, сказочному и малому
жанру фольклора, а также обычаям и обрядам татарского народа и, используемого в
произведении как элементы народного быта и при описании праздников, раскрытии характеров
героев.
Вопросы взаимовлияний устного народного творчества и татарской художественной
литературы были предметом исследований татарских ученых: Ф.Ахметовой, Т.Гилазова,
Л.Мингазовой, А.Садековой, Ф.Сайфулиной, Ф.Урманчеева, Н.Юсуповой и др. [1-8]. Изучению
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творческого наследия Г.Баширова посвящены труды Г.Ахунова, М.Залялиевой, Н.Рашитовой и
др[9-11].
В устном народном творчестве отражается духовный мир народа, его идеалы и мечты,
ценности жизни, многовековой творческий опыт народа. Также фольклор отличается
уникальностью формы и содержания, тем и сюжетов, чем привлекает писателей и поэтов. В
произведениях, где изображается духовный мир, образ жизни народа, деревенский быт,
использование фольклорных традиций и элементов является неотъемлемой частью
художественного произведения.
Устное народное творчество всегда был и остается неиссякаемым кладезем и для
татарской литературы, как для литературы любого народа. Сознательное обращение писателей
к фольклору, использование фольклорных традиций в своих произведениях принято называть
фольклоризмом. Этот термин в XIX веке был предложен французским фольклористом П.Себийо.
В широком понятии фольклоризм – это процесс трансформации, отражении и преломлений
традиционного фольклора в современной художественной литературе.
Писатели во все времена по разному обращались фольклору. Некоторые берут готовые
сюжеты, некоторые изображают известных фольклорных героев, а некоторые включают в свои
произведения элементы фольклора. Г.Баширов, в предисловии романа «Родимый край –
зеленая моя колыбель» отмечает, что осознанно обращается к фольклору. Он пишет: что «это
произведение из жизни одной деревни. Новая Сала – небольшая деревня. Но существует уже со
времен Казанского ханства и в себе, в своей земле, в воде, в быту и в преданиях хранит очень
много бесценных следов из истории жизни народа. В них отражаются лучшие качества нашего
народа. Они, блистают остроумным словом, или влияют как душераздирающая мелодия
народной песни, озаряют глаза задорными танцами. Я считаю себя очень счастливым
человеком, так как смог включить хотя бы часть этого бесценного духовного наследия в свое
произведение [Баширов, 2005: 6].
Исследование дает возможность сделать выводы о том, что в автобиографическом
романе Г.Баширова «Родимый край – зеленая моя колыбель» отводится значительное место
татарскому устному народному творчеству. Автор использует практически все основные жанры
татарского фольклора – это сказки, предания и легенды, песенный фольклор и баиты, малые
жанры – пословицы, поговорки, приметы, крылатые слова, благопожелания, проклятия,
заговори, клятвы. Также мы можем узнать очень много интересных фактов про семейно-бытовых
и календарных обрядов которые проводились в начале ХХ века.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фольклоризм, традиции фольклора, татарская литература,
татарская проза, обрядовый фольклор, обычаи, народные сказки, предания.
ВВЕДЕНИЕ (introduction) Произведения классика татарской литературы ХХ века,
народного писателя Татарстана, Гумера Баширова входят в золотой фонд татарской
литературы. Г.Баширов очень хорошо знал и тщательно изучал национальные традиции и
обычаи, и исключительно достоверно, в мельчайших подробностях, красочно и одновременно
доступно и использовал их в своих произведениях.
Писатель с детства интересовался с устным народным творчеством, потом начал
собирать и изучать фольклорные единицы. Позже, свою любовь к жемчужинам фольклора он
отразил в своих научно-популярных статьях, написанных в разные года.
В статье «Несколько слов об одном слове» (1963) автор пишет о необходимости
записывать фольклорного материала от самого народа, ставит задачу фольклористам и
писателям – изучить творчество известных народных сказителей а также призывает беречь
«драгоценное народное достояние».
А в статье «Народное – народу» (1965) он утверждает о том что в любой отрасли
искусства и литературы, источник восходит к народному творчеству.
Писатель внес большой вклад в развитие татарского фольклора: он собрал очень много
текстов народных сказок и анекдотов, был составителем и автором вступительных статей
сборников татарского фольклора которые были изданы в середине прошлого века (сборники
«Татарские народные сказки» (1950), «Гульчечек» (1953) «Девяносто девять анекдотов» (1960)
и «Тысяча один анекдот» (1962)).
Еще с древних времен жизнь хлеборобов-крестьян была связана с землей, с природой.
Люди старались вести хозяйственную работу по изменениям природы и времени года. Таким
образом, татарский народный календарь, как и другие народы, появился в зависимости от
времени года и хозяйственной деятельности. Волшебные обряды, слова и выражения
придуманы. Большую часть произведения «Родимый край – зеленая моя колыбель» занимают
обряды.
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Г.Баширов уделил очень большое место описанию праздника весеннего календарного
обряда – Сабантуй. Этот обряд не ограничивается одним днем майдана.
Сабантуй это многоэтапный обряд. В произведении он начинается с вырубки первой
борозды. Люди очень тщательно подготовились к выходу в сев: проводили уборку дома и двора.
Женщины, проводя мужчин и сыновей в поле, открывали ворота и пожелали хлебам
хорошего урожая, рабочим – легкой ноги, доброго пути, потому что слово имеет магическую силу.
По давней традиции, в день выпуска семян первым встречающимся людям необходимо давать
яйца. Он называется посевным яйцом. Это тоже отразилось в произведении. По сложившейся с
давних времен традиции, в первый день вместе с семенами нужно сеять яйцо. Они уверены, что
если так, то урожай зерна будет высоким. «Земля, земля, отдай силы, отдай шестерых коней сил,
шестьдесят тележек ржи!..» [Баширов, 2005: 100].
Подготовка к Сабантую. Жители села Новая сала готовились к Сабантую заранее. В честь
этого праздника приобретали специальные новые платья, камзулы, каляпуши, а также
раскрашивали яйца луковицей. Лошадей, которые должны участвовать на скачках не пустили на
работу. Кормили их хлебом и овсом, чтобы они могли свободно дышать.
Как только снег тает, мальчишки начинали соревноваться в силе и смекалке, готовится к
национальной борьбе “корэш” [Баширов, 2005: 47].
В первый день Сабантуя с утра пекут праздничные оладьи. Именно в этот день из дома
в дом ходит толпа детей, с мешками для гостинца, сшитыми из полотенц с красными узорами.
Обычно им раздают яйца, пряники, бавырсак из белой муки, конфеты, орехи...»
Молодые парни также войдя в каждый дом, собирают яйца, поют с гармошкой.
Во второй день собирали подарки среди девушек, достигших совершеннолетия и
молодых женщин, которые вышли замуж между прошлым и нынешним сабантуем. Каждый год
собирает подарки Гибаш-абый. Благодаря своей честности и прямолинейности, воспитанности,
человечности Гибаш «занял» эту должность. На помощь в сборе подарков пришли и парни. Они
преподносили девушкам добрые пожелания: «нитки сказочные, иголки серебряные!», «Пусть
отец отдаст красивому жениху», «Пусть жизнь будет долгой, а дети будут богатыми, пусть в доме
будет полный скот, а во рту-мед!»[Баширов, 2005: 53]. Автор хотел придать данному этапу
особую ценность, потому что в те времена, именно подарки, собственноручно приготовленные
девушками, показили ее умелость, аккуратность. Старшое поколение оценивал девушку по
подаркам.
Открывается майдан с национальной борьбы «корэш» а детей, а потом и взрослых.
Проводятся такие игры как бег в мешке, разбивка горшка, перетягивание каната. Сабантуй
невозможно представить без конных скачек. Коней украшали очень красиво. В народе принято
одаривать большими почестями и подарками лошадь, которая прискакала последним.
В завершение Сабантуя молодежь собирается на вечерних гуляниях. Его называли «игры
в кругу». Девушки и парни, держа друг друга за руки, делают большой круг. В середине –
гармонист. Все вместе поют и танцуют. Гости из других деревень делятся со своими талантами.
Местная молодежь показывает свои. Так и расширяется география народных песен и танцев.
Жизнь людей зависит от урожая. Поэтому сельчане начинают заботится о хорошем
урожае зерновых за год. В год засушливого лета, в целях дождей, для этого прилагают все
усилия. Не смотря на возраст, пол, религию, все участвуют в обрядах прошении дождя. И мулла,
и кряшенский поп читают молитву на поле. Чтобы избавиться от засухи, готовят дождевую
кашу,обливают всех водой. Г.Баширов также очень подробно рассказал об этом обряде в своем
романе.
Еще одна почти уже забытая народная традиция, которая часто встречается в
произведении, это совместное выполнение различных важных работ в виде «өмə» (субботник).
Здесь мы можем увидеть любовь народа к труду, готовность прийти на помощь родственникам,
сосодям, односельчанинам. Таким образом организовали заготовку сена, льна, жатву,
совместное строительство дома односельчанину. Из всего этого на сегодняшний день, уже в
измененном виде проводится только одна – «каз өмəсе» – «гусиная помощь», где женщины
собираются вместе ощипывать гусей.
В романе рассказывается еще об одном прекрасном обычае – домашние молодежные
вечеринки – посиделки. С разрешением хозяев вечером собирались у кого-то дома, занимались
рукоделием, обсуждали смешные истории, отгадали загадки, играли в интересные игры. К
девушкам в гости пришли парни, приносили угощения. Некоторые там и встретили свою судьбу,
познакомились и потом поженились. В посиделках прозвучали очень много фольклорных
элементов: песни и баиты, загадки, анекдоты, поверья, заговоры и т.д. Автор несколько раз очень
подробно описывает посиделки. В разделе «Девушки пришли в гости», Гумар описывает как
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родственница к ним приехала в гости и в ее честь усторили посиделки, а в другом случае
маленький Гумар играет с соседкой, со своей ровесницой Миннисой в посиделки. Они повторяют
дейтствия взрослых. Таких образом, автор указывает на то, что народные обряды передаются в
разные поколения.
Сказки – один из самых богатых и важных древних жанров устного народного творчества.
Народные сказки созданы на основе стремления человека понять происходящее вокруг себя, в
общественной жизни, понять изменения в природе. В своем романе Г.Баширов активно
использовал мотивы и отрывки из татарских народных сказок. Н.Рашитова, отмечает что «В
романе «Зеленая колыбель – родная сторона» сказка использована для психологически точного
описания процесса познания ребенком окружающего мира, процесса формирования у него
своего внутреннего мира, разумеется, отражающего мир реальный.
В представлении
маленького Гумера все жизненные реалии ассоциируются со сказочными персонажами. В
детских душах всегда живет сказка» [Рашитова, 2010:16].
С помощью сказок дети учатся узнавать окружающий мир, развивают мышление,
закрепляют характер, воспитываются. Вечером мальчишки собрались в бане, чтобы послушать
сказку. Среди них был отдельный мальчик- рассказчик. Для него самое лучшее место, если
хочется выпить – ковшом вода, если хочет есть – хлеб, в общем, слушатели готовы исполнить
каждое его пожелание.
В сказку верят не только дети, даже молодежь и взрослые. Сосед Гумара, Фазулла
неизлечимо болен. Он всегда ждет Гумара, ждет его сказки, потому что в сказках все
заканчивается хорошо. Он верит в сказку, верит что если загадать желание когда цветет
папоротник, его желание обязательно сбудется.
Г.Баширов является составителем сборника сказок и в своем произведении активно
использовал их. В романе мы встречаем некоторых элементов из сюжета и отрывки из народных
сказок как “Цветок папоротника”, “Тулпар”, “Царь змей-Шахмара”, “Мачеха” и др..
Он с теплыми воспоминаниями пишет о том как они зимними вечерами собирались с
семьей, взрослые занимались рукоделием, брат Гумара – шакирд медересе, вслух прочитал
интересные книги, сказки. И взрослые очень любили сказок. Односельчане автора в разговорной
речи активно использовали готовые шаблоны из сказок.
В романе также нашли свое место предания и легенды. Наблюдая их, можно увидеть
этапы зарождения фольклорного материала, в этом случае топонимического предания.
Например, в романе есть описание местности Амбар Ажги, где была глубокая яма: «однажды,
вернувшись из мельницы, на крутом берегу человека по кличке Ажги рухнула тележка, и пятеро
мешков муки упали в эту яму. После этого, посмеявшись над неспособностью этого человека,
стали называть это место его амбаром». Случилась смешная история, люди сначала об этом
рассказали анекдот, а потом это закрепилось как топонимическое предание – история названия
местности.
Автор также использовал преданий (риваять) с целью убедить слушателя в чем-то,
заставить верить во что-то. В романе «Родимый край –зеленая моя колыбель» включен очень
интересное предание о крылатом скакуне – Тулпаре. О нем рассказывают деревенские ребята,
наблюдающие за скачками во время сабантуя. Они сами уверены и убеждают других, что
легендарные события, связанны е с Тулпаром происходили когда-то именно в их деревне.
Предание рассказывает об отношении татар к коню, который являлось для них и другом, и
спутником в пути и помощником, и даже священным животным.
Надо обратить внимание на то, что все фольклорные элементы очень грамотно включены
в текст. Они естественно звучат в разговоре героев, использованы в описании характеров
персонажей.
Таким образом, изучение автобиографического романа Г.Баширова «Родимый край –
зеленая моя колыбель» дает возможность наблюдать изменений и трансформацию в традициях,
в календарных и семейных обрядах и обычаях, в различных фольклорных жанрах.
Исследование позволяет сделать выводы о том, что анализируемый роман «Родимый
край – зеленая моя колыбель» Г.Баширова является источником для изучения традиций и
обычаев, календарных и семейных обрядов, проводимых в татарской деревни начала ХХ века.
Дает возможность наблюдать практически всех жанров фольклора, которые были популярны в
это время.
С годами отдельные виды устного народного творчества забывается, их практическое
значение уменьшается. И в дальнейшем текст литературного произведения может стать
единственным источником сохранения тех народных жемчужин, которые когда-то существовали.
Поэтому наша задача – изучить и научить подрастающее поколение.
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KIRIM TATAR KİLİM KÜLTÜRÜ ve ANADOLU TÜRK DOKUMALARI İLE DESEN
BENZERLİKLERİNE DAİR
Ahmet AYTAÇ
ABSTRACT
The plain area in the north of the Black Sea has been one of the geographies where Turks have
lived since the Scythians. It ruled over the Crimean Khans until the last century. Crimean Tatars, who
are still our balances, live.
Archival documents show that Crimean Tatars still maintain their traditional rug culture. There
are similarities between Crimean Tatar rugs and Anatolian Turkish rugs in terms of pattern and
technique. In the communique, the similarities of Crimean Tatar and Anatolian Turkish rugs will be
mentioned.
Key words: Rug, color, motif, art, tradation.
GİRİŞ
Bir anlamda hayal gücünün yansıması olan sanat içerisinde günümüzde artık plastik bir değer
olarak ele alınan el sanatları milletlerin maddi kültür unsurlarının önemli bir ögesidir.
Geleneksel sanatlar bağlamında değerlendirilen dokumalar, kadim tarihe ve kültüre sahip olan
Türklerin dünyasında yüzyıllardır ayrıcalıklı bir ürün olarak önemlidir. Halen aksi ispat olana kadar en
eski halı olan Pazirik ile başlayan Türkistan kökenli Türk dokumacılığı içerisinde kilimler renkleri ve yanış
özellikleri ile tüm dünyada gerek sanatsal bağlamda gerekse kültürel öge ve ticari meta olarak bir değer
ifade etmektedir.
Anadolu’dan Orta Asya’ya daha sonra da tekrar Anadolu ve daha da batıya uzanan bir tarihi
yolculuğun sahipleri oldukları yönünde bilimsel tartışmaların yapıldığı Türkler yüzyıllardır halı ve kilim
dokumacılığına önderlik etmişlerdir. Gittikleri her yere kendi kültürlerini de beraberlerinde götürmüşler
ve yeni coğrafyalarında ki değerleri de içselleştirerek özü bozmadan üretimlerini devam ettirmişlerdir.
Dolayısıyla gidilen bölgede yaşayan halkları da kültürel ögeleri ile etkilemişlerdir.
Orta Asya’dan Anadolu’ya süre gelen Türk dokuma sanatında, yaylak kışlak hayat düzeninden,
farklı coğrafyalara, kültürlere rağmen geleneksel çizginin fazlaca değişmediği görülür. Farklı
coğrafyalara, değişen dini inanca, sürekli yenilenen kültürel-sanatsal-bilimsel gelişmelere rağmen,
değişimi geleneksel Türk sanat anlayışına uyarlamayı çok mükemmel biçimde başaran Türk
dokuyucusu yüzyıllar boyu bu sanata öncülük etmeyi başarmıştır 1. Dolayısıyla Türk dokumalarında var
olan inanç ve milli kültür aynılığından kaynaklanan benzerlikler de doğaldır.
Kırım tarih boyunca Türklerin en yoğun olarak yaşadığı yerlerden birisidir. Türkistan’dan batıya
doğru göç eden pek çok Türk topluluğu Hazar Denizi’nin kuzeyi ile İdil-Ural arasındaki sahayı
kullanmışlardı. Karadeniz’in kuzeyindeki düzlük sahaya ulaşan Türkler buranın kendileri için oldukça
elverişli bir yurt olduğunu anlamışlardı. Kırım bu düzlüğün en güney ucunda yer aldığı için ilk çağdan
itibaren batıya göç eden Türklerin yerleştiği ülkelerden birisi olmuştur. Kimmerleri Türk kabul eden
görüşler dikkate alınırsa, bölgedeki Türk varlığını MÖ. VII. yüzyıldan itibaren başlatmak mümkündür.
Kimmerlerden sonra İskit, Avrupa Hunları, Göktürkler, Hazarlar, Kıpçaklar, Altınordu ve Kırım Hanlarının
hakimiyeti altında kalan bölge kadim Türk yurtlarından birisi haline gelmiştir. Kolonizasyon döneminde,
Romalılar zamanında ya da Ruslar döneminde bölgedeki Türkler bazı yerleri terk ederek çekilseler de
hep Kırım’da kalmışlardır. Bölge Karaylarla birlikte Kırım Museviliğin en önemli merkezlerinden birisi
haline de gelmişti. Hazarların yıkılmasından sonra ise bölge Ruslara karşı varlığını korumaya çalışan
Türklerin yoğunlaştığı yerlerden birisi olmuştur. XIII. yüzyıl ortalarından itibaren Anadolu’dan Kırım’a
giden unsurlarla birlikte bölgedeki Türk nüfusu daha da arttı. Kıpçak ve Nogay ağırlığının açıkça
hissedildiği yörede bu göçle birlikte Çepniler de yaşamaya başladı. 1783’te Ruslar tarafından ilhak edilen
Kırım’daki Türkler göçe zorlandı. Aynı zamanda farklı topluluklar yerleştirilerek bölgenin demografik
yapısı bozuldu. 1944 sürgününde ise bölge tamamen Türklerden arındırılmaya çalışıldı. Ancak bütün
bu yapılanlar, tarihî ve kültürel bakımdan Kırım’ın kadim bir Türk yurdu olduğu gerçeğini değiştiremedi 2.
Tarihteki görkemli Kırım Hanlığı’nın mirasçıları olan Kıpçak asıllı Kırım Tatarları halen
günümüzde bu topraklarda hayat mücadelesi vermektedirler. Sovyetlerin çökmesi ile Kırım Ukrayna


Dr. Öğr. Üyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Aydın.
1 AYTAÇ, Ahmet, Akşehir Müzeleri’nde Bulunan El Dokumaları, Akşehir, 2007, s. 8.
2 TELLİOĞLU, İbrahim, “KIRIM’DAKİ TÜRK VARLIĞININ TARİHİ GELİŞİMİ”, The Journal of Academic Social
Science Studies, S: 51, Sonbahar III, 2016, s. 1.
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toprakları arasında kalmıştır. Ancak günümüzde Rus işgali ile karşı karşıya olan Kırım halen özgürlük
sıkıntıları yaşayan bir konumdadır. 1944 Sürgünü ile Özbekistan taraflarına da göç etmiş Kırım Tatar
varlığının önemli bir nüfus potansiyelinin olduğu da bilinmektedir.

Fotoğraf: 1, Kırım Hansaray (A. Aytaç arşivi).
Kırım Tatarları onca asimilasyon ve zorlamaya rağmen tarihten gelen kültürel özelliklerini halen
korumaya çalışmaktadırlar. Bahçesaray şehrinde bulunan ve I. Sahib Giray tarafından Kırım Hanlığı’nın
yönetim merkezi olarak yaptırılan Hansaray günümüzde bir nevi müze konumundadır.

Fotoğraf: 2, Hansaray’dan bir kilim örneği3.
Kırım kültürüne ait etnoğrafik eserlerinde barındığı bir mekândır. Hansaray’da ki en önemli
maddi kültür ögeleri arasında da dokumalar dikkati çekmektedir. Müzede yer alan kilimlerden bir örnek
tamamen yün malzemeden mamul olan ilikli teknikle dokunmuştur. Geometrik desenler hâkimdir. En
dışta üçgen formda çengel yanışları sıralanırken içte çengeller sıralanır. Orta kompozisyon alanı kare
bölümlüdür.
Kırım Tatar kültüründe halı ve kilimlerin oldukça eski ve önemli bir yeri vardır. “Anadolu’da
üretilip, talep, ordu ihtiyacı, ihracat gibi çeşitli sebeplerle gönderilen ya da göç politikasına uygun olarak
buralara yerleşen ailelerin beraberinde getirdikleri dokumaların dışında, buralara yerleşen Türk ahalinin,
Orta Asya kökenli olarak kültürlerinde var olan dokumacılık geleneğini, sürdürmeye devam etmeleri ile
bu sanat bölgede yaygınlaşmıştır”4. Başbakanlık Osmanlı Arşiv belgelerinde de Kırım’da dokumacılığın
varlığına dair oldukça fazla sayıda belge olduğu bilinmektedir 5.

AYTAÇ, Ahmet ve EROĞLU, Mehmet Ali, “Kırım Hansaray’da Sergilenen El Dokuması Halı ve Kilimler”, Kalemişi,
C: 1, S: 1, 2013, s. 69.
4 AYTAÇ, Ahmet ve EROĞLU, Mehmet Ali, agm. s. 58.
5 AYTAÇ, Ahmet ve İLBAK, S. Merve, Başbakanlık Osmanlı Arşiv’lerinde El Dokumalarına Dair Önemli Kayıtlar,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul, 2014.s. 48-55-95.
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1. KIRIM TATAR KİLİMLERİ
1.1. Tarihi
Her Kırım Tatar kızı, nerede yaşarsa yaşasın, çeyizini oluşturan ve düğün töreninde önemli rol
oynayan dokumaları kendisi üretmiştir. Çok eski zamanlardan beri Kırım kültüründe önemli yeri olan
dokumalar giyim, yaşam, dekorasyon ve ev düzenlemesinde en acil ihtiyaçları karşılamıştır.
Erken dönem hanlık zamanında Kırım’da esnaf başı adlı yöneticinin idaresinde esnaf
sistemlerinin olduğu ve bilinmektedir. Ancak Kırım'ın Rusya tarafından ilhakı ve gelişen bir devletin
hammadde gücünün zayıflatılması, el sanatları endüstrilerinin yok olmasına yol açmıştır. 1927'de Tüm
Rusya Merkez Yürütme Komitesi Başkanı Veli Ibraimov'un girişimi ile bir grup eski kilim Bahçesaray
Müzesi'ne gelmiştir.
Her tür yerli üretim Sovyet yasaları tarafından yasaklandığından, sınır dışı koşulları altında
yerli kilim üretimi genellikle devlet yetkilileri tarafından zulüm görme riskiyle ilişkilendirildi. İçişleri
Bakanlığı çalışanlarının makineleri tahrip ettiği, dokumacıların ailelerine para cezası verdiği durumlar
oldu.
Kırım'ın doğu kesiminde, Kapsikhor köyünde ve diğer komşu köylerde, yatay dokuma
tezgâhlarında çizgili yün veya ekose kumaşların ve küçük genişlikte eyer torbalarının korunmuş üretimi
bulunmuştur6. Bu belki de Kırım ile ilgili savaş öncesi çalışmalarda yünlü kumaşın evde üretilmesinden
söz edilen tek şeydir7.
Gelinin çeyizinde zorunlu olan kilimi evde üretilen ve işlenen hammaddelerden yararlanarak
dokuma ve satışından para kazanma imkânı, tehcir koşullarında bir şart olmuştur. Bu tür yerli üretimin
bariz faydası, birçok Kırım Tatar kadınının 60'lı - 70'li yıllarıda bu zanaatın yaygınlaşmasının sebebiydi.
Yatay dokuma tezgâhları, zanaatkârların kocaları tarafından evde yapılırdı. Ürünler kendileri ya da
komşuları için yünden, bükülmüş ve boyanmış olarak üretilirdi.
1.2. Teknik Özellikleri
Kırım Tatar kilimlerinde tüm malzeme yündür. Yıkama ve boyama esasında gösterilen
hassasiyetten dolayı oldukça yumuşak ve ince malzeme halindedir. Halılar ise özellikle 19. yüzyılın
sonları ve 20. yüzyıl itibariyle çözgüler pamuk, ilme iplikleri ise yündür. Eski kilimlerin zengin renk
sistemi, bitki kaynaklı boyaların kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Profesyonel olarak boyanmış
iplikler bu güne kadar canlılığını kaybetmeden zamanın sınavından geçmiştir. Renklendirme, derin
doymuş tonlarda bitkisel, mineral ve hayvansal boyalarla gerçekleştirilirdi. Sarı ve tonları kuzu safrası
ve kızamık kökü, soğan kabuğundan, yeşil ceviz kabuğundan, kızamık kökü ile soğan kabuğu ve pişmiş
toprak ile kırmızı tonları, siyah scumpia yapraklarından veya nar kabuğundan. Indigo ise derin, yoğun
bir mavi elde etmek için kullanılırdı. Karmaşık teknoloji nedeniyle, indigo boyama yalnızca profesyonel
atölyelerde gerçekleştirilirdi. Boyama işleminde boyayı lif üzerine sabitlemek için potasyum şap, saçı
kıbrıs ve demir kullanılırdı.
Kilimler, keten kumaşlarda da kullanılan dar yatay tezgâhlarda dokunmuştur. 50-70 cm
genişliğinde kısa tarak kamışı kullanılmış, daha geniş bir dokuma elde etmek için her iki durumda da iki
veya üç şerit birlikte (şaklı) dikilmiştir. Genellikle yaklaşık 70x120 cm ebatlarında namazlıklar
dokunmuştur. Zemini kaplamak için kullanılan kilim boyutları ise şaklı olarak 140x240 cm ya da 210x340
cm civarlarında olurdu.
1.3.
Yanış, Desen ve Renk Özellikleri
Kırım dokumalarında da genellikle bitkisel ve hayvansal desenler kullanılmakla beraber
damgalarda önemli yer tutar. Damgaların çoğu, pek basit çizgilerden ibarettir. İptidai devirlerde bu
çizgilerin bir mana ifade edip etmediği bilinmemektedir. Ancak, Kırım’ın kuzey yarısındaki Tatar köylerin
her birinde, mezarlıklarda bu damgaları görmek mümkündür.
Siyah ve koyu renklerin seyrek kombinasyonlarının kullanımında pastel tonlar kullanılmıştır.
Ayrıca boyamadan kaynaklanan yumuşak, açık veya parlak renkli düzenlemeler dokuyucuların zevkini
yansıtır. Zaman zaman kilimlerin dekoratif yapısına baklava, kurabiye adı verilen yanışlarda eklenmiştir.
Yöresel isimleri ile tarak, boğanın gözü, oğuz siydik, öküz idrarı, öküz izi, nalbant tezyas (örs),
baklava, güvercin pençesi, ali belinde vd olan yanışlar kullanılmıştır.

У. Баданинский. Производство из шерсти у крымских татар // Крым. М. — Л.: Госиздат, 1928. 1(16). Вып.
11. s. 67 — 85.
7 П. Я. Чепурина. Орнаментальное тканье крымских татар // Известия Таврического общества истории,
археологии и этнографии. Симферополь, 1929. Т. З (60). s.72; Б. А. Куфтин. Южнобережные татары Крыма
// Забвению не подлежит. Казань: Татарское книжное издательство, 1992. s. 239.
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Şekil: 1, Yanış örnekleri.

Yörede kullanılmış olan yanışların yerel isimleri ise aşağıdaki gibidir.
1 - Selbi - kavak
2 - Oğuz keçi - boğa gözü
3 - Suv - su, arlan agyz - aslan ağzı.
4 - Kyrkayak - skolopendra
5 - Oğuz siydik - boğa idrarı, boğa izi
6 - Kobek - göbek, merkez
7 - Nalband tezleri - örs
8 - Ghoul - gül.
9 - Gogerjin tyrnagy - güvercin pençesi
10 - Raf ayagy - bacak rafa, raf aparatı
11 - Eki tarafly balta - çift taraflı bir balta.
12 - Taverna chegirdeki - kabak çekirdeği.
13 - Baklava - baklava şekilli kurabiye
14 - İnje beli - ince bel, ali belinde - belde eller
15 - Horoz – tarak
2. KIRIM KİLİM ÖRNEKLERİ ve ANADOLU KİLİMLERİ ile BENZERLİKLERİ
2.1. Birinci Örnek:

Fotoğraf: 3, Tatar kilimi (Fotoğraf: Mamut Churlu arşivi).
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Fotoğraf: 4, Malatya kilimi (Özel koleksiyon).
Fotoğraf: 5, Malatya kilimi (Vakıflar Müzesi, Ankara).
Fotoğraf: 6, Konya kilimi (Özel koleksiyon).
Fotoğraf: 7, Konya kilimi (Vakıflar Müzesi, İstanbul).
Raport desenli kilimde baklava dilimleri içerisinde yer alan akrep yanışları sıralanmıştır. Bir tam
ve bir yarım akrep yanışından sonra enine beyaz renkli ban içerisine çengel yanışları yan yana
dizilmiştir. Tatar kültüründe “makatlı” denilmektedir. Makat, yığılı halıyı ifade eden bir sözcüktür. Malatya
ve Konya kilimlerindeki yanış ve desen düzenlemeleri ile benzerlikler taşır.
2.2. İkinci Örnek:

Fotoğraf: 8, Tatar kilimi (Fotoğraf: Mamut Churlu arşivi).

Fotoğraf: 9, Malatya kilimi (Fotoğraf: A. Aytaç arşivi).
Fotoğraf: 10, Afyon kilimi (Türk İslam Eserleri Müzesi).
Taraklı deseni adı verilen kompozisyonda yan yana iki, üst üste ise yedi sıra halinde tarak
içerisine yerleştirilmiş farklı renklerde çengel yanışları dizilidir. Benzer yanış ve desen düzenlemeleri
Malatya ve Afyon yöresi kilimlerinde görülür.

37

14. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ, SANATI ve KÜLTÜREL MİRASI KORUMA SEMPOZYUMU

2.3. Üçüncü Örnek:

Fotoğraf: 11, Hansaray’dan bir kilim (Fotoğraf: A. Aytaç arşivi).

Fotoğraf: 12, Yahyalı kilimi (Özel koleksiyon).
Fotoğraf: 13, Mersin yörük kilimi (Fotoğraf: A. Aytaç arşivi).
İlikli kilimde geometrik desenler hâkimdir. Lacivert renkli göbek içerisinde üç adet baklava dilimi
yer alır. İçleri bıçkırlı desen şemasına sahiptir. Baklavaların dışında kalan alanda kurtağzı yanışları ve
figürlü yanışlar yer alır. Bordürde beyaz renkli kıvrık dal üzerine geometrik halde çiçek bezemesi vardır.
Benzer düzenlemeler Anadolu’da Kaseri-Yahyalı ve Mersin yörük dokumalarında vardır.
2.4. Dördüncü Örnek:

Fotoğraf: 14, Seccade kilimi (Fotoğraf: Mamut Churlu arşivi).
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Fotoğraf: 15, Konya kilimi (Özel koleksiyon).
Fotoğraf: 16, Konya kilimi (Vakıflar Müzesi, İstanbul).
Desensiz ve lacivert renkli orta kompozisyon alanı siyah renkli sudan iki sıra tarak yanışı ile
ayrılmıştır. Konya seccade kilimlerinde de benzer desen şemaları görülür.
2.5. Beşinci Örnek:

Fotoğraf: 17, Tatar kilimi (Fotoğraf: Mamut Churlu arşivi).

Fotoğraf: 18, Konya kilimi (Vakıflar Müzesi, Ankara).
Fotoğraf: 19, Konya kilimi (Fotoğraf: A. Aytaç arşivi).
Yan yana sıralanmış iki adet baklava dilimli akrep yanışının üst ve alt kısmında birer sıra kuş
figürü, göz yanışı ve suyolu sıralanmıştır. Benzer yanışlara Konya bölgesinde de sıklıkla rastlanır.
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2.6. Altıncı Örnek:

Fotoğraf: 20, Hansaray’dan bir kilim (Fotoğraf: A. Aytaç arşivi).

Fotoğraf: 21, Mersin yörük kilimi (Fotoğraf: A. Aytaç arşivi).
Fotoğraf: 22, Adıyaman kilimi (Vakıflar Müzesi, İstanbul).
Oldukça kaba kaliteli yün desen ipliği ve pamuk çözgülü kilimde yıldız yanışları oldukça iri halde
alt alta sıralanır. Aralarında yatım halde yan yana nazarlık yanışları vardır. Benzer yanışlar Mersin yörük
dokumalarında ve Adıyaman kilimlerinde görülür.
SONUÇ
Kırım kilim ustalarının eserleri, günümüzde restoranların ve yaşam alanlarının iç mekânlarını
süslemektedir. Ancak günümüzde maalesef üretim neredeyse durma noktasına gelmiştir.
Kırım Tatar kilimlerinin geleneksel Orta Asya kökenli Anadolu Türk dokuma kültürünün özellikleri
bire bir aynılığı görülmektedir. Osmanlı döneminde Kırım’da gerek dokumacılığın imal edildiğini, gerekse
ordu ve diğer ihtiyaçlar için Anadolu’dan da muhtelif dokumaların getirildiği arşiv belgeleriyle de sabittir.
Mamut Churlu arşivinden ve Hansaray’dan alınan örneklerle sınırlanan bildiride yaklaşık beş
farklı desen yapısı görülmektedir. Genelde raport tekrarlardan oluşan desen yapısına rağmen mihraplı
ve madalyonlu gibi iki farklı desen yapısı daha görülmektedir.
İlikli kilim tekniğinin kullanıldığı örneklerde az sayıdaki rengin gayet uyumlu kullanıldığı
anlaşılmaktadır.
İncelenen kilimlerin Orta Asya kökenli Anadolu Türk dokumalarıyla desen ve teknik olarak bire
bir örtüştüğü tespit edilmiştir.
Sonuç itibariyle milli kültürün bir parçası olan el dokumalarının sadece Orta Asya ve Anadolu’da
üretilmediği, gidilen, yerleşilen her bölgede üretimin de devam ettiği anlaşılmaktadır. Farklı
coğrafyalarda, aynı ya da değişik zaman dilimlerinde yaşanmış olan Türk kültürünün devamlılığı
noktasında dokumalar önemli bir konudur. Pek çoğu bir anlamda sanat eseri niteliğindeki bu ürünlerden
ilham alarak, kültürel ortaklıklara da bağlı kalarak günümüz üretimlerine ışık tutacak, dünya pazarında
payımızı artıracak, kaynak eser olma özelliklerini de halen sürdüren, geçmişe ait etnografık ve antik
değerdeki dokumalara eskisinden daha fazla sahip çıkma zorunluluğumuz olduğu da anlaşılmaktadır.
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STARTONİKEİA’DA GELENEKSEL TÜRK EVLERİ
TRADITIONAL TURKISH HOUSES IN STRATONIKEIA
Osman KUNDURACI
SUMMARY
There are many ancient cities in Muğla and its vicinity, known as the Caria region. One of these
cities is Stratonikeia (Eskihisar). Stratonikeia, located in the south of Western Anatolia, is one of the rare
cities that have been subject to permanent settlement throughout history.
In the Turkish period, we learn the first information about Eskihisar, which was subjected to
settlement during the Menteşe Principality, from Ibni Battuta. Another traveler visiting the region is Evliya
Çelebi; He mentions the flat earth-roofed houses in Muğla Bozüyük and Eskihisar, the people of the
region and the buildings in the village.
In this study, old houses, which are examples of civil architecture belonging to the Turkish
period, located in Stratonikeia, namely Eskihisar District of Yatağan, will be introduced.
The oldest building of Eskihisar Village is the Şaban Ağa Mosque 1293 H (1876 GC), which is
located in the village square, and the bath structure, which is known as the Beylik period structure,
dating from the end of the 14th century to the beginning of the 15th century. The bath, which has a
rectangular plan, consists of dressing room, interval and caldarium sections. In the south of the
frigidarium, there is a caldarium section. The caldarium section is covered with a dome carried by Turkish
triangles.
Civil architecture examples in this region are similar to each other in terms of material and
technique, top covers, and plan and architectural features. Generally, there are two-room examples with
an interior hall, besides the houses built in the one-room plan type with an outer hall in the rooms of the
houses, which are covered with flat earth-roof, there are plan elements such as a wardrobe, bath, flower
bed, cupboards with doors and stoves.
Photographs of traditional Turkish houses in Stratonikeia were taken and their surveys were
taken in field work, and these houses will be introduced in our study.
Keywords: Muğla, Eskihisar, Mosque, Bath, House
GİRİŞ
Antik dönemde Stratonikeia (Eskihisar) Antik Kenti ve dini merkezi olan Lagina yapılan
arkeolojik kazılar ile ortaya çıkarılan mezar anıtları bölgenin beş bin yıllık tarihe sahip olduğunu
göstermektedir (Şekil 1).
Klasik Çağ, Roma ve Bizans dönemlerinde de iskâna tabi olan Stratonikeia çevresi
14.yüzyıldan itibaren Menteşe Beyliği ile birlikte Türk Döneminin hâkimiyeti altına girmiştir. Türk Dönemi
ile birlikte bir adet hamam ve Şaban Ağa Camisi ile sivil mimarlık örnekleriyle günümüze kadar gelmiştir
(Şekil.2)
Yatağan ve çevresindeki Türk Dönemi’ne ait ilk iskânlar, Anadolu’nun Türkleşmesi
yolunda önemli görev üstlenmiş olan Menteşeoğulları Beyliği dönemiyle başlamıştır. 14.
yüzyıl başlarında Anadolu’yu gezen İbn-i Batuta, Muğla çevresindeki Türkmen beylerinden ve
onların günlük hayatlarından bahseder.
17. yüzyıl seyyahlarından Evliya Çelebi ise Muğla ’nın 2170 adet, Bozüyük’ün 150 ve
Eskihisar’ın 250 adet düz toprak damlı evlerini anlatmasıyla bölgede 17. yüzyıl Osmanlı konut
mimarisi hakkında bizleri bilgilendirmiş olmaktadır.
Bu çalışmada Yatağan’a bağlı Eskihisar mahallesindeki Türk Dönemi’ne ait ge leneksel
evlerden oluşan bir gurup yapının mimarlık tarihi bakımından önemi ortaya konulmuştur.
Mimarisi, malzeme ve yapım teknikleri ile süslemeleri bakımından bölgedeki diğer örneklerle
karşılaştırılan evler ayrıntılı olarak tanıtılmıştır.
STRATONİKEİA EVLERİ:
1. Osman Yanmadık Evi: (Res.1)
Yapı doğu-batı yönünde uzanan iki katlı iç sofalı plan tipinde inşa edilmiştir. Eve giriş güneydoğu
cephedeki on bir basamaklı taş bir merdivenle çıkılan tek kanatlı ahşap bir kapı ile sağlanmaktadır.
Evin zemin katına giriş ise güneydoğudaki tek kanatlı kapıdandır. Alt kat iki mekândan oluşur.
Bu katın mekânlarına da ahşaptan tek kanatlı kapılar ile girilir. Bu katın odaları genelde ahır olarak


Bu çalışma S.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nün 20401120' nolu “Stratonikeia (Eskihisar)'da
Bulunan Türk Devri Yapıları” isimli projeden türetilmiştir.
 Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Kampüs/KONYA
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kullanılmış olsa da batı cephesindeki oda kışlık bölüm olarak kullanılmıştır. Oda kapısının hemen
solunda dikdörtgen formlu kepenkli bir penceresi mevcuttur.
Asıl yaşama yeri olarak kullanılan üst kata tek kanatlı ahşap bir kapı ile girildikten sonra
dikdörtgen şeklinde bir sofa bulunmaktadır. Sofanın güney cephesinde abdestlik bulunur. Abdestlik
bölümünü ahşaptan çift kanatlı kepenkli bir pencere aydınlatmaktadır.
Evin duvarları, kaba yonu taşların arasına tuğla ve kiremit kırıkları ile devşirme malzemeler
kullanılarak almaşık duvar tekniğinde örülmüştür.
Yapıda herhangi bir süsleme unsuru bulunmamakta olup evin yapan ve yaptıranı belli değildir.
2.
Zühra Gökçe Evi: (Res.2)
1440 nolu parselde yer alan ve Zühra Gökçe evi olarak bilinen yapı iki katlı, dış sofalı tek odalı plan
tipinde inşa edilmiştir. Evin üzeri kırma çatı ile örtülmüş olup içeride ise düz dam şeklindedir.
Muhtemelen üst örtü sonradan yenilenmiş olmalıdır.
Eve doğu cephesindeki ahşap bir kapı ile girilmektedir. Girişin hemen sağında yer alan oda da
iç avluya bakan bir pencere yer alır. İkinci kata çıkışı sağlayan on basamaklı ahşap bir merdiven bulunur.
Üst kat dış sofalı tek odalı olarak tasarlanmıştır. Oda da ocak ve iki adet pencere bulunur. Yapıda
süsleme unsurlarına rastlanmamıştır.
3. İsmail Çamlı Evi: (Res.3)
İsmail Çamlıya ait olduğu tespit edilen ev 1276 nolu parselde yer alan bir avlu içerisinde iki katlı
ve dış sofalı tek odalı plan tipinde inşa edilmiştir. Evin dış sofası yıkılmış olup harap durumdadır.
Duvarlar dolma göz tekniğinde örülmüştür. Üst örtü kırma çatı şeklinde ve alaturka kiremit kapalıdır.
Zemin kata ahşap çift kanatlı bir kapı ile girilir. Üst kata çıkışı sağlayan ahşap merdiven
yıkılmıştır. Zemin ve üst katta ocak ve pencereler yer alır.
4. Ferdane Uysal Evi: (Res.4)
İç bahçeli olan ev 1256 nolu parselde yer alır. İki katlı dış sofalı plan tipinde inşa edilmiştir. Evin
girişi güney cephedeki ahşap tek kanatlı bir kapıdan girilir. Alt kat iki odalı bölüm kışlık olarak
kullanılmaktadır.
Üst kata çıkışı sağlayan on basamaklı ahşap merdiven bulunur. Alt ve üst kattaki ocaklar
sonradan kapatılmıştır. Üst katta bulunan oda da yüklük ve gusülhane bulunur. Ocağın her iki yanında
birer adet pencere mevcuttur. Üst örtü düz dam iken sonradan kırma çatı ile kapatılmıştır.
5. Mehmet Çadır Evi: (Res.5)
1235 nolu parselde yer alan ev bahçe içine yapılmıştır. Doğu- batı bölümünde uzanan ev, iki
katlı dış sofalı iki odalı plan düzenindedir. Ev zarar görmesine rağmen sağlam olarak gelebilmiştir. Evin
alt katı iki bölümden oluşmaktadır. Bir bölümü kışlık bölüm olarak kullanılırken bir bölümü ahır olarak
kullanılmıştır. Evin girişi küçük bir hayat bölümünden sağlanmaktadır. Üst kata çıkışı on iki basamaklı
ahşap bir merdivenden sağlanır.
Dikdörtgen formlu olan dış sofadan her iki odaya da ahşap çift kanatlı kapılar ile geçilir. Batı
cephede yer alan oda da ahşaptan yüklük ve gusülhane bulunurken diğer oda da sadece ahşap çift
kanatlı gömme dolap yer alır.
6. Gülsüm Zorbaz Evi: (Res.6)
1389 parselde yer alan yapı doğu-batı yönünde uzanan dış sofalı(önlüklü) plan tipinde inşa
edilmiştir. İki katlı olan evin zemin katına giriş güney yöndeki tek kapıyla sağlanmaktadır. Evin ana girişi
güney cephedendir. Alt kat yalın halde düzenlenmiş iki mekândan oluşmakta olup her hangi bir donatıya
sahip değildir.
Üst kattaki önlük bölümüne yedi basamaklı taş bir merdiven ile çıkılmaktadır. Üst katta yer alan
odaya giriş güney cephedeki tek kanatlı ahşap kapı ile sağlanmaktadır. Giriş kapısının hemen solunda
tek bir pencere bulunmaktadır. Odanın güney duvarında ise bir ocak ve bir pencere yer alırken, batı
duvarında yüklük ve çiçeklik yer alır.
Yapıda herhangi bir süsleme öğesine yer verilmemiştir. Evin yapanı ve yaptıranı belli değildir.
7. Hatice Akyol Evi (Res.7)
Yapı; 1058 nolu parsel içerisinde doğu –batı yönünde tek katlı ve önlüklü plan tipinde moloz
taştan inşa edilmiştir. Güney cephesinde yer alan iki basamaklı merdivenle eve girilmektedir.
Tek katlı olan yapının doğusuna ilave mekânlar eklenmiştir. Güney cephede yer alan önlüklü
bölümün batı duvarında ocak yer alırken, doğu duvarında ahşap bir seki bulunmaktadır. Dikdörtgen
planlı odaya ahşap bir kapı ile girilmektedir. Odanın güney duvarında tek bir pencere yer alırken batı
duvarında iki pencere ve bir ocak yapılmıştır. Doğu duvarında ise ahşaptan bir yüklük yapılmıştır. Yapıda
herhangi bir süsleme öğesine rastlanılmamıştır.
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8. Fırıncı Selahattin Evi: (Res.8)
Ev, 1356 nolu parsel üzerine kuzey-güney yönünde uzanan önlüklü ve iki katlı, iki odalı plan
tipinde inşa edilmiştir.
Zemin katta iki oda yer almaktadır. Odalardan ilki oda diğeri ise ahır olarak kullanılmıştır.
Girişteki bu odada bir pencere ve ocak yer almaktadır. Arka oda ise ahır olarak kullanılmıştır.
Evin girişi doğudan olup yedi basamaklı bir merdiven ile çıkılmaktadır. Önlüğün sağında yer
alan odaya giriş tek bir ahşap kapı ile girilmektedir. Kapının solunda tek bir pencere yer alır. Odanın
kuzey cephesinde iki pencere bir ocak yer almaktadır. Batı duvarda ise küçük bir niş yer almaktadır.
Önlüğün sağında yer alan oda da ise girişte ahşap bir kapı kapı ve hemen sağında bir pencere
yer almaktadır. Odanın kuzey duvarında ise bir ocak bulunmaktadır. Yapıda süsleme unsurlarına yer
verilmeyip oldukça sade düzenlenmiştir.
9. Ali Aydın Evi: (Res.9)
İki katlı önlüklü plan tipinde inşa edilmiş olan ev 1303 nolu parselde bulunmaktadır. Eve giriş
güney cepheden ahşap tek kanatlı olarak yapılmıştır. Ev kaba yonu moloz taş duvarlı olarak inşa
edilmiştir.
Giriş kapısının açıldığı önlük bölümünde güney ve kuzey duvarda dikdörtgen planlı pencereler
görülmektedir. Batı duvarda ise ocaklık yer almaktadır. Önlüğün arkasında bulunan oda da ise herhangi
bir ocak ve pencere bulunmamaktadır.
İkinci kata çıkışı sağlayan merdivenler ahşaptan olup giriş kapısının sağında yer almaktadır.
İkinci katın ilk odasının güney duvarında dikdörtgen formlu iki pencere yer almaktadır. Arka odaya çift
kanatlı ahşaptan yapılmış tek bir kapı ile girilmektedir. Arkadaki odanın doğu duvarında ahşap bir yüklük
ve gusülhane ye alır. Kuzey duvarında ise dikdörtgen formlu iki adet pencere olup batı duvarında da iki
pencere ve bir ocak vardır.
Üst örtü dıştan kırma çatı olup içten düz dam olduğu için alttan ahşap bir tavan ile kaplanmıştır.
Evin yapanı ve yaptıranı belli değildir. Evde herhangi bir süsleme öğesine rastlanılmamıştır.
10. Pembe Çalış Evi: (Res.10)
Yapı 1261 nolu parselde doğu-batı yönünde iki katlı dikdörtgen plan düzeninde inşa edilmiştir.
Önlüklü plan tipindeki ev moloz taş malzemeyle inşa edilmiştir. Örtü elemanları ve iç düzenleme de
ahşap malzeme de kullanılmıştır. Yapının üzeri alaturka kiremit ile kaplı kırma çatılı iken içten düz dam
şeklinde ve ahşap tavanlıdır.
İki katlı olan evin ana girişi güney cephesinde iken ahır bölümüne ise batı cephedeki tek kanatlı
bir kapı ile girilmektedir. Alt kat iki bölümden oluşur. Girişteki kapının sağındaki oda da iki adet pencere
ve bir ocak bulunur. Batı cephede bulunan ahır kısmında ise herhangi bir pencere ve ocak
bulunmamaktadır.
İkinci kata on basamaklı ahşap bir merdivenle çıkılmaktadır. Üst katta önlük ve bir oda yer
almaktadır. Önlüğün güneyinde oturma amaçlı kullanılan kibet bölümü ahşaptan yapılmıştır. Önlüğün
batı duvarında küçük bir abdestlik yapılmıştır.
Önlük bölümünden asıl yaşama alanı olan odaya ahşap bir kapı ile girilmektedir. Odanın batı
duvarında yüklük ve gusülhane yer almaktadır. Odanın doğu duvarında ise iki adet pencere bulunur.
Pencereler dikdörtgen formlu olup içten ahşap kepenkli olarak yapılmıştır.
Bu yapıda da süsleme unsurlarına yer verilmemiş ve oldukça sade düzenlenmiştir.
SONUÇ
Stratonikeia evlerinin belirli bir plan ve mimari anlayışa göre yapıldığı tespit edilmiştir. İncelenen
evler daha çok dış sofalı plan tipinde yapılmıştır. Genellikle bu dış sofanın gerisine bir veya iki adet oda
yerleştirilmiştir. En çok rastlanılan tek odalı plan tipi düzenlemesidir.
Evlerde ana yapı malzemesi olarak kaba yonu moloz taş kullanılmış olup beraberinde devşirme
malzeme de tercih edilmiştir. Küçük ve büyük moloz taşların aralarında tuğla ve kiremit kırıklarıyla
almaşık duvar tekniği şeklinde örülmüştür.
Ahşap malzeme ise evin kapı ve pencere doğramalarında, yüklük, dolap, gusülhane, bömbelik,
merdiven ve korkuluklarında, oda ve sofaların zemin ve tavan döşemelerinde yoğun olarak
kullanılmıştır.
Üst örtüde ilk dönem evlerinde düz toprak dam örtü iken daha sonraları alaturka kiremit kaplı
kırma çatılar uygulanmıştır. Genel olarak çatıların saçakları uzatılmış özellikle girişin bulunduğu
cephede saçaklar daha özenli yapılmıştır.
İncelenen evlerin çoğu iki katlı olarak inşa edilmiştir. Genellikle zemin katlar depo, ahır ve samalık
olarak kullanılmıştır. Bu katta yer alan odalar sağır tutulmuş ve bazı örneklerde duvarların içerisine nişler
açılmıştır.
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Üst katlara çıkış; dış sofalı bu evlerde giriş cephesine yapılan merdivenlerle sağlanmış ve taştan
ypılmıştır.
Sofalarda genellikle bir ocak yer almakta olup bazı örneklerde bu bölümlerin sonradan örülerek
ayrı bir mekana dönüştüğü görülmektedir. Abdestlik olarak kullanılan bölümlere ise yine sofa bölümünün
bahçeye açılan cephelerinde yer verilmiştir. Bölgede kibet olarak adlandırlan oturma alanlarına ise
birkaç örnek dışında yer verilmemiştir.
Odaların düzenleme açısından birbirine benzediği tespit edilmiştir. Oda içerisinde seki altı
bölümlerde testilik, çiçeklik, yüklük ve gusulhane bölümlerine yer verilmiştir.
Seki üstü bölümde bir cepheye ocak yapılmıştır. Pencereler ocağın iki yanında veya diğer
cephelerde konumlanmış olup dikdörtgen formludur. Dıştan kepenk veya dırbızan ile sonlanan bazende
sadece içten kepenkle kapatılan pencere örneklerine de rastlanılmıştır.
Oda içerisinde kullanılan diğer eleman ise gömme dolaplar olarak karşımıza çıkar. Çift veya tek
kapaklı olarak yapılan ahşap dolapların üst bölümleri ağzı açık olarak düzenlenmiştir. Genel olarak
değerlendirildiğinde odalarda bezeme unsurunun yoğun olmadığı ve oldukça sade tutulduğu tespit
edilmiştir.
İncelenen evler genel olarak değerlendirildiğinde bölgeye has bazı unsurları barındırdığı, belli bir
mimari geleneğe uygun olarak yapıldığı anlaşılmıştır.
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THE HISTORICAL MEMORY OF THE TATAR PEOPLE IN THE WORKS OF
MUSICAL CULTURE: THE BAIT
R. K. KHURMATULLINA
ABSTRACT
The article examines the role of one of the genres of Tatar folk song art in shaping the historical
memory of the people. The bait is analyzed as a historical source, as national artifact. The relevance of
the topic is determined by social, historical, political and cultural factors. This article uses valuable
documents and materials on the history of the political movement of Tatars in the late XIX - early XX
centuries.
Keywords: tatar folk songwriting, musical and cultural traditions, bait, historical memory, a
historical source.
It is a well-established opinion that the musical culture of Muslim nations up to the XX century
was primitive and monotonous. Islam allegedly shackled creativity of ethnic groups belonging to the
Muslim civilization, and did not allow any development of mental impulses projected through music and
singing.
However, it is a very unsound opinion. Musical traditions of Volga Tatars in late XIX - early XX
centuries could serve as a great example. It was a time of awakening of ethnic consciousness of Tatar
people, the period of formation of the bourgeois Tatar ethnic nation.
Bait was another widespread musical genre that contributed to the growth of the Tatar national
identity. The word bait (tat. bəet) is of Arab origin, where two misras make one bait which is a poetry
unit. In Tatar literature the meaning of this term gradually expanded, and it began to be used not only to
refer to a two-line poetry stanzas but to mean a self-contained piece of poetry and an entirely
independent genre of Tatar poetry.
Baits were devised and distributed both verbally and in writing thanks to the expansion of written
language, both in the Middle Ages and in modern times. Scholars believe that baits have ancient origins
and that this genre of epic art existed since pre-Mongolian times [13, p.6]. Bait is primarily a form of
poetry, and lyrics have priority over music. At the heart of bait lies a catchy and recurring tune.
Researcher F. Urmancheev methodologically divided baits created in XIX - early XX centuries into three
sub-genre groups: baits that depict important military and historical events, baits about social and
everyday family activities telling us about the lives of various groups of population, and social and
historical baits about the Tatar people’s fight against suppression of their national and social freedoms
[18, p. 68].
Let’s look at baits dedicated to social and historical subjects because they contributed most to
the formation of Tatar ethnic and national identity at a time when it did not have modern media outlets
such as newspapers, magazines, radio, etc. Popular bait would quickly fill the void and would be widely
distributed. Great Tatar poet Gabdulla Tukai talked about this in his lecture on folk songs in 1910.
“Apparently this old custom has been preserved since we were nomads but for some reason our people
are very capable of producing a wide variety of songs and baits. Something happens, click, and the next
day there is bait about it. For example, a man named Gaynutdin himself or his daughter committed a
misdoing and that’s it: people would immediately begin to sing baits about them on the streets” [17, p.
10].
Baits illustrating occasions of social confrontation between the Tatar Muslim population and
Russian colonial administration played a special role in the formation of Tatar national self-identification.
Such events were common in the second half of the XIX century. For example, there is a bait that tell
us about events that took place in the village of Yshna (unfair division of land), in the village of Changly
(illegal peasants’ land expropriation by landowner), and in the village Srednyaya Elyuzan of Saratov
province, where Muslim peasants in the midst of the revolution of 1905 burned down a distillery that
belonged to landowner named Nikonov and destroyed an estate belonging to a landlord named Popov.
Thus we can say that bait was a special form of folk journalism.
Bait can be regarded as a historical source that reflects historical events more accurately and
truthfully than the official reports from Kazan. This can be illustrated by the example of Srednyaya
Tiganal Bait. Orta Tiganali bait is dedicated to the events that took place in Kazan province in the 18781879. Peasants living in five different districts with mainly Tatar population, namely, Spassky, Kazansky,
Chistopolsky, Mamadyshsky and Tetyushsky all rebelled all simultaneously. The major uprises were
recorded in B. Mengersky, B. Atninsky Mamsinsky townships of Kazansky uezd. The rebellion was
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sparked by the publication of the “Guide for the rural communities on the execution of their legal
responsibilities”. Some articles of the instruction were absolutely not fit for Muslims.
Here's what famous orientalist and Kazan educational district instructor V. Radloff had to say
about it: “How should a Tatar person understand that this is applicable to them if §47 simply says: worldly
levies are those duties that are collected for the benefit of communities and used for churches, rural
school maintenance, and teacher compensation; and when the village heads are ordered by the
Governor and such orders are required for all communities?” [2, p. 304]. Tatars felt that this document
called for their forcible baptism. These suspicions were strengthened by the local officials and
missionaries of St. Guria society.
To find out the truth Muslims began to send letters to the Spiritual Administration of Orenburg.
In response, the Mufti S. Tevkelev urgently sent a letter to the governor N. Skaryatin. In his letter he
warned about the tension that existed with Muslim communities and urged him to pay serious attention
to the activities of heads of township administrations and clerks spreading rumors about baptism, and
bring them to justice if necessary [14, p. 304] . But it was too late. The Governor asked for a battalion of
soldiers (500 people) in order to pacify the Tatars, which came to the village of Sredniye Tigany of
Spassky uezd from Chistopol. Here is how this was described in a bait: “Урта Авылга җыелды өч
өязның халыгы” -“People from three uezds gathered in the Middle village”. “Җыендагы халыкны
чолгап алды казаклар” - "People were surrounded by Cossacks”. Let’s now compare this bait with the
governor’s report. The Governor wrote: “When I appeared Tatars along with mullahs dropped on their
knees, begging for forgiveness, and immediately started the election, while putting together appropriate
statements, applying seals and promising to immediately make insurance payments. Thus peasants’
obedience was restored. Because of this I did not have to resort to tough measures”. At the same time
the bait tells us that the soldiers robbed Tatar villages until the Governor arrived. “Губернатордан
элгəре күп ратниклар килделəр, Сишəмбе көн кич белəн йөз пот икмəк җыйдылар” - "Numerous
soldiers came before the arrival of the governor. On Tuesday evening, one hundred pounds of bread
have been collected”. The bait goes on further explaining how for several days Cossacks plundered
peasants, taking all they wanted.
Командылар килу белян, таганларын астылар,
Биш ротанын яртысы Иске авылга бордылар;
Иске аулнын казларын кочак-кочак жыйдылар,
Тимягез казга дигач , камчы белян кыйнадылар.
As soon as the squads arrived and hung the boilers,
Half of the soldiers from five divisions went to the old village.
In the old village they began to grab armfuls of geese,
And those who shouted “Do not touch the geese” were whipped.
In the village of Bolshie Menghery Skaryatin was even more ruthless. N. Firsov, a historian,
describes these events as follows: “The Governor Skaryatin accompanied by police officials and army
came to the village of Bolshie Menghery and unleashed a ruthless crackdown on the peasants of 11 to
80 years of age, about 1,000 people in total who were called in from Atninsky and Mamsinsky townships.
He told the crowd to kneel, then placed the troops around them and began to pace through them while
tearing some people’s beards, hitting others in the chest etc. Then he whipped 800 of them. He showed
no mercy to anyone. Elders and children suffered heavily from the beating ... As he was beating them
the governor kept repeating: “Here is Mohammed for you, here is the Qur'an, here for rejecting such
and such articles...A lot of cattle was taken from Tatars in order to feed the soldiers, and many peasants
eventually went bankrupt” [19,
p. 41].
The bait ends with the following words: “Төнля белян команда фатир саен таралды; Белəр
кеше булмас булды, күңнеллəре каралды” - “At night the commands were housed in apartments,
people retreated into themselves, and their souls turned black”.
Despite the fact that the peasant uprising was suppressed, Tatars demonstrated to the
authorities an unwavering determination to defend their faith. Peasants refused to elect police foremen
and village heads who tried to comply with authorities’ orders were re-elected; village heads’ actions
were brought under the control of village assemblies and mullahs who helped to pacify peasants were
beaten and expelled from their parishes. After this revolt Muslims demanded that the Mufti was not the
appointed government, but instead was elected by the Muslim population. The authorities abolished all
paragraphs of the “guidelines” that infringed upon Muslim population rights, and Skaryatin was removed
from the governor’s office.
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For Tatars the end of the XIX century was, according to Anderson, a time of creation of “national
artifacts” that have “profound emotional legitimacy”. Baits and Tatar songs of social protest with great
confidence can be attributed to this phenomenon. B. Anderson, a contemporary ethnosociologist,
referring to the peoples of Europe, writes: “ ... creation of these artifacts by the end of the XVIII century
manifested as a spontaneous distillation of a complex “crossing” of discrete historical forces, but as soon
as they appeared they became "modular” i.e. suitable for being transferred to a myriad social areas and
gained the ability to absorb and be absorbed into a wide variety of different political and ideological
constellations” [4, p.37]. The same processes can be observed among Tatars of the Volga and Ural
regions in the late XIX - early XX centuries. By that time Tatars public consciousness had changed
significantly. It was able to bind together and holistically, space, time and human solidarity.
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AZERBAYCAN ULUSAL BASINI VE NİZAMİ MÜZESİ’NİN TANITIMI
(PRESENTATİON OF THE NATIONAL PRESS OF AZERBAIJAN AND NİZAMİ MUSEUM)
Sevinç HAYDAROVA
ABSTRACT
It is known that the literary press is formed on certain cultural-historical circumstances and it is
the expression of it. The power of influence the literary press is closely connected with the literary trend
which it represents. The formation of literary press depends on aesthetic and ideological base of the
literary movement for concrete historical period. It is characterized with the special ideological-artistically
features.
For the first time in Azerbaijan this mission was realized by the founder of the first newspaper
in Azerbaijani the great enlightener H. Zardabi. This year is 145-anniversary of “Ekinchi”s
(“Ploughman”) establishment.
Alongside with dreams and ideas of the founder of Azerbaijani national press came to realize,
his ideas about national independence, revolutionary events and the beginning of national
independence and romanticism movement were also described at national press. The newspapers
“Shargi-Rus” (1906-1907) by Mahammadagha Shahtakhtly and “Hayat” (1905-1906) by Ahmed bek
Aghaoghlu and Ali-bek Huseinzade were the heralds of revolutionary enlightenment in the history of
national press and thought of XX century. National Museum of Azerbaijan Literature is one of the most
important centers of study and preservation literary and cultural values of Azerbaijani people. It is
presented in the exhibition of the National Museum of Azerbaijan Literature named after Nizami Ganjevi
the materials reflecting the history of foundation the magazine “Ekinchi” and other documents about
magazines that further continued “Ekinchi” traditions in Azerbaijani press.
At the exhibition were put on display the first issue of the magazine published in 1877, the
original issues of “Keshkul” magazine, issues of “Hayat” and “Nijat” magazines published on textile and
scientific researches dedicated to the history of Azerbaijani National press formation.
Key words: Establishment of press national press; Nizami museum’s exhibition.
GİRİŞ
Her edebi basın, belirli tarihsel ve kültürel koşullarda ortaya çıkar ve edebi hareketin
gereksinimlerini ifade eder. Edebiyat basının gücü ait olduğu edebi harekete, ifade ettiği ve sunduğu
edebiyata bağlıdır. Bu durumda, edebi basın nesnel olarak edebi hareketin ideolojik ve estetik enerjisine,
karakterine, ideolojik ve sanatsal özelliklerine ve ilerideki görevlerle ne kadar iyi başa çıkabileceğine
bağlıdır.
Moskova’da Rusca olarak basılan Literaturnaya Gazeta (Edebiyat Gazetesi), 1929 Nisan’ında
Rus ve daha sonra Sovyet yazarlarının bir edebi organı olarak kurulmuş ve onaylanmıştır. Gazetenin
tarihine referans olarak, o dönemin ideologu ve ilham kaynağı olan ve aynı zamanda gazetenin öncüsü
olan Maksim Gorki’nin sembolik imgesiyle bugün hala yayınlanmaktadır. Ama aynı zamanda gazetenin
ön sayfasında ondan önce yaşayan ve yaratan büyük bir rus şair A.S.Puşkin’in logosu gerçekleşir. 18301831yıllarında A.S.Puşkin’in girişimiyle St.Petersburg’da “Literaturnaya Gazeta” [10.78] yayınlandı. Ve
bu, bu isimle gazete ve gazete fikrinin 19. yüzyılın 30-ies’lerinden ve yüz yıl sonra – 20. yüzyılın 30ies’lerinden beri var olduğunu göstermektedir. Böylece, iki asırdan fazla bir süredir ki, “Literaturnaya
Gazeta” modern Rus edebiyatının bir bütün olarak yaratılması ve geliştirilmesi hareketini karakterize
eder ve bu güne kadar bu görevi yerine yetirmeye devam edər.
1836’te, Rusya’da St.Petersburg’da başka bir basılı organ ortaya çıktı – A.S.Puşkin tarafından
kurulan “Sovremennik” (“Çağdaş”) dergisi, 19. yüzyılda Rus gerçekçi edebiyatının doğuşunu yüceltti ve
30 yıldan fazla bir süredir yayınladı. Farklı yıllarda A. Puşkin, N. Gogol, N. Nekrasov, L. Tolstoy, İ.
Turgenev, F. Dostoyevski, A. Gertsen, N. Çernişevski, N. Dobrolyubov, M. Saltıkov-Şedrin ve diğer
yazarlar ve eliştirmenler dergide yayınlandı [10:231-232]. Yani bu derginin modern Rus edebiyatının
yaratılmasında neredeyse bu yazarlar kadar emek ve hizmet yaptığı anlamına geliyor.
Ulusal basının oluşturulması
Azerbaycan’da ilk kez ulusal basının temelini atan Hasanbey Zerdabi’nin “Ekinçi” gazetesi
(Azerice: “Əkinçi” qəzeti – 1875-1877), büyük aydınlatıcı Mirza Fatali Ahundzade’nin aydınlanma
hareketini gerçekleştirmeyi başardı.



Ph.D., Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Nizami Gancevi adını taşıyan Azerbaycan Edebiyat Ulusal Müzesi,
Edebiyat Fakültesi, İstiklaliyet sok., 53, Bakü.
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22 Temmuz 1875’te, Bakü’de “Ekinçi”gazetesinin ilk sayısını yayınlayan Hasan bey Zerdabi,
İstanbul’dan Arap harfli (font), Tiflis ve diğer şehirlerden matbaa malzemeleri satın aldı. 1875-1877 yılları
arasında “Ekinçi” gazetesinin 56 sayısı yayınlandı. Gazetenin iki yıl kapatılmasının ardından 1879’da
“Ziya”, “Ziyayi-Kafkasiya”, “Keşkül” gazeteleri yayınlanmaya başladı. Ana dilde basılmış, aynı zamanda
sanat ve edebiyat konularına dikkat çeken “Ekinçi”, Batı ülkelerinde bile biliniyordu. Hasanbey Zerdabi,
gazetenin etrafında dönemin önde gelen aydınlarını bir araya getirdi. “Ekinçi”nin sayıları, “İç”, “Ekim ve
yetiştirme haberleri”, “Basın”, “Bilim haberleri” ve “Yeni haberler” gibi özel başlıklar altında yayınlandı.
Hasanbey Zerdabi ve Mirza Fatali Ahundzade’nin yanı sıra, Seyid Azim Şirvani, Necef bey
Vazirov, Esger ağa Gorani gibi 19. yüzyıl yazarları da şiir, hikaye ve makalelerini gazetede yayınladı.
Hasanbey Zerdabi, “Hayat” gazetesinde yayınlanan “Rusya’dakı ilk türk gazetesi” başlıkı yazısında
“Ekinçi”nin amacını şöyle yazdı: “Bir kağıda yazılan doğru kelimelerin kapı ve pencerelerden inanç
evlerine ulaşması için onu bir gazetede yayınlamaktan başka yolu yok. En azından doğru kelime yerinde
bırakılmaz. Her yıl her on gazete okuyucudan biri okursa, servetleri yıldan yıla artacaktır. Sonunda suyu
tıkayan ve suyun akmasına izin vermeyen baraj bir çatlak buldu ve su barajı uçurdu. Sonra düşmanın
düşmanlığını, dostun dostluğunu ve dost gösteren doğru yolu keşfedebilirsiniz” [7:10].
Bu sözleri basında yazarken, yazar, ulusal rönesansın kurucusu ve yaşlılarının fikirleri ve
hayelleri, 20.yüzyılın başlarında Azerbaycan’ın hayatında devrimçi olaylar, ulusal kurtuluş ve romantizm
hareketinin başlanğıcı yansıtıldı. Gazete Muhammedağa Şaxtaxtlının “Doğu-Rus” (“Şərqi-Rus”, 19031904) ve “Hayat” (“Həyat”, 1905-1906) Alibey Hüseynzade ve Ahmet bey Ağaoğlu ulusal basın ve
20.yüzyılda ulusal basın ve düşünce tarihinde devrimci uyanışın haberçisi oldu. Daha sonra takip
“Füyuzat”, “Molla Nasreddin”, “İrşad”, “Taze Yaşam” (“Təzə Həyat”), “İlerleme” (“Tərəqqi”), “Debistan”,
“Evrim” (“Təkamül”), “Bahlul” (“Bəhlul”), “Birlik” (“İttifaq”), “Arı” (“Zənbur”), “Lider” (“Rəhbər”), “Gerçek”
(“Həqiqət”), “Yeni Gerçek” (“Yeni həqiqət”), “Güneş”, “Bilgi” (“Məlumat”), “Yeni İrşad”, “İkbal” (“İqbal”),
“Yeni ikbal” (“Yeni iqbal”), “Açık söz”, “İşık”, “Hakikat yolu” (“Haqq yolu”), “Şelale”, “Okul” (“Məktəb”),
“Bakü Hayatı”, “Yoldaş”, “Seda”, “Sedayi Vatan”, “Sedayi Qafqaz”, “Hilal”, “Şehabi Sagib”, “Yeni
Füyuzat”, “Nicat”, “Dirilik”, “Basiret”, “Babayi-Emir”, “Doğru söz”, “Kurtuluş”, “Hümmet” (Baküda) ve
diğerleri. gazete yayınlayarak [2:38-39] 20.yüzyılın başında Azerbaycan toplumunun gerçək bir
tercümanı oldu.
Araştırmacılara göre “20.yüzyılın başlarında Azerbaycan’da 130’dan fazla azerice ve rusca
baskı orqanı yayınlandı” [9:45]. Bu yayınlarda, zamanın sosyo-politik ortamını yansıtan gazetecilik ile
birlikte, edebiyata daha az ya da daha fazla yer verildi, bu baskıda birçok eğitim edebiyatı örneği
yayınlandı.
Füyuzat” ve “Molla Nasreddin” dergileri
Tüm bu yayınlar arasında araştırmacılar Alibey Hüseynzade’nin “Füyuzat” (1906-1907) ve Celil
Memmedguluzade’nin “Molla Nasreddin” (1906-1931) olmak üzere iki baskı organının çalışmasına daha
fazla önem vermektedir. Bu yayınların rolü, sadece sosyo-politik ağırlık, ulusal ideolojinin yönü
açısından değil, aynı zamanda türkçülük ve Azerbaycan ideolojisinin ortaya çıkmasında da gerçekten
yeri doldurulamaz. Ayrıca her iki dergi de yazarlar ve düşünürler tarafından yönetildiğinden ve sonuç
olarak bu yayınlar, bir edebi basin olarak milli edebiyatın gelişmesinde de önemli bir rol oynadı.
Alibey Hüseynzade şunları yazdı: “Osmanlı türklerinin edebiyatı istisnai iken, İran’la birlikte
türklerin şiir ve edebiyatı bir noktada büyülenmiş gibi dondu. Elbette şair çiçekten, bülbülden, meyden
ve sevgiliden ayrılamazdı... ” [6:3].
“Füyuzat” kısa bir süre için ortaya çıkmış olsa da, sadece şiir, edebiyat yayınlamakla kalmayıp
aynı zamanda yeni edebiyata yön ve iyme kazandırarak bu eksikliği ortadan kaldırabildi. Sonuç olarak
Azerbaycan edebiyatında romantizm edebi akımın oluşmasına neden oldu. Böylece, Azerbaycan
edebiyatının büyük bölümü Muhammed Hadi, Hüseyn Cavid, Abbas Sahhat, Abdullah Şaig, Seid
Selmasi, Abdullah bey Divanbeyoğlu ve diğerleri. Onun gibi sanatçıların çalışmaları doğrudan ve ya
dolayı olarak “Füyuzat”dan gelen estetik geleneklerle belirlendi.
Yaşar Garayev: “Yeni yüzyılın başlanğıcındakı en büyük olay, iki büyük baskı organının
faliyetlerinin başlanğıcıydı – “Molla Nasreddin” (Tiflis, 1906, 07 Nisan) ve “Füyuzat” (1906, 01 Kasım).
Edebi hareketin hem önde gelen alanları – eleştirel gerçekçi ve gizli, istiglalist romantik stilleri – onların
sosyal-edebi okullar gibi bu akımlar etrafında tam olarak oluşturulur. Hem ideolojik program, hem de
sanatsal ve estetik sanatsal ve estetik sistem açısından, “Molla Nasreddin”in edebiyat okulu ve
“Füyuzat” edebiyat okulunun, eleştirel gerçekçilik akımıyla tamamen örtüşmesi oldukça
doğaldır…”[8:394].
Celil Memmedguluzade: “Her kalem sahibinin kutsal bir görevi vardır: her şeyden önce milletin
mutluluğuna hizmet etmek”[5]. Ve “Size söyledim müslüman kardeşlerim!” Bir manifestoyla çıkmaya
başlayan “Molla Nasreddin” dergisi, kısa sürede gerçek bir “milli edebiyat”, Azerbaycan gerçekçiliğine
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yol açtı. İsa Habibbeyli haklı olarak şöyle yazıyor: “Molla Nasreddin” kalemlerinin sahiplerini somut ve
ciddi toplumsal önemi olan özlü eserler yazmaya çağırdı. Celil Memmedguluzade yazarların “çebinin
yararı için” ve “insanları uyutmak için” yazdıkları kurgu-reklamçı eserlerinde “hiç bir anlam” olmadığı için
bu tür örnekleri yayınlamanın ve okuyuculara ulaştırmanın günah olduğu görüşündeydi. Gerçek cesaret,
“kelepçelerin becerilerinden” yazabilmektir” [4:271-272]. Celil Memmedguluzade, Mirza Ali Ekber Sabir,
Abdurrahim bey Hagverdiyev, Ömer Faik Numanzade, Eli Nezmi, Memmed Seid Ordubadi, Aligulu
Gamgusar, Mirzeli Mö’cüz ve diğerleri derginin çevresindeydi. Realist yazarlar bir araya gelerek milletin
acısını, toplumsal sorunlarını yazmak, toplumun sorunlarını analiz etmek ve eleştirmek, Azerbaycan
edebiyatının sadece kendi dönemlerinde değil, 20.yüzyılda da gelişme yönünü belirlediler.
Basın tarihimiz Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Nizami Gancevinin adını taşıyan
Azerbaycan Edebiyat Ulusal Müzesi’nin sergisinde
Ulusal basınımıza ithaf edilen müze sergisinde, matbaamızın kuruluşunda çok değerli hizmet
ve emeği geçen Hasanbey Zerdabi’nin bir resmi ressam Necefgulu tarafından tuvale boyandı. Bu eserin
adı “Ekinçi” gazetesi çıktığında Hasanbey Zerdabi” (inv. № 2723, boyut: 101x151). Heykeltıraşlar Elcan
Şamilov ve Ahmet Salikov heykel yaptı (inv. 2720a, yükseklik: 1,60). Aynı zamanda 1877 yılında
yayınlanan “Ekinçi” gazetesinin sayısı da sergileniyor.
“Ekinçi” gazetesinin yanı sıra, sergide ipek kumaş üzerine basılan “Keşkül” (123, Bakü, 18
Ekim 1891, orijinal), “Nicat” (1. 20 Kasım 1910) ve “Hayat” (1, 07 Haziran 1905) gazeteleri de yer alıyor.
Kitap vitrinlerinde Sadig Hüseynov’un “ “Ekinçi” açıklayıcı bibliografya”, Nazim Ahundov’un
“Azerbaycan baskısı yılı”, Veli Memmedov’un “ “Ekinçi” gazetesi”, İslam Ağayev’in “ Hiciv “Zanbur”
dergisi”, Şamil Veliyev’in “ “Füyuzat” edebiyat okulu”, Eli Nezmi’nin “Hiciv koleksiyonları” və diğerleri yer
alıyor.
Edebiyatımızın basın aydınları, fikir ve düşünceleri Celil Memmedguluzade’nin, Ömer Faik
Numenzade’nin, Memmed Seid Ordubadi’nin, Aliağa Vahid’in, Eli Nezmi’nin, Cafer Cabbarlı’nın, Üzeyir
Hacıbeyov’un, Memmedali Sidgi’nin, Azim Azimzade’nin, Mirza Ali Ekber Sabir’in – “Molla Nasreddin”
dergisinin aktif bir katılımçısı olan sanatçı Necefgulu tarafından 23x5x18 boyutda sulu boya, grafik uslup
ve çizimler sergileniyor. “Molla Nasreddin” dergisinde her yazarın kendi el yazısıyla bir takma ismi vardı.
Celil Memmedguluzade – Molla Nasreddin, Ömer Faik Numanzade – Ümidvar, Dermend, Hayrani, Mirza
Ali Ekber Sabir – Hop-Hop, Memmed Seid Ordubadi – Herdemheyal.
Sergide Celil
Memmedguluzade’nin, Abdurrahim bey Hagverdiyev’in, Eli Nezmi’nin kişisel eşyaları da sergileniyor.
Gerçeği yazan derginin asıl amacı halkın uyanması ve sosyo-kültürel ilerlemeydi. “Molla
Nasreddin” dergisi yaklaşık 25 yıl basıldı – 1906-1918’de 340’I Tiflis’te (Tiflis), 1921-1922’de 8’i
Tebriz’de ve 1922-1931’de 400’ü Bakü’de olmak üzere toplam 748 sayı yayımlanmıştır. Müze sergisinde
“Molla Nasireddin” dergisinin birkaç kopyası sunuldu. Ortadoğu’da yayınlanan dergilerden derginin farkı
resimlerle yayınlaşmış olmasıydı. Bu, okuyucunun metnin anlamını anlamasını sağladı. Dergide aynı
zamanda köşe yazıları, komik telgraf haberleri, siyasi bilmeceler, masallar, tersine çevrilmiş ve ya
değiştirilmiş atasözleri, komik makaleler, argo ve anekdotlar, çizgi filmler ve illüstrasyonlar yer aldı.
Yabançı sanatçılar arasında derginin ilk ressamı alman asıllı rus sanatçı Oskar İvanoviç Şmerling,
karikatürist “Molla Nasreddin” ’in çalışanı ve alman sanatçı Jozef Rotter yer aldı. Daha sonra ünlü
sanatçı Azim Azimzade çalışmalarına devam etdi. Müzenin sergisi, Mirza Ali Ekbar Sabirin şiirlerinden
Azim Azimzade’nin ilginc, aynı zamanda komik ve düşündürücü üllüstrasyonlarını içeriyor.
Hiciv dergisi “Molla Nasreddin” hakkında çok sayıda makale, araştırma ve monoqrafi yayınladı.
Müzede sergilenen kitaplar arasında Aziz Şerif’in “Molla Nasreddin”, Celil Memmedguluzade, Gulam
Memmedli’nin “Molla Nasraddin”, Abbas Zamanov’un “Molla Nasreddin şairleri”, İslam Ağayev’in “Molla
Nasreddin şiirleri” ve “Molla Nasreddin” ’in tarihi sanatı” bulunuyor. Hayrulla Memmedov’un “Ekinçi” ’den
“Molla Nasreddin” ’e”, Aziz Mirahmedov’un “Azerbaycan’ın “Molla Nasreddin” ’i” adlı eseri, nazim
Ahundov’un “Molla Nasreddin” ’in yayın tarihi”, Şamil Valiyev’in (Körpülü) “Füyuzat” edebiyat okulu” ve
diğerleri. Ayrıca başlıklı kitaplar da var.
“Molla Nasreddin” yazı işleri bürosunun saati, anıtsal saatlerle köşenin ortasında sergileniyor.
Azerbaycan’ın değerli kalem sahiblerinin hatira saatleri etrafta. Bu saatlerin sergilenmesi özellikle ilgi
çekicidir. Elbette, yaratıcı bir insan için zamanın ne kadar değerli olduğunu herkes bilir.
SONUÇ
Azerbaycan basınının bundan sonrakı sıçrama dönemi 1920-1930 yılların kültür devrimi
dönemidir. Buna derin çelişkiler, toplumsal çelişkiler, baskı ve sürgün eşlik etse de, bu dönemi sadece
“Bolşevik işğali” ve sosyalizmin inşasının sonuçları olarak nitelendirmek doğru değildir. Bunlar aynı
zamanda Azerbaycan halkının 20.yüzyılda milli kimliğini korumak, dilini, kültürünü ve tarihi değerlerini
geliştirmek için ölümünə savaştığı on yıllar. 1920-1930 yıllarında yeni, sosyalist koşullarda dönemin
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devrimçi felaketlerine ek olarak yüzyılın başındakı milli geleneklerin yanı sıra Azerbaycan Demokratik
Cümhuriyeti (1918-1920) gelişmiştir. “Edebiyat Gazetesi”nin (1 Ocak 1934) kuruluşu bu döneme rastlar.
20. yüzyıl Azerbaycan edebiyatı tarihinde “Edebiyyat Gazete”nin (“Ədəbiyyat qəzeti”) rolü büyüktür.
“Edebiyyat Gazeti” 1930’larda sadece ideolojik bir sözcü olarak değil, sovyet döneminde de kurulmuş
olan gazete, aynı zamanda 20.yüzyıl Azerbaycan edebiyatının akımlarını dile getiren ve yaratan bir
edebiyat basınıydı. 1920-1930’da çok sayıda sosyo-politik media ile birlikte ilk kez bir edebi basin
yaratıldı. Butür ilk yayın, “Eğitim ve Kültür” adı altında yayınlanan “Azerbaycan” dergisidir (1923). Yeni
yapının tanıtımı ile ilgili genel ideolojik konular burada ana odak noktası olsa da, derginin temel amacı
ortaya çıkan edebiyatı – şiir, öykü, roman ve gazetecilik – geniş bir okuyucu kitlesine ulaştırmaktı. Sovyet
dönemi boyunca, farklı isimler altında: “Eğitim ve Kültür” (1923-1927), “Devrim ve Kültür” (1928-1936),
“Devrim ve Kültür” (1936-1941), “Vatan için” (1941-1946), yine “Devrim ve Kültür” (1946-1952) dergisi
ve son olarak “Azerbaycan” dergisi (Ocak 1953’ten beri) [1] bu misyonu haklı çıkardı. Sovyet dönemi
sadece Azerbaycan edebiyatının temsilcisi olmakla kalmadı, gelişməsində də önəmli rol oynadı.
İnsanları eğitmek ve bilimi teşvik etmek için her zaman süreli yayınlara ihtiyac olmuştur. Yüzyıllar ve
yıllar aradan geçen Azerbaycan basınının hizmeti yadsınamaz. Ulusal lider Haydar Aliyev, “çok zengin
ve görkemli bir gelişim yolunu geçtiğini, sayfalarında halkımızın her alanını, arzularını ve özlemlerini her
zaman yansıttığını, milli bilinç, maneviyat ve kültürün oluşumuna ve gelişmesine güclü bir ivme
kazandırdı” diyerek basını her zaman övdü [3:320].
Celil Memmedguluzade’nin de söylediyi gibi, “millete hizmet etmeye” alışkın olan basımızın
kalemi halen Azerbaycan dili ve edebiyatı, kültürün gelişimi ve diğer konulara odaklanmaktadır,
alanlarda hizmet vermektedir [5].
KAYNAKLAR
1. “Azerbaycan” dergisinin kaynakçası (1923-1972), Bakü, Elm, 1973, s. 604.
2. Ahmadov B.B., 20.yüzyıl Azerbaycan edebiyatı tarihi, Bakü, Bilim ve eğitim, 2011, s.480.
3. Aliyev H. A., Bilge düşünceler, Bakü, Çaşıoğlu, 2008, 2 cilt, cilt 1, (Haziran 1993 – Ekim 1998), s.
399.
4. Habibbeyli İ. A., Celil Memmedguluzade. Çevre ve çağdaşlar. Bakü, Azerneşr, 1997, s. 684.
5. https://celilmemmedquluzade.wordpress.com/yaradiciligi-2/
6. Hüseynzade A. H. (Ali Hüseyn Turan). Yaşam ve eğilim-füyuza, “Füyuzat”, 1. sayının faks baskısı.
1906, VII., Bakü, Nurlar, s. 3.
7. Melikov Hasanbey (Zerdabi). Rusya’dakı Türk gazetesi, H. Zardabi, F. Ağazade. “Ekinçi”. Bakü, Halk
gazetesi, 2008, 54 s.
8. Garayev Y.V., Azerbaycan edebiyatı. 19-20. Yüzyıllar. Bakü, Elm, 2002, s. 740.
9. Valiyev Ş. Q., Füyuzat edebiyat okulu. Bakü, Elm, 1999, s. 444.
10. Кулешов В.И. История русской критики. М.:Просвещение, 1978,526 с. (Kuleşov V. İ., Rus
eleştirisinin tarihi, Moskova, Aydınlanma, 1978, s. 526.

60

14. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ, SANATI ve KÜLTÜREL MİRASI KORUMA SEMPOZYUMU

TARİHİ YAPILARIN YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME:
DINAMARCA 399 VE SANTRALİSTANBUL ÖRNEĞİ
AN ASSESSMENT OF THE ADAPTIVE REUSE OF HISTORICAL BUILDINGS: CASES OF
DINAMARCA 399 AND SANTRALISTANBUL
ÜNALACAK

Nurseda
Özlem KARAKUL

TÜRK
ABSTRACT
In time, historical buildings lose their original functions throughout the process of change in
technology, economy and culture, this situation causes to emerge conservation problems These
buildings that were built by using traditional construction techniques, while meeting the functional needs
of the period in which they were constructed, nowadays, they have transformed into the buildings out of
use and, have rapidly damaged. Throughout the process of transformation of historical environments,
the increase in population density, rapid urbanization, social changes and industrialization have affected
traditional life culture, this situation has caused to the transformation of the physical structure. To
integrate historic environments with contemporary life, the conservation studies related with the adaptive
reuse of historic buildings need to be carried out. Adaptive reuse as a last stage of conservation and
restoration process is an issue which conservation architects have discussed recently; and, different
implementations have been carried out. Conservation architects need to determine design criteria in the
projects of adaptive reuse not to disturb original identity of the historic building. Within the scope of this
study, two adaptive reuse projects of “Santralistanbul” within İstanbul Bilgi University and “Dinamarca
399”, a historic building in Valparaiso in Chile are evaluated focusing on the specific criteria investigated
throughout this paper, specifically, “the exhibition of historic building, structural sytem, the quality of new
addition, the meaning of the historic building and the necessities of the new function”.

Keywords: Adaptive reuse, historical buildings, Santralistanbul, Dinamarca 399.
GİRİŞ
Tarihi yapılar, teknoloji, ekonomi ve kültürel yapıdaki değişim süreci içinde özgün kullanımlarını
zamanla yitirmektedir. Bu durum koruma sorunlarının ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Geleneksel
yapım teknikleri kullanılarak inşa edilmiş bu yapılar, yapıldıkları dönemin işlevsel ihtiyaçlarını
karşılarken; günümüzde, kullanılmayan binalara dönüşerek hızlıca bozulmaktadır. Tarihi çevrelerin
dönüşüm süreci içinde, artan nüfus yoğunluğu, hızlı kentleşme, sosyal değişiklikler ve sanayileşme,
geleneksel yaşam kültürünü etkilemiş, bu durum fiziki yapının dönüşümüne neden olmuştur. Tarihi
çevrelerin çağdaş yaşamla bütünleşmesi için tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesine yönelik
çalışmaların yapılması gerekmektedir. Yeniden işlevlendirme; tarihi yapıların koruma ve restorasyon
süreçlerinin son aşaması olarak, koruma uzmanı mimarların son yıllarda tartıştığı ve çok sayıda
uygulamaların yapıldığı bir konudur. Koruma uzmanı mimarların, yeniden işlevlendirme projelerinde
kullanacakları ölçütleri, tarihi yapının özgün kimliğini bozmayacak şekilde belirlemesi gerekmektedir.
Bu çalışma kapsamında, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin bünyesinde bulunan “Santralistanbul”da
ve Şili’nin Valparaiso kentinde bulunan şu an ki ismiyle “Dinamarca 399” olan tarihi bir evde uygulanan
yeniden işlevlendirme projeleri; iç mekan kullanımları, eski yeni ilişkisi, çevre ve yapı bütünlüğü, seçilen
işlevlerin yapıyla uyumu açısından, çalışma kapsamında belirlenen ölçütler çerçevesinde incelenerek,
koruma yaklaşımları açısından değerlendirilmektedir.
1. Yeniden İşlevlendirme
Yeniden işlevlendirme kavramı; tarihi yapıların, tanıklık ettiği zamana uygun kullanım şeklinin ve
özgün yapısal özelliklerinin; belirlenen bazı ölçütler çerçevesinde, günümüze adaptasyonunun
sağlanması anlamına gelmektedir. Geçmişten günümüze artan nüfus yoğunluğu ve kentsel değişim
süreciyle birlikte birçok tarihi yapı işlevini yitirerek bozulmaya terk edilmektedir. Dolayısıyla, yeni
yapılaşma sürecinde kullanılmayan tarihi yapılar, yeniden işlevlendirilerek, yeni yapı ihtiyacının
karşılanma sürecine de katkıda bulunulmuş olur.
Selçuk

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi,
Konya
 Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Konya.
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“Yeniden değerlendirme-revalorizasyon, tarihi varlığın, eski değerinin canlandırılması, bu
değerin kendisine yeniden yüklenmesi, “tarihi” ortaya çıkarması, okunabilir, görülebilir, algınabilir hale
getirilmesi anlamına gelmektedir.”(Arabacıoğlu, Aydemir, 2007). Bu durum hem tarihi yapının
sürdürülebilirliğini sağlamış hem de yapının mevcut yapısal özellikleri korunarak yapı maliyeti en aza
indirilerek ekonomik anlamda fayda sağlamış olur. Yeniden işlevlendirme projelerinin hazırlanması
sürecinde, yapının özgünlüğünün bozulmamasına yönelik ölçütler belirlenmelidir. Bu ölçütlere göre,
tarihi yapıda korunması gereken veriler belirlenerek; yeniden işlevlendirme için tasarım sınırlarını ortaya
çıkarmaktadır(Kuban, 2000).
Yeniden işlevlendirme konusu, koruma alanında birçok uluslararası belgede tartışılmış, konuyla
ilgili pek çok tüzük ve sözleşme yayımlanmıştır. Tarihi yapıların korunması ve restorasyonu hakkında
uluslararası ilkeleri ortaya koyan Venedik Tüzüğü(1964), yeniden işlevlendirmenin önemini
vurgulamaktadır. Tüzüğün içerisinde yer alan “onarım” ana başlığı altında toplanan maddelerde(madde
9,10,11,12 ve 13) koruma ve inşa sürecinde tarihsel yapının tanıklık ettiği zamana ilişkin, yapının özgün
yapısal özelliklerinin yok edilmemesi üzerinde durulmuştur. Dolayısıyla yeniden işlevlendirilmede yapıya
kazandırılacak işlev için tarihi yapının özgün yapısal özelliklerinin kapsamlı bir şekilde analiz edilmesi
ve belirlenmesi gereklidir. Uğursal’ın(2011); “Uygulamaya yönelik alınan kararlarda esas olan yapının
fiziksel ve kültürel değerlerinin korunması olduğundan, işlev seçimi yapıya uygun olmalıdır.” sözü ise bu
gerekliliği destekler niteliktedir.
Tüm bu değerlendirmeler ışığında yeniden işlevlendirme çalışmalarında ortaya çıkan koruma
ve uygulama sorunları için yayınlanan uluslararası belgeler ve çalışmalar incelendiğinde; Karakul(2018),
yeniden işlevlendirme konusunda tarihi yapının hem özgün yapısal sistemi hem de tarihi bina
değerlerinin; yeniden işlevlendirme sürecinde tasarımın uygulanabilirliği açısından önemini
vurguladığını görmekteyiz. Karakul’un bu konuyu ele aldığı makalesinde belirlediği ölçütler (Karakul,
2018) bu çalışma kapsamında kullanılmıştır.
 Tarihi yapının sergilenmesi
 Strüktürel sistem
 Yeni eklentinin niteliği
 Yapının anlamı
 Yeni işlevlerin gereklilikleri
Bu çalışma kapsamında, yukarıda belirtilen Karakul’un açıkladığı ölçütler çerçevesinde
incelenen yapıların yeniden işlevlendirme yaklaşımları üzerine bir değerlendirme yapılmaktadır.
2. Yeniden İşlevlendirilen Örnek Tarihi Yapıların İncelenmesi
Yeniden işlevlendirilecek tarihi yapıların bulundukları konumlar, yapıya kazandırılacak işlevler
açısından belirleyicidir. Özellikle kent merkezi konumunda yer alan yapılar, kentsel olarak oluşturulan
bütünlüğü büyük ölçüde etkilemektedir. Bu çalışmada incelenecek tarihi yapılarda görülen bu ortak
özelliğin; ülke ve yaşam kültürlerinin birbirinden farklı olmasına karşı, tarihi yapıların geleneksel
çevrenin kimliğine uygun bir şekilde birtakım yöntemlerle yeniden işlevlendirilmesinde olumlu veya
olumsuz etkileri bulunmaktadır.
2.1. Dinamarca 399
Restorasyon projesi 2014’te tamamlanan tarihi ev, Şili’nin Valparaiso kentinde
bulunmaktadır(URL-1). Danimarka eski konsolosu T. Jean Hugo tarafından 1906 yılında inşa
edilmiştir(URL-2).

Fotoğraf 1: Dinamarca 399-Hava Fotoğrafı (URL-3)
Resim 1: Dinamarca 399-Zemin Kat Planı (URL-1)
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Resim 2: Dinamarca 399-1.Kat Planı (URL-1)
Kentte çıkan yangından sonra; yeniden işlevlendirme çalışmaları hız kazanmıştır. Yeniden
işlevlendirme projesi kapsamında; yukarıda belirtilen yeniden işlevlendirme ölçütlerini sağladığını
görmekteyiz. Tarihi cepheye yapılan eklentilerin niteliği ve strüktürel sistem ölçütlerinde yapılan
müdahalelerin çağdaş ve modern düzeyde olduğunu görmekteyiz. Tarihi cepheyle çağdaş mimari
arasında bir köprü kurulurken; geleneksel çevrede tarihi yapının sergilenmesine aykırı bir müdahale
görülmemektedir (Fotoğraf 2-3). Çünkü eski-yeni ilişkisine dikkat edilerek, tarihi yapının özgün yapısal
özelliklerine dikkat edilmiştir.

Fotoğraf 2: Cephe Görünümleri (URL-1)

Fotoğraf 3: Ön ve Arka Cephe Görünümü(URL-1)
Yapı içinde çelik, metal levha, tuğla ve beton malzeme ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Şeffaf ve
esnek alanlar oluşturulmak istenmiştir (Fotoğraf 4). Kiralık ofisler, toplantı odaları şeklinde yeni mekanlar
düzenlenmiştir(Fotoğraf 5). Aynı zamanda üyeleri ve misafirleri tarafından paylaşılan açık bir kaferestoranı vardır.

Fotoğraf 4: İç Mekanda Kullanılan Malzeme Görünümü (URL-1)
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Fotoğraf 5: Ofis ve Toplantı Alanları (URL-1)
Dinamarca 399; 14 ofis, 2 marangoz atölyesi, halka açık seminer ve konferans alanı ve 80 kişilik
kapasitesi olan oditoryuma sahiptir. Tarihi yapıda; doğal ışıktan maksimum düzeyde yararlanmak ve
şeffaflığın ortaya çıkması için kullanılan malzemeler, yeni işlev gereklilikleri için ideal şekilde kullanılmış
ve özgün özelliklerin çoğu korunarak katlar eklenmiştir.
2.2. Santralistanbul
Sanayileşme sürecinin bir ürünü olan eski adıyla “Silahtarağa Elektrik Santrali”, 1914 yılında
inşa edilmiş, bir süre atıl durumda bekledikten sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi tarihi yapının kullanım
hakkını alarak, yeniden işlevlendirme ile ilgili çalışmalar belirli bir hız kazanmış ve 2014 yılında yeniden
işlevlendirme projesi tamamlanmıştır(URL-4). Tarihi yapının yeniden işlevlendirme projesinde belli bir
kısım müzeye dönüştürülmüştür. Böylelikle “tarihi yapının sergilenmesi” ölçütü hem konum olarak tarihi
yapının sergilenmesi hem de yapının kendi içinde farklı mekanlara ayrılmasıyla sergilenmesi
sağlanmıştır. Müzeye, etkinlik ve eğitim amaçlı farklı işlevler kazandırılmıştır. Santraistanbul’un
restorasyonu Emre Arolat, Nevzat Sayın ve Han Tümertekin imzası taşımaktadır(URL-5).
Santraistanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde yer almaktadır.
Yeniden işlevlendirme projesi kapsamında, tarihi yapının sergilenmesi ve strüktürel sistemin
özgün halde korunması ön planda tutulmuştur(Fotoğraf 6). Kazan dairelerinin restorasyonunun dışında
kalan açık ve geniş alanlar, kazandırılan yeni işlevlerden biri olan eğitim alanı için kullanılmıştır(Fotoğraf
7). Elektrik santralinin yeniden işlevlendirme projesinde gerekli ölçütlere uyularak yapılmış ve mekan
içerisinde çok fazla bölücü duvar kullanılmayarak özgün açık mekan hissi yok edilmemiştir. Görünümü
ve işleyişi bakımından, mimarlık alanına hizmet ediyor oluşu sanatsal yapısını daha çok ön plana
çıkarmıştır(Fotoğraf 7-8).

Fotoğraf 6: Kazan Daireleri Restorasyonu (URL-6)

Fotoğraf 7: Çok Amaçlı Salon ve Eğitim Alanlarının Görünümü (URL-4)
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Fotoğraf 8: Eğitim Alanlarının Dıştan Görünümü (URL-4)
SONUÇ
Tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesi, koruma sürecinin son aşaması olarak, tarihi yapıların
çağdaş yaşamla bütünleşmelerini amaçlamaktadır. Bu çalışma yeniden işlevlendirmeyle ilgili
uluslararası belgeler doğrultusunda, uygulamalarda kullanılması gerekli ölçütleri ortaya koyarak, iki yapı
örneğini bu ölçütler çerçevesinde değerlendirmektedir.
İncelenen iki yapının, yeniden işlevlendirilme projelerinde bulundukları çevreyle ilişkileri ön
planda tutulmuştur. Buna ilişkin cephede yapılan değişimler göz önüne alındığında; yapıların özgün
yapısal özelliklerine aykırı yönde değişim söz konusu değildir. Böylelikle geleneksel çevre ile olan
bütünlük korunarak tarihi süreklilik sağlanmış ve işlevini yitiren yapılar kamusal ortak kullanım yapılarına
dönüşmüştür. Seçilen tarihi yapıların yeniden işlevlendirme projeleri karşılaştırıldığında seçilen işlevlerin
ve kullanılan tekniklerin benzerliği göze çarpmaktadır. Geniş açıklıklara sahip olan her iki yapının bu
özelliklerine zarar vermemek için alan bölmelerinde; şeffaflığa ve boşluk hissine yer verilmiştir.
Bölmelerin gerekli olduğu yerlerde ise cam malzeme kullanılarak homojen dağılım bozulmamıştır. Aynı
zamanda kullanım alanı olarak da benzerlik gösteren yapıların işleyişinde ortak kullanıma çok fazla yer
verilmiştir. Yapılarda gerçekleştirilen sanatsal etkinlikler, işlevini uzun zaman önce kaybetmiş binalarla
insanların yeniden buluşması için olanak sağlamaktadır.
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AZERBAYCAN MÜZELERİN ULUSLARARASI İLİŞKİLERİNİN GELİŞİMİNDE
ICOM'UN ROLÜ VE ÖNEMİ
THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE ICOM AZERBAIJAN NATIONAL COMMITTEE IN THE
INTERNATIONAL RELATIONS OF MUSEUMS
Aynur BABAYEVA
ABSTRACT
Museums and monuments as important as the museums in the Republic of Azerbaijan have
great opportunities to promote themselves worldwide and to influence international organizations.
Azerbaijan's independence from the Soviet Union in 1990 and the occupation of Karabakh became a
major impetus for the establishment of new international relations in the field of museum work. Thus,
the Republic of Azerbaijan has been elected a member of several UNESCO museum-related
organizations in this field. ICOM is the world's leading international organization conducting this global
work (International Council of Museums).
In the article, the purpose of the ICOM Azerbaijan National Committee is to develop and
enhance international cooperation between museums, provide mutual assistance, protect the
professional interests of museums, and ensure the comprehensive development of museums and
museum work.
Azerbaycan halkı, tüm dünyada kadim bir tarihe ve kültüre sahip bir millet olarak biliniyor.
Uluslararası kuruluşlar, bağımsız bir kültür dalı olan müzelerin uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi için
önde gelen kaynaklardan biridir. Diğer kültür kurumları gibi müzelere uluslararası işbirliği açısından
yardımcı olan bu uluslararası kuruluşlar, onlara metodolojik bilgi sağlamakta, bilgilendirmekte, tüm
dünya müzelerini kendi etrafında birleştirmekte ve insani ilke ve sorumluluklara atıfta bulunmaktadır.
Uluslararası Müzeler Konseyi'nin (ICOM) 1977 tarihli kararına göre, 18 Mayıs dünya çapında
Uluslararası Müzeler Günü olarak kutlanıyor. Bu önemli günün amacı, müzelerin toplum yaşamında ne
kadar önemli oynadığını göstermektir. Bu tatil genellikle uluslararasında kültürel alışverişi ve işbirliğini
teşvik etme sloganı altında yapılır. Bugün, kutlandığı ülkelerin her birinde, kültürel mirasa, müzelerin
durumuna ve bu alanda var olan sorunlara halkın dikkatini çekmek için önemli bir fırsattır.
Uluslararası Müzeler Konseyi Azerbaycan Milli Komitesi, 1993 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti
Kültür Bakanlığı'nın girişimiyle kurulmuştur. ICOM Azerbaycan Milli Komitesi'nin ana faaliyeti,
Uluslararası Müzeler Konseyi'nin çalışmalarına katılmak, Azerbaycan müzelerinin şu andaki
çalışmalarını iyileştirmek için uluslararası müzelerle temas kurmak, dünya standartlarına uygun çeşitli
normatif eylemler benimsemek, kültürel mirası korumaktır. içerir. Elbette tüm bunlar, cumhuriyet
müzeleri arasında uluslararası arenada işbirliğinin yeni, modern yönleri olarak değerlendirilmelidir.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ICOM'a üye olmasından bu yana her yıl, müzelerimizin uluslararası
işbirliğinin modern gerçeklerinden biri olan 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü geleneksel olarak
kutlanmaktadır.
Uluslararası Müzeler Günü, ülkenin tüm müzelerinde çeşitli toplu etkinlikler, sergiler, yenilenen
müzelerde yeni sergilerin açılış törenleri ile kutlanmaktadır.
1990'ların ilk yarısında Azerbaycan müzeleri, ICOM Milli Komitesi'nin önemli faaliyetleri
sonucunda dünya çapındaki müzelerle işbirliğini güçlendirmeye başladı (5).
Uluslararası bir profesyonel müze organizasyonu olan ICOM'dan yararlanan ICOM Azerbaycan
Ulusal Komitesi, yabancı müzelerin en iyi uygulamalarının yaratıcı bir şekilde incelenmesini ve
Azerbaycanlı müze çalışanları arasında yaygın bir şekilde yaygınlaştırılmasını teşvik etmektedir.
Azerbaycan müzelerinin uluslararası ilişkileri hakkında kamuoyuna kapsamlı bilgi sağlar. Azerbaycanlı
ve yabancı müzeler arasında sergi, malzeme ve deneyim alışverişini kolaylaştırır.
Komite, uluslararası, ulusal ve bölgesel konferanslar, sempozyumlar, toplantı ve seminerler,
müze çalışanlarının çok taraflı ve ikili toplantıları düzenler ve Azerbaycan müzelerinin uluslararası
ilişkilerine yardımcı olur. Karşılıklı mesleki deneyim, bilgi alışverişi, müze literatürünün yayınlanması ve
yaygınlaştırılması ve müzelerin bilimsel faaliyetlerinin geliştirilmesi yoluyla etkinliklerini sağlar.
Ülkemizdeki ilk müze 1919 yılında Demokratik Cumhuriyet döneminde parlamento binasında
(İstiklal Müzesi), daha sonraki yıllarda ise 1920 yılında Azerbaycan Devlet Müzesi (şimdiki Azerbaycan
Milli Tarih Müzesi), çeşitli alanlarda müze-fonlar, yörelerdeki yerel tarih müzeleri açılmıştır. Ve bunun
gibi organize edildi (6, s. 4). Şu anda ülkemizde 203 müze bulunmaktadır. Bakü'de 22 müze ve
bölgelerde 181 müze bulunmaktadır. Büyük liderin mirasını incelemeye, fikirlerini tanıtmaya ve gelecek
nesillere aktarmaya hizmet eden bölgelerde son yıllarda Haydar Aliyev Müzeleri kuruldu.


Azerbaycan Milli Tarih Müzesinin Baş Uzmanı, Azerbaycan.
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Şu anda Azerbaycan Cumhuriyeti’nde müze önemi taşıyan müze ve anıtlar, kendilerini dünya
çapında tanıtmak ve uluslararası kuruluşlarda söz sahibi olmak için büyük koşullara ve fırsatlara sahiptir.
Bir yandan 1990'larda Azerbaycan SSC'nin bir defaya mahsus tecrit ve bağımsızlığı, diğer yandan
Karabağ'ın cumhuriyette işgali, cumhuriyetin müze çalışmaları alanında yeni bir uluslararası ilişkiler
aşamasına girmesi için büyük bir itici güç oldu. Böylelikle Azerbaycan Cumhuriyeti bu alandaki birçok
UNESCO önemli müze kuruluşuna üye seçilmiştir. ICOM (Uluslararası Müzeler Konseyi), bu küresel
çalışmayı gerçekleştiren dünyanın önde gelen uluslararası kuruluşlarından biridir (1, s. 205).
Uluslararası Müzeler Komitesi'nin görsel-işitsel donanım ve yeni teknolojiler hakkındaki bülteni
de Azerbaycan müzelerine ve faaliyetlerinin temel özelliklerine özel önem veriyor.
1994 yılında Uluslararası Müzeler Günü'ne ithaf edilen “ICOM NEWS” basınında Azerbaycan
müzeleri ile ilgili bilgiler “Müzelerin Perde Arkası” başlıklı makalede ayrıntılı olarak ele alındı (7).
ICOM, her yıl bu günü müze çalışmalarıyla ilgili güncel bir konuya adıyor. 1995 yılında konu
"Sorumluluk ve Bağlılık" olarak yeniden adlandırıldı. Uluslararası Müzeler Konseyi'nde 1977'de 102
ülkenin kararı, bu alandaki bilginin artmasına hizmet etti ve müzelerin kamusal yaşamdaki kilit rolünü
vurguladı. Azerbaycan müzeleri bu olayın gerisinde kalmıyor, her yıl bu olayı kutluyor, gelecekteki
sorunları çözmenin yollarını ve araçlarını arıyor, dünya toplumunu ve uluslararası toplumu bu konuda
bilgilendiriyor (1, s. 207).
ICOM Azerbaycan Milli Komitesi'nin amacı, müzelerin uluslararası işbirliğini geliştirmek ve
güçlendirmek, karşılıklı yardım sağlamak, müzelerin mesleki çıkarlarını korumak, müzelerin ve müze
çalışmalarının kapsamlı gelişimini sağlamaktır (2, s. 103).
Uluslararası profesyonel bir müze örgütü olan ICOM'un imkânlarını kullanarak, ICOM
Azerbaycan Milli Komitesi aşağıdaki görevleri yerine getirir (2, s.104):
1. Uluslararası müze camiasında müze çalışması ve kültürü alanında işbirliğini güçlendirmek,
insani amaçlara hizmet eden tüm ülkeler arasında kültürel hazinelerin karşılıklı değişimini, halkların
manevi zenginliğini, barışın ve iyi komşuluğun güçlendirilmesi için sürekli olarak çalışın.
2. Azerbaycan müzeleri, koleksiyonları, çalışma biçimleri, sanat eserleri ve heykellerinin
korunmasına yönelik tedbirler, yeni araştırma yöntemlerinin geliştirilmesi, yenileme, koruma ve karşılıklı
deneyim alışverişi temelinde yeni koruma yöntemlerinin başarıları ve gelişimi hakkında bilgilerin
yayılmasını sağlar.
3. Yabancı müzelerin en iyi uygulamalarının yaratıcı çalışmasını ve Azerbaycan'ın müze
çalışanları arasında tanıtımını kolaylaştırır. Azerbaycan müzelerinin uluslararası ilişkileri hakkında
kamuoyuna kapsamlı bilgi sağlar. Azerbaycanlı ve yabancı müzeler arasında sergi, malzeme ve
deneyim alışverişini kolaylaştırır.
4. Çalınan müze mallarının tespiti ve sahibine iade edilmesi amacıyla kapsamlı uluslararası
bilgilerin sağlanmasına katılır (12 Ağustos 1992 tarihli genel kurul kararı ile onaylanmıştır - alıntı) (3).
Temmuz 1992'de Bakü'de düzenlenen Cumhuriyet Müzeleri İşçileri Toplantısı, ICOM yerel
Cumhuriyet Komitesi'nin dünyadaki Azerbaycan müzelerini tanıma ve maddi ve manevi hazinelerimizi
korumanın yeni yollarını ve araçlarını bulmada uluslararası işbirliğine odaklandı.
Komite, uluslararası, ulusal ve bölgesel konferanslar, sempozyumlar, toplantılar ve seminerler,
müze çalışanlarının çok taraflı ve ikili toplantıları düzenlemekte ve Azerbaycan müzelerinin uluslararası
ilişkilerine yardımcı olmaktadır. Karşılıklı mesleki deneyim, bilgi alışverişinde bulunarak, müze
literatürünü yayınlayarak ve yayarak ve müzelerin bilimsel faaliyetlerini geliştirerek etkinliklerini sağlar
(2, s. 104).
ICOM üyesi olan Azerbaycan Cumhuriyeti, pratik sonuçlarını 1990'lardan beri açıklamaktadır.
Temmuz 1995'te "Azerbaycan Müzeleri" başlıklı bir bilgilendirme kitapçığı basılmış ve bu uluslararası
organizasyon aracılığıyla Norveç'te yapılan Genel Konferans'ta katılımcılara dağıtılmıştır. Bu kitapçık,
Azerbaycan'da faaliyet gösteren müzelerin isimleri, kuruluş tarihleri, bağlılıkları, fonları, müzelerin
faaliyetlerindeki özel farklılıklar, adresler, çalışma saatleri hakkında bilgiler içermektedir. Bu etkinlik,
Azerbaycan müzelerinin uluslararası tanınırlığı için ICOM Ulusal Komitesi tarafından alınan en değerli
önlemlerden biri olarak kabul ediliyor. Azerbaycan müzeleri ve müze dışı hazineler hakkında kapsamlı
bilgiler, ICOM'un diğer geleneksel medya kuruluşları aracılığıyla bu uluslararası kuruluşa yayılmaya
başlandı. ICOM NEWS - Uluslararası Müzeler Konseyi Bülteni, ICCROM haber bülteni - Kültürel
varlıkların korunması için uluslararası çalışma merkezi. “Cahiers d'etude çalışma serisi” - uluslararası
müzeler konseyi, uluslararası des musees (1, s. 206).
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ICOM'a üye olmasından bu yana her yıl, müzelerimizin uluslararası
işbirliğinin modern gerçeklerinden biri olan 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü geleneksel olarak
kutlanmaktadır. ICOM, her yıl bu günü müze çalışmalarıyla ilgili güncel bir konuya adıyor. 1995 yılında
konu "Sorumluluk ve Bağlılık" olarak yeniden adlandırıldı. 102 ülkenin etkinliği Uluslararası Müzeler
Konseyi'nde 1977'de düzenleme kararı, müzelerin kamusal yaşamdaki kilit rolünü vurgulayarak bu
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alandaki bilginin artmasına hizmet etti. Azerbaycan müzeleri bu olayın gerisinde kalmıyor, her yıl bu
olayı kutluyor, önündeki sorunları çözmenin yollarını ve araçlarını arıyor, dünya toplumunu ve
uluslararası toplumu bu konuda bilgilendiriyor (5).
Azerbaycan müzelerinin uluslararası işbirliğinin yeni aşamasında, Ulusal Azerbaycan Halı
Müzesi'nin (L.Kerimov adını taşıyan Azerbaycan Halıları ve Halk Uygulamalı Sanatları Devlet Müzesi),
UNESCO ve ICOM'un genel politikasına uygun olarak bu alandaki etkinliklerin ve çalışmaların tutarlı ve
planlı organizasyonunda özellikle dikkat edilmelidir. 1967'de kurulan bu müze, birkaç alana
sınıflandırılabilecek çok zengin bir uluslararası işbirliği geleneğine sahiptir: 1) uluslararası sergiler; 2)
uluslararası toplantılar ve sempozyumlar; 3) toplantılar; 4) uluslararası yayınlar; 5) uluslararası sergiler
ve geziler; 6) internet işbirliği vb. Bunlardan en yaygın olanı uluslararası konferansların
organizasyonudur (3).
ICOM ile uluslararası işbirliğinin başlangıcından bu yana düzenlenen konferanslardan biri, 1995
yazında Kültür Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlenen Azerbaycan-Rus kültürel ilişkilerinin geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması konulu bir konferans ve Azerbaycan'a olan ilgiyi artırmak için "Mirasımız" dergisinin
sunumuydu. Bu etkinlik, Avrasya kültürel işbirliğinin en değerli geleneklerini tanıtmak açısından da
önemliydi. Konferansta Azerbaycan'a ithaf edilen "Mirasımız" dergisinin bir sonraki sayısının konuları
netleştirildi. Bunlar arasında arkeoloji, mimari, ev ve el sanatları, gelenekler, din, petrol, edebiyat, müzik
ve tiyatro, halı ve uygulamalı sanatlar, resim, ekoloji, etnogenez, etnik süreçler, ICOM ve
Azerbaycan'daki kültürel mirasın korunması yer almaktadır. Yerel örgüt ve kuruluşların temsilcilerinin
yanı sıra yabancı elçilik temsilcileri, Azerbaycan-Rus Kültür Merkezi uzmanları ve Macar halısı da bu
konferansta yer aldı (1, s. 207).
90'ların ilk yarısında, ICOM Ulusal Komitesi'nin önemli faaliyetlerinin bir sonucu olarak,
Azerbaycan müzeleri dünyanın dört bir yanındaki müzelerle işbirliğini güçlendirmeye başladı.
İşgal altındaki topraklarda kalan 40.000'den fazla ulusal hazine hakkında resmi bir bilgi yok. Bu,
Azerbaycan müzelerinin hala devlet tarafından sergilerin büyük ölçekli envanterine ve bilgisayar
ortamına alınması ihtiyacıyla karşı karşıya kalmasının bir sonucudur. Bilgisayarlaşma, sadece
koleksiyonların korunmasını değil, aynı zamanda Azerbaycan'ın zengin kültürel mirasının incelenmesini
ve aynı zamanda ulusal kültürümüzün uluslararası düzeyde tanıtılmasında otomatik bilgi sistemlerinin
(AIS) optimal kullanımını sağlar (5,). Ülkemizde bu deneyimden yararlanmanın tam zamanı. Müze
hazinelerinin ulusal tescili sürecinde, Uluslararası Müzeler Konseyi ICOM Azerbaycan Milli Komitesi
altında merkezi bir veri tabanı oluşturmak uygun görülebilir ”(1, s. 208).
Küresel olarak bu çalışma, bu alanda 1960 yılında kabul edilen programa uygun olarak
yürütülmüştür. Bu nedenle, 1962'den beri, Fransa'daki devletin maddi ve kültürel mirasının tescili için
bir Genel Katalog derleme çalışmaları devam etmektedir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre ve
Birleşik Krallık'taki müzeler, devletin ve kamu kuruluşlarının doğrudan katılımıyla ulusal hazinelerini
korumak için bilgisayar sistemleri kullanmaktadır (1, s. 209).
Eyaletler arası düzeyde bu çalışma, ICOM bünyesinde kurulan SIDOK - Uluslararası Belgeler
Komitesi tarafından yönetilmekte ve ICOM toplantılarında düzenli olarak uzmanların otomatik bilgi
sistemleri sorunu üzerine tartışmalar yapılmaktadır. 1980'de Kanada, Hollanda, Finlandiya, İsviçre ve
Norveç'te ayrı müze koleksiyonlarından oluşan uluslararası bir bilgi merkezi kuruldu. Dünyanın dört bir
yanındaki AIS merkezleri, hırsızlığa ve sergi alışverişine karşı mücadeleyi hızlandırıyor.
Azerbaycan Müzeleri'nin Uluslararası Müzeler Konseyi'nin bağımsız üyesi olarak seçilmesinden
sonra, 1995'ten sonra onunla yeni bir faaliyet dönemi çok önemli hale geldi. ICOM için Azerbaycan Milli
Komitesi, bu uluslararası organizasyon aracılığıyla düzenlenen tüm insani yardım etkinliklerinde en aktif
katılımcılardan biri olarak kendisini zaten kurmaya başlıyor. Böylece Ulusal Komite, dünyadaki sosyopolitik, tarihi olayların müzeler ve müze anıtları üzerindeki agresif etkisine karşı en aktif protestoculardan
biri haline geliyor. Savaş, kaçakçılık ve müze eşyalarının çalınmasını protesto eden ICOM Azerbaycan
Milli Komitesi de bu uluslararası toplantılarda konuştu. dikkat çekmeyi başardı.
ICOM Milli Komitesi'nin 1995 yılında uluslararası kuruluşlara gönderdiği bir mektupta şöyle
deniyordu: “Cebrayil ve Fizuli yerel tarih müzelerinin en değerli eşyaları ve Azerbaycan Halı Devlet
Müzesi'nin Şuşa şubesi kurtarılmış olsa da, Ağdam Ekmek Müzesi eski SSCB'deki tek müzedir. Şehrin
bombalanması sırasında yıkılan dünyaca ünlü Kelbecer ve Laçin yerel tarih müzelerinden değerli ve
nadide eşyalar Ermenistan'a nakledildi. Şuşa tarih müzesinin fonları, Karabağ Devlet tarih müzesi, dahi
besteci U.Hacibeyov, profesyonel Azerbaycan müziğinin kurucusu, büyük şarkıcı Bülbül, vokal
sanatımızın kurucusu, önde gelen müzisyen ve sanatçı Mir Movsum Navvab'ın anıt müzeleri, Ağdam,
Güdeli, Zangilan yerel tarih müzeleri olmuştur. Gurban Pirimov'un anıt müzesi ve Rahib Mammadov'un
adını taşıyan askeri ihtişam müzesi de yıkıldı ”(1, s. 210).
Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, ICOM Ulusal Komitesi ile birlikte UNESCO Genel
Direktörü Frederico Mayer, Uluslararası Müzeler Konseyi Genel Sekreteri Elizabeth de Partha, Dünya
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Kültür Bakanlığı, Washington'daki kültür ve sanat figürlerine Lahey Sözleşmesi uyarınca ciddi önlemler
aldıkları için teşekkür etti. Bilgi Ajansının Kültürel Kaynaklar Danışma Komitesine de başvurular yapıldı.
Ortak uluslararası çağrıların ilk sonuçları meyvelerini vermeye başladı. Böylece işgal altındaki
Şuşa - U.Hacıbeyov, Kh.B. Natavan şehrinden 3 bronz anıt, Bülbül heykelleri ele geçirilerek hammadde
olarak Gürcistan'a satıldı (5). Ancak itirazların ardından Azerbaycan hükümeti ve Gürcistan
vatandaşlarının yardımıyla anıtlar memlekete iade edildi. Şu anda, bu kurşunla delinmiş anıtlar,
Bakü'deki Cumhuriyet Eğitim Müzesi'nin bahçesinde sergileniyor.
İlk defa 18 Mayıs 1995 tarihinde Uluslararası Müzeler Günü'nde Şuşa müzelerinden
çıkarılabilecek en değerli sergiler L. Kerimov adlı Azerbaycan Halısı ve Devlet Tatbiki Sanatlar Müzesi
(Azerbaycan Milli Halı Müzesi) salonlarında sergilendi.
ICOM Azerbaycan Milli Komitesi, Paris'teki Bilgi ve Dokümantasyon Merkezi, Asya ve Pasifik
bölge komiteleri, Fransa, ABD, Rusya, Avusturya, Hindistan, İngiltere, Afrika, Yunanistan, İtalya ile yakın
işbirliği içinde bu uluslararası örgütün tüm faaliyetlerinde yakından yer almaktadır. Tezahür. Ayrıca 1994
yılından beri Azerbaycan Milli Komitesi "ICOM-Azerbaycan" Bilgilendirme Bülteni cumhuriyetin
müzeleriyle birlikte diğer ülkelerin Milli Komitelerine sunulmaktadır. Bu bülten, Azerbaycan'da
müzeciliğin oluşumu, gelişimi ve mevcut durumu, Azerbaycan'ın maddi ve manevi kaderi, anıtları ve
zenginlikleri ile uluslararası tanınırlığının resmini içermektedir. Bu nedenle Azerbaycan Milli Komitesi,
söz konusu ülkelerin aşağıdaki haber bültenleri ile işbirliği yapmaktadır. İngiliz dergileri Tryes, Olympus,
Indian National Committee's Capsule, French National Committe's Abicom Flash, Asia-Pacific,
SIDOK'un bülteni, Norveç, Afrika, Asya, Slovakya'daki müzeler ve Galerilerden bilgiler ve Ürdün'ün
"Müzeler, Medeniyet ve Kalkınma" ve "Yüz Kayıp Nesne" (1, s. 212) kitaplarından bilgi.
Bu yayınlarda özel bir yer tutan konulardan biri de Uluslararası Müzeler Günü'nün insani
önemini güçlendirme eğilimidir. Bu nedenle uluslararası düzeyde bugünkü örgütlenme yönleri bu
yayınlara yansımaktadır. Örneğin, ICOM-NEWS dergisinin 1995 yılındaki 1. sayısında Azerbaycan
müzelerinin o günkü ilginç holdinge ilişkin bilgilerdeki rolüne özel dikkat gösterildi (7). Nitekim aynı yıl
Uluslararası Müze Teşkilatı bu bayramın "Bağlılık ve Sorumluluk" sloganı altında yapılmasını tavsiye
etti, bu nedenle Azerbaycan müzeleri bu zorluğa büyük bir sorumlulukla yaklaştı. Özellikle, Kültürel
Mirasın Korunması Ulusal Komitesi Eylem Programının küresel ölçekte geliştirilmesi önemli olaylardan
biri olarak değerlendirilmelidir. Bu Eylem Planı şunları içerir:
- yasama işlemlerinin hazırlanması;
- Tek bir bilgisayar bankasının oluşturulmasıyla ülkedeki tüm müze hazinelerinin envanteri;
- çalınan veya kaybolan değerli eşyaların banka listesi ile iletişim;
- kalıcı eğitim programı;
- Müze korumasının iyileştirilmesi.
ICOM Azerbaycan Milli Komitesi programı cumhuriyetin müzeleriyle tanıştırdı ve onları bu
uluslararası etkinliğe dahil etti. Sonuç olarak, bu olayı kitlesel bir biçimde tutmak geleneksel bir içerik
kazanmaya başladı bile.
ICOM Azerbaycan Milli Komitesi'nin faaliyetlerinin ana yönlerinden biri, işgal altındaki
topraklardaki tarihi ve mimari anıtlara ve müzelere insani bir tavır kazandırmak için askeri müdahalenin
ciddi sonuçlarını ortadan kaldırmanın yollarını ve araçlarını bulmaya odaklanmaktır. ICOM Azerbaycan
Milli Komitesi her yıl bir dizi itirazda bulunur. Örneğin, Şuşa ve Karabağ'ın yağmalanmış topraklarından
çalınan kültür müzesi hazinelerinin listesi, UNESCO Temsilcisi Lindel Prota'nın 1996 tarihli bir
mektubuna cevaben bahsedildi. Unutmamak isterim ki, UNESCO, yağmalanan kültürel değerleri iade
etmede hükümetinize yardım etmeye hazırdır. Bu amaçla, bu hazineler listesinde özel bir bülten
yayımlamaya büyük ihtiyaç var! " (1, s. 213). Tüm bunlar, elbette, cumhuriyet müzeleri arasında
uluslararası arenada işbirliğinin yeni, modern yönleri olarak görülmeli ve ICOM'un müzelerin gelişiminde
önemli bir rol oynadığını göstermektedir.
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TOKAT-PAZAR MAHPERİ HUNAD (HUAND) HATUN KERVANSARAYI VE ANADOLU
TİCARETİNDEKİ YERİ
THE TOKAT- PAZAR MAHPERI HUNAD (HUAND) HATUN CARAVANSARY AND THE PLACE IN
ANATOLIA TRADE
İsmail TURAN
ABSTRACT
The Sultans of Turkey Seljuq State, after providing political unity in Anatolia, had also achieved
great success in commerce, as in all areas. The state, which is located on important trade routes, also
gave importance to infrastructure works for the development of trade and the security and continuity of
the commercial routes in which it has. Having been equipped Anatolia with important trade routes, they
built caravansaries on these trade routes.The Mahperi Hatun Caravansary, had built in the city of Tokat
where was an important trade center in Anatolia, is one of these structures.In this study,The historic
building was built by Mahperi Hatun who was,that of the Turkey Seljuqs rulers, I. Alaaddin Kay-Qubadh’s
wife and was Ghiyas al-Din Kay-Khusraw’s mohter, and nowadays known as the Mahperi Hatun
Caravansary in which is between Tokat and Pazar, has been discussed. The importance of the
caravansary for the Anatolian trade in the region, rather than the architectural features, was emphasized
in terms of being located at the intersection of the Anatolian trade routes in the north-south and eastwest directions. Besides, It has been revealed to play a part in ensuring the security of trade routes. In
addition to the caravansary function, It was emphasized that the security function was effective in
ensuring the security of the Azine Bazaar which is an international bazaar. This building which were
evaluated the structural functions of its were also mentioned that the functions undertook in terms of
military structures. On this caravansary axis, The regional where in trade and bazaars of Turkey Seljuq
State had undertook the importance was discussed and was focused commercial activities in the region.
In addition, by compiling very little information found in the resources about Mahperi Hatun, who named
this caravansary, was tried to be compiled an insight about the her identity and her personality.
Keywords: Mahperi Hatun, Turkey Seljuq State, Tokat, Mahperi Hatun Caravansary, Trade
GİRİŞ
Malazgirt Zaferinden sonra (26 Ağustos 1071) Anadolu topraklarında hızlı bir şekilde Türk ve
İslamlaşma hareketi başladı. Bu tarihten itibaren çok kısa bir süre içerisinde Türkler Anadolu’nun batı
kıyılarına adalar denizine kadar ulaştılar. Anadolu’da birçok irili ufaklı siyasi teşekküller meydana
getirdiler. Anadolu’nun tamamının Türkiye Selçuklu Devleti’nin hâkimiyetine geçmesiyle birlikte her
alanda olduğu gibi ticarette de büyük bir ivme yakalandı. Türkiye Selçuklu Sultanları ve devlet adamları
ticarete önem vererek ticaretin gelişmesi için çeşitli ticari politikalar geliştirdiler. Bu ticarî politikalar
başlıca şu şekilde oluşmuştur; öncelikle Anadolu’da siyasi birlik sağlanacak, önemli ticaret merkezleri
fethedilecek, Anadolu’da alt yapı çalışmaları yapılacak ve komşu devletler ve diğer bazı devletler ile
ticarî anlaşmalar yapılacak.
Sultan II. Kılıç Arslan tarafından Anadolu’da siyasi birlik sağlanmış ve hâkimiyet tamamıyla
Türkiye Selçuklu Devletine geçmiştir. Önemli ticaret merkezleri ise sırasıyla Süleyman Şah tarafından
Akdeniz’in önemli ticaret merkezi olan, Antakya (12 Aralık 1084), I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından
Karadeniz’de Samsun, Akdeniz’de Antalya (1207), İzeddin Keykavus tarafından Sinop (3 Kasım
1214)’un fethi bunlardan en önemlileridir.
Ticaretin geliştirilmesi konusundaki bir diğer hamle komşu devletlerle yapılan ticaret
anlaşmalarıdır. Bu anlaşmaların bazılarına Osman Turan tarafından hazırlanan Türkiye Selçukluları
Hakkında Resmi Vesikalar adlı eserinde rastlanmaktadır. Bu belgelerde geçen bilgilere göre, I.
Gıyaseddin Keyhüsrev’in Antalya’nın fethinden sonra Kıbrıslılarla bir ticaret anlaşması yapmış ve ticari
ilişkilerin geliştirilmesi için ve Anadolu’da ticaret yapmaları için bir ferman göndermiştir (Turan, 1988:
124). İzzeddin Keykavus’un da bir başka ferman gönderdiği bilinmektedir. Bu iki fermanla Venediklilere
Anadolu’da serbest ticaret hakkı verilmekte, onların güvenliklerinin sağlanacağı teminatı verilmekte ve
cüz’i miktarda vergi alınacağı bildirilmektedir. Yine I. Alaaddin Keykubadd’ın tahta çıkınca bu
anlaşmalara riayet etmesi (Turan, 1988: 143-146) ticarete verdiği önemi açık bir şekilde göstermektedir
(Köprülü, 1994: 53).
Fetih ve anlaşmalardan sonra ticaretin canlanması ve sürdürülebilmesi için bir diğer önemli
unsur da hiç şüphesiz altyapı çalışmalarıydı. Bu noktada Türkiye Selçuklu Devleti hükümdar ve devlet
adamları altyapı çalışmalarına oldukça önem vermişlerdi. Bu altyapı hizmetleri, yollar, köprüler ve



Doktora Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Konya.
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kervansaraylardı. Bu dönemde Anadolu’nun Selçuklu hâkimiyetinden önceki yolları değiştirilmemiş,
bunlar iyileştirilmiş ve bunların yanına yeni yollar eklenmiştir (Ramsay, 1960: 78).
Kervansaraylar, şehirlerarasında, ticaret yolları üzerinde inşa edilen kervanların ve yolcuların
konakladıkları yapılardı. İlk kervansaray diyebileceğimiz yapılar Asya’da Türkler tarafından inşa edilen
ve ribat adı verilen yapılardı. İlk kervansaray örnekleri ise Gazneliler ve Karahanlılar dönemine ait
ribatlardı. Bunlar, 1019-1020 yılında Gazneli hükümdarı Sultan Mahmut tarafından Tus-Serahs yolu
üzerinde yaptırılmış olan Ribat-ı Mahi ile 1028 yılında yine Sultan Mahmut tarafından Tus-Herat yolu
üzerinde yaptırılmış olan Sengbenst Ribat’ıdır (Günel, 2010: 139). Bu kervansarayların mimarisi ve
planları daha sonra yapılacak olan Selçuklu kervansarayları için örnek teşkil edecektir.
Büyük Selçuklular, Karahanlılar ve Gaznelilerin geliştirmiş olduğu kervansaray mimarisini daha
ileri götürerek büyük ölçekli ribatlar yapmışlardır. Tuğrul Bey zamanında taş ve tuğladan inşa edilen ilk
kervansaray Anuşirvan Kervansaray’ıdır. Sultan Melikşah tarafından Nişabur-Sebzevar yolu üzerinde
yapılan Ribat-ı Zafrani’de önemli kervansaraylardandır (Günel, 2010: 139). Kervansaraylara gelen
kervanlar hava kararmadan içeri girmek hava aydınlanmadan da dışarı çıkmak zorundaydı. Kervanlar,
kervansaraylardan dışarı çıkmadan önce kervanda eksik, kayıp olup olmadığını kontrol ederler eksik ya
da kayıp varsa kervansarayların kapıları kapatılır eksikler giderilene ve kayıplar bulunana kadar kapılar
açılmazdı.
Kervansaraylar, iki önemli amaç kapsamında inşa edilmekteydiler; birincisi, zengin ticari
kervanları, sınırlarda düşman çapulcularından, göçebe ve eşkıya baskınından korumak, bundan
dolayıdır ki surlarla çevrilmişler, kule ve burçlar inşa edilmiş, kapıları demirden yapılmıştır.
Kervansarayların yapılmalarındaki ikinci amaç ise; yolcuların konakladıkları yerlerde her türlü
ihtiyaçlarını karşılamaktı ki bu maksat için kervansaraylarda yatakhaneleri, aşhaneleri, erzak ambarları,
ticari eşyalarını koyacakları depoları, hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak ahırları da mevcuttu
(Turan, 1946: 477-479).
I. Mahperi Hatun
Mahperi Huand (Hunat) Hatun, Türkiye Selçuklu Devleti’nin en kudretli hükümdarlarından olan
ve devlete en ihtişamlı zamanını yaşatan I. Alâeddin Keykubad’ın eşi, devleti çöküşe götüren II.
Gıyaseddin Keyhüsrev’in ise annesidir. Mahperi Hatun hakkında kaynaklarda çok fazla bilgi
bulunmamaktadır. Doğum ve ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 1254 tarihinde öldüğü
düşünülmektedir (Kaymaz, 2009: 25).
I. Alâeddin Keykubad, 1220 yılında Türkiye Selçuklu tahtına çıktıktan sonra askerî ve ticarî
bakımdan oldukça önemli olan Alanya üzerine sefere çıkmıştır. Alanya, Rum asıllı Kyr Vart’ın
hâkimiyetindeydi. Alâeddin Keykubad, Alanya’yı kuşatınca Kyr Vart, bir elçi göndererek hayatının
bağışlanmasını istemiştir. Bu durum üzerine Alâeddin Keykubad, onun hayatını bağışlayacağını
bildirmiştir. Kyr Vart, Sultan’ın bu hareketi üzerine oldukça memnun olur ve kızlarından birini
hazırlayarak Sultan’a gönderir. Sultan da buna karşılık ona Akşehir’in emirlik menşuru ile bazı köylerin
mülkünü verir (İbn Bibi, 2014: 270).
İbn Bibi bu kadından Kyr Vart’ın kızı olarak bilgi vermez. O, Kry Vart’ın satın aldığı edepli ve
namuslu kadınlarının seçkinlerinden biri olarak bahseder ve bu kadının ismini de vermez (İbni Bibi, 2024:
270. Ermeni Müverrih Simbat, Vekayiname’sinde Kyr Vart’ın kızının Sultan Alâeddin Keykubad ile
evlendiğini ancak bu kızın Hıristiyan olması sebebinden dolayı Sultan’ın onunla hiçbir şekilde bir
münasebeti olmadığını kaydetmektedir (Simbat, 1946: 73). Ancak II. Gıyaseddin Keyhüsrev, Mahperi
Hatun ve Sultan Alâeddin Keykubad’ın çocukları olması bu bilginin doğruluğunu ortadan kaldırır. Osman
Turan, Alâeddin Keykubad’ın Kyr Vart’ın kızı ile evlendiğini ifade eder. II. Gıyaseddin Keyhüsrev,
Kösedağ savaşından önce Latin İmparatoru Baudouin’in ittifak kurma teklifine bazı şartların yanında
Latin imparatorunun akrabası bir prensesle evlenmeyi de şart koşmuş, evleneceği prensesin dinine
dokunmayacağını söyleyerek kendi annesinin de babasının hayatta olduğu süre boyunca Hıristiyan dini
özgürce yaşadığını ifade etmiştir (Turan, 2005: 423, 468).
Alâeddin Keykubad, bu kadınla evlenirken dini inancına hiçbir şekilde karışılmayacağı vaadini
vermiştir. Ancak uzun süre kaldığı Selçuklu sarayında İslam dininin bütün yönlerini gördükten sonra
1235’lerde Müslüman olmuş ve Mahperi Hatun adıyla anılmıştır. Mahperi Hatun, dindarlığının yanında
hayır işlerinde de oldukça önemli eserler meydana getirmiştir. Kayseri’de cami, medrese ve türbeden
oluşan bir külliye inşa ettirmiştir. Burada ki türbenin kitabesindeki kayıt oldukça önemlidir. Zira ona isnat
edilen sıfatlar onun ne derece dindar olduğunu göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Kitabenin
tercümesinde “Kadınların melikesi, çağının Meyrem’i, zamanının Haticesi, zâhide, âbide, seyyide, sefire,
saide, mücahide ve şehide” gibi sıfatlar görülmektedir. Ayrıca II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in annesi olduğu
ve oğlundan sonra vefat ettiği belirtilmektedir (Kaymaz, 2009: 25).
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II. Mahperi Hatun Kervansarayı
Yapı’nın mimari özellikleri sanat tarihçilerinin konusu olduğu için bu konuya çok fazla girmeden,
bazı temel özelliklerini belirtmekte fayda olacaktır. Kervansaray, açık ve kaplı olmak üzere iki bölümden
oluşmaktadır. Dikdörtgen biçiminde kapalı kısım, kare biçiminde avludan müteşekkil bir yapıdır. Plan ve
mekân özellikleri bakımından bu dönemin diğer kervansarayları ile ortak özelliklere sahiptir. Ancak
içerisinde bulunan çeşmedeki ejder başlıklı lülesi ile bu kervansaraylar arasında ayrı bir yere sahiptir8.
Bu yapıya ait üç adet kitabe bulunmaktadır. Kitabelerden ikisi kervansaray üzerinde bir diğeri
ise kervansarayın içerisinde bulunan bir çeşmenin üzerindedir..
Yukarıda da belirtildiği gibi Türkiye Selçukluları döneminde kervansarayların yapımında iki temel
unsur vardı. Birincisi, kervanları her türlü saldırılara karşı korumak ve onlara güvenli bir konaklama yeri
sağlamaktı (Turan, 1946: 477). Bu amaçtan dolayıdır ki inşa edilen kervansaraylar kale şeklinde güçlü
surlarla inşa edilmiş, surlar üzerine gözetleme kuleleri yapılmış ve kapıları güçlü demirden yapılmıştır.
Kervansarayların yapımındaki ikinci sebep ise yolcuların konakladıkları yerlerde her türlü ihtiyaçlarını
temin etmekti (Turan, 1946: 479). Bu meyanda kervansaraylara, yatakhaneler, yemekhaneler, erzak
depoları, mescitler, hamamlar, hastaneler, hayvanlar için ahırlar ve samanlıklar yapılmıştır (Güçlüay,
2002: 370).
Bu bağlamda Türkiye Selçuklu Devleti ticaretinde ve kervan yolları üzerinde inşa edilen
kervansaraylardan birisi de Mahperi Hatun Kervansarayı idi. Bu yapı Tokat-Pazar yolunun 29 km.sinde
Pazar ilçesine yaklaşık 1 km’de inşa edilmiştir. Yapı inşa edildiği coğrafi konum itibariyle Anadolu ticaret
yollarının kavşak noktasında ve Anadolu’da bulunan uluslararası ticaret pazarı olan Âzîne Pazarı’nın
yakın bir yerine konuşlandırılmıştır. Ayıca yakın çevresinde bulunan yerel ticaret yolları üzerine inşa
edilen küçük hanların yakınında da bulunuyor ve bu yapıların da güvenliğini bir anlamda sağlıyordu. Bu
küçük hanlar, Samsun-Ladik-Amasya-Turhal-Zile Kırşehir-Aksaray ve Turhal-Sivas arasında uzanan
kervan yolu üzerinde, Samsun-Amasya arasında Çakallı Han, Amasya-Zile arasında Dazya (Gümüştop)
Han, Zile-Kırşehir arasında Çekereksu Han, Turhan-Sivas arasında Yeni Han’dır (Özergin, 1965: 146149, 152, 155, 157-158, 163). Bu küçük ölçekli kervansaraylara ulaşan ticaret yollarının kesiştiği kavşak
Mahperi Hatun Kervansarayından geçmektedir. Bu meyanda kervansaray kuruluş amaçlarından olan
güvenlik fonksiyonunu yerine getirmektedir.
Tokat, stratejik ticaret yolları üzerinde bulunmasının vermiş olduğu avantajla dönemin önemli
bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Kuzey-güney, doğu-batı istikametinde ticaret yolları üzerinde
bulunuyordu. Ayaş’tan başlayan bir ticaret yolu Kayseri üzerinden Sivas’a ulaşıyor, burada ikiye
ayrılıyor, birincisi Erzincan-Erzurum üzerinden Tebriz’e, ikinci yol, kuzeybatı yönünde Tokat-Amasya
üzerinden Samsun’a ulaşıyordu (Turan, 1946: 475; Özcan, 2006: 31). Sivas’tan kuzeybatıya yönelen
bir yol ise Tokat, Turhal, Amasya, Ladik’den geçerek Samsun’a ulaşıyordu. Bu yollar Karadeniz
sahillerini hem doğuya hem güneye bağlıyor bu bakımdan da Tokat bu yollar üzerinde bir kavşak özelliği
kazanıyordu.
Tokat’ın bu dönemde ticarî merkez olduğunu gösteren bir başka husus ise burada inşa edilmiş
olan kervansarayların varlığıdır. Bu kervansaraylar, kuzey-güney yolu üzerinde Tokat ile Sivas arasında
Yenihan, Çiftlik Hanı, Tokat ile Zile arasında Mahperi Hatun Kervansarayı ve Gümüş Top Köyü
yakınlarındaki han kalıntılarıdır. Mahperi Hatun Kervansarayı, Âzine Pazarı’nın da üzerinde bulunduğu
Sivas-Sinop arasında Yeşilırmak vadisi boyunca uzanan uluslararası ticaret yolu üzerindedir. Bu
kervansarayın, Âzine Pazarı menzilinde bulunması kervansarayın kendi işlevinin yanında bu Pazar
yerinin güvenliğini sağladığı da düşünülebilir (Özcan, 2006: 211). Burası uluslararası ticaret yolu
üzerinde yer almakta ve Hindistan’dan Güney Rusya’ya taşınan mal ve ürünlerin alım-satım pazarlama
faaliyetleri, ticaret kervanlarının konaklama merkezi ve bölgesel ölçekli bir Pazar haline gelmiştir (Özcan,
2006: 211). Tokat ile Sivas arasında bulunan Yenihan çevresinde de önemli bir yerleşim olmuş, bir
camii, iki mescid, bir hamam, bir sıbyan mektebi, bir han ve yüz at alabilecek kervansaray, yol
çevresinde kurulan elli adet dükkân bulunmaktadır (Turan, 1946: 485).
Verilen bu bilgiler, Mahperi Hatun Kervansarayı merkeze alınarak Ortaçağda Tokat
kavşağından kesişen kervan yolları, ticaret yollarının ve kervanların güvenliği için, birer menzil
azalıklarla kervansaraylar zinciri oluşturulmuştur. Bölgede bulunan uluslararası pazarların güvenliği
hatta Karadeniz ticaret limanlarının güvenliği de bu kervansaraylar ile sağlandığı iddia edilebilir. Çünkü
Tokat, doğunun ve Anadolu’nun iç bölgelerinin Karadeniz’e açılan geçiş noktalarında bulunmaktadır.
8Geniş

bilgi için bkz., M. Kemal Özergin, “Anadolu Selçuklu Kervansarayları”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Tarih Dergisi, XV, S.20, İstanbul 1965, s.141-170; Haluk Karamağaralı, “Anadolu Selçuklu
Kervansarayları”, Önasya, VI, S.61-62, Ankara 1970, s.4-5; Hakkı Acun, “Tokat-Pazar Mahperi Kervansarayı
Çeşmesinin Ejder Başlı Lülesinin Bulunuşu”, Prof Dr. Yımaz Önge Armağanı, Selçuk Üniversitesi Selçuklu
Araştırmaları Merkezi, Ankara 1993, s.263-265; Kurt Erdmann, Das Anatolische Karavansaray des 13.
Jahrhunderts, Teil I-II, Berlin 1961.
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SONUÇ
Tokat Mahperi Hatun Kervansaray’ı ile bölgenin ticaret güzergâhları, pazar yerleri, diğer küçük
ölçekli yerleşim birimleri ve ticari alanların güvenliği sağlanmıştır. Mezkûr kervansaray ile bölgenin
güvenliğinin sağlanması ticaret kervanlarını buraya çekmiş ve bu bölgenin ekonomik olarak
canlanmasını sağlanmıştır. Anadolu ticareti için bir kavşak noktası olmuş doğu-batı, kuzey-güney
istikametinde hem ulusal hem de uluslararası ticaret kervanlarının uğrak noktası haline gelmiştir. İnşa
edildiği coğrafi konumun ve mimari yapısının sağladığı avantajla Türkiye Selçuklu kervansarayları
arasında önemli bir yere sahip olmuştur.
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TÜRK DESTANLARINDA DEMİR VE DEMİRCİLİK
IRON AND BLACKSMITHING IN TURKISH EPICS
Necati DEMİR*
ABSTRACT
Epics are among the oldest written and oral texts. Although the epics contain extraordinary
events, they also tell the facts of life. One of them is the subject of iron. As can be seen, the epics reflect
the use of iron in human life in a very beautiful way. Iron is a symbol of power in the Turks. As a matter
of fact, after taming the horse and processing the iron, the Turks established great States. They have
also written important epics. In Chinese records, it is seen that Turkish tribes established dominance in
the vast steppes with horse and iron craftsmanship. In Chinese sources, it is reported that the
fundamentalists were affiliated with the Avars, that is, Juan Juan, before establishing a state, and
engaged in blacksmithing. It is understood from the epics that this experience came from very ancient
times. Because the Great Han Ata Bitiğ, which describes the Turkish exit to the historical scene,
mentions blacksmiths and weapons made of iron. In the epic of Alp Er Tunga, which mentions events
in the 7th century, Alp Er Tunga had combat vehicles and weapons made of iron. Ergenekon Epic is
based on the art of blacksmithing. The Epic of the migration of the Uighurs relates to a mountain of iron.
In the Oguz Khan saga, war materials made of iron are mentioned. In the Turkish epics, iron is a symbol
of power, strength and strength. Hz. Ali's famous sword, Zulfikar, is of course made of iron. Dede Korkut
saga, Battal Gazi saga, Danişmend Gazi Saga and Saltik Gazi saga also have detailed information
about Iron, blacksmithing and tools made of iron. In summary, there is very important information about
the ancient art of the Turks in the Turkish epics about iron and blacksmithing.
Keywords: Turks, Turkish epics, iron, blacksmithing.
GİRİŞ
Türk edebiyatı içerisinde geniş bir yer tutan destanlar; İslâmiyet öncesi ve İslâmî devir içerisinde
olmak üzere iki bölümde incelenir. İslâmiyet öncesi devir içinde yer alan Yaradılış, Saka, Hun-Oğuz,
Ergenekon, Göktürk ve Dokuz Oguz-On Uygur, ... destanlarının bir kısmında ağırlıklı konu milletin var
veya yok olması iken bir kısmında da kahramanlıktır. Bu süreç Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra
İslamî dairede de devam etmiştir.
Türkler atı evcilleştirip demiri bulduktan sonra bütün medeniyetlerin önüne geçmiş, üstün bir kültür
oluşturmuştur. Dolayısıyla demir ve demircilik ile ilgili konular toplum hayatının bütün yönlerine
yansımıştır. W. Eberhard, Çin kaynaklarından yararlanarak yazdığı Çin’in Şimal Komşuları adlı
çalışmasında Cye-gu’lar (Kırgızlar) hakkında şu bilgileri verir: “Bunlarda altın, demir ve kalay bulunur.
Bunlarda her yağmurdan sonra demir bulunur. Ka-şa denilen bu demirden gayet keskin silahlar yapılır.
Bu demirden daima Tu-cüe’lere (Türkler) verilir. Silah olarak okları, yayları ve sancakları vardır”1. Demir,
demircilik ve demirden yapılan araç gereçler hakkında bilgi alabildiğimiz kaynaklardan biri de
destanlardır. Bu bakımdan Türk destanları oldukça zengindir denilebilir. Konu ile ilgili olarak Türk
destanlarının sergilediği durum şöyledir:
1.İlk Türk Destanı Ulu Han Ata Bitiği’nde Demir ve Demircilik
Türklerin ilk kitabı ve ilk destanı olarak nitelendirilen Ulu Han Ata Bitiği bilinmeyen tarihte, 732
yılında yazılan Orhun Yazıtları’ndan çok önce, Türk dili ile kaleme alınmıştır. Konumuz olan Ulu Han Ata
Bitiği’ni Kıpçak Türkü olan tarihçi Aybek ed-Devâdârî Dürerü’t-Ticân ve Gurerü Tevarihi’z-Zaman adlı
eserlerinde özetleyerek vermiştir2.
Eserde Tatar Han Oğlu Şingiz / Cengiz Han’ı3 tanıtırken şöyle bir bilgi verilmektedir:
Şingiz Han, gençliğinde yılda bir defa, demirci ustasının yanında, demircilik sanatını öğrenmek
için ormandaki vatanından ayrılırdı ve Aşramak’a4 giderdi. Dedesi; demirciliği ve okların yapılışını
öğrensin diye Şingiz Han’ı Türk şehri olarak bilinen Aşramak’a * (Başramak / Be-aşramak) gönderirdi.
Şingiz Han, oradan demir alıp kendi memleketine götürürdü. Yıl boyunca bu demirlerden oklar yapardı
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi – Ankara.
W. Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, Ankara 1996, s. 87.
2
Süleymaniye Kütüphanesi Damat İbrahim Paşa, nr. 913.
3
Burada bahsedilen Şingiz / Cengiz Han, Moğol İmparatorluğunun kurucusu Cengiz Han (1162-1227) değil,
Moğolların mitolojik atasıdır.
4
Ulu Kara Tağ’nın eteklerinde kurulan ilk Türk şehri esrin başlarında Kaşarmak /Keşermak [
]
şeklinde kaydedilmiştir. Bu şehrin adı burada “Aşramak / Başramak Be-aşramak [
]” biçiminde yazılmıştır.
Metnin bütünlüğü dikkate alındığında ikisi aynı şehir gibi görünmektedir. Farklılık ise, daha önce de belittiğimiz gibi,
muhtemelen yazarın dikkatsizliğinden kaynaklanmıştır.
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ve ayrıca önceki yapılan okları tamir ederdi. Daha sonra Türk ülkesine (Aşramak’a) geri götürüp
yaptıkları okları satardı ve alnının teriyle geçimini sağlardı 5.
Eserin bir başka yerinde Türk-Moğol savaşları başlığı altında Moğol Kağanı Şingiz Han’ın
Türklerin şehrine casus gönderdiğinden bahsedilmektedir. Şingiz Han, Türk kağanı Altın Han’ın
arkadaşı bir demirciden Türklerle ilgili haberleri öğrenmesi için casus gönderir. Gönderdiği adamından,
bu demirciden öğrendiği her şeyi kendisine bildirmesini ister. Casus, geri dönüp Altın Han’ın elli bin tam
teşekküllü atlı asker birliğiyle savaşa hazırlandığını Şingiz Han’a bildirir 6.
Eserde ilk Türklerin demirden ok ve kılıç yaptıkları anlaşılmaktadır7.
Destanda olayların geçtiği yıllar belli değildir. Fakat tarihteki ilk Türklerden bahsedildiğine göre
demircilikle ilgili ilk kaynağın Ulu Han Ata Bitiği olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
2.Alp Er Tunga Destanı’nda Demir ve Demircilik
Alp Er Tunga, M.Ö. 7. yüzyılda hüküm sürmüş Türk Devletlerinden biri olan Sakalar veya İskitlerin
efsanevi kağanıdır. Alp Er Tunga; Firdevsî‘nin eseri Şehname’ye göre eski Turan ülkesinin en büyük
hükümdarıdır.
Alp Er Tunga Destanı’nda yer alan demir ve demircilikle ilgili konular, Şehname’de geçmektedir.
Esere göre Rüstem, babası Zal’a sorar: “Peşeng’in o kötü oğlu kimdir? Hangi tarafta savaşmaktadır?
Elbisesi nasıl ve bayrağı nere dikmiş? Şu menekşe renkli bayrak yoksa onun mu? Bütün bunları bana
anlat ve göster ki onunla savaşmaya gideyim ve onu yenerek kahramanlar arasındaki yerim yükselteyim,
der”. Buna karşılık babası Zal da ona der ki: Ey oğul: Aklını başına topla ve beni dinle! Senin bana
sorduğun Türk, erkek bir ejderha gibi savaşır, nefes verirken ateşler saçar, intikam almak için savaşa
başladı mıydı bir bela bulutu kesilir. Onun bayrağı da elbisesi de karadır. Kolları demir kaplıdır, külahı
da demirdendir. Üzerindeki demir zırh altın işlemelidir. Tulgasını üzerinde de kara bir bayrak vardır.
Ondan kendini çok iyi koru; çünkü çok uyanık ve cesur bir pehlivandır” der8.
Sonunda babasını dinlemeyen Rüstem, ordu düzenleyip Türklere saldırır. Rüstem ile Alp Er
Tunga karşı karşıya gelir. Rüstem atını sürer ve ağır gürzünü Alp Er Tunga’nın boynuna indirir. Yanına
iyice yaklaşınca ağır gürzünü eyerine asar 9. Dolayısıyla demirden bu zamanda gürz de yapıldığını
öğrenmekteyiz.
3.Ergenekon Destanı’nda Demir ve Demircilik
İslamiyet öncesi Türk destanları içerisinde yer alan Ergenekon Destanı, aslında hem varlık-yokluk
mücadelesini hem de kahramanlığı konu edinmektedir. Ergenekon Destanı, Köktürklerin yaşadığı
olaylara dayanmaktadır. 439 yılında Tabgaçlar, Hunları ağır bir yenilgiye uğratır. Hun devleti
tebaasından beş yüz A-shih-na (Aşina) ailesi, liderlerinin öncülüğünde Altay Dağları’na göçüp Juanjunalara (Avarlar) sığınır. Burada demircilik yaparlar.
Çin yıllıklarında tamamıyla Köktürklerin tarihi ile ilgili olarak anlatılan Ergenekon destanı, 14.
yüzyılda Reşideddin tarafından Moğollara mal edilerek tarihi kaynaklara geçirilmiştir. Türklerin
Ergenekon’dan çıkışını Ebulgazi Bahadır Han, Şecere-i Türk ve Şecere-i Terakime adlı eserlerinde
şöyle anlatmaktadır:
Aralarında bulunan bir demirci onlara şöyle bir umut verici bilgi verdi: “Burada bir demir madeni
damarı var. Bu demir madeni damarı dağın altından geçmektedir. O demir madenini eritir isek yol açmış
oluruz. Bu yolu takip ederek bu dağdan çıkabiliriz.” dedi.
Durumu değerlendiren kişiler sonra oradan kalkıp demir madeni damarını görmeye geldiler.
Konuşulanların akla yakın olduğunu anladılar.
Tanrı’nın kudreti ile ateşi kızdırdıktan sonra dağ, demir olup akıp gitti. Devenin yüklü bir şekilde
çıkacağı kadar geniş bir yol açıldı10.
4.Uygur Türklerinin Göç Destanı’nda Demir ve Demircilik
Göç Destanı, Uygur dönemi Türk destanlarından birisidir. Çin sınırları içerisinde yaşayan ve
yapılan baskılar sonucu göç etmek zorunda kalan Uygur Türklerinin hikâyesi anlatılır.
Bir gün Uygur tahtına yeni bir hükümdar oturdu. Bu hakan, Çinliler ile yapılan savaşlara bir son
vermek için, oğlu Galı Tigin’e Kiyu – Liyen adlı bir Çin prensesi almayı tasarladı. Bu prenses sarayını
Hatun Dağı’nda kurdu. O çevrede Tanrı Dağı adında başka bir dağ ve onun güneyinde de Kutlu Dağ
denilen büyük bir demir kaya vardı. Çin elçileri, bakıcılarla birlikte geldiler. Onlar kendi aralarında dediler
ki: “Hatun Dağı’nın saadeti bu kayaya bağlıdır. Bu hükümeti zayıflatmak için onu yok etmeli.”

5
6
7
8
9
10

Demir, Türklerin İlk Destanı: Ulu Han Ata Bitiği, Ulu Han Ata Bitiği, İstanbul 2016, s. 32
Demir, Türklerin İlk Destanı: Ulu Han Ata Bitiği, s. 104.
Demir, Türklerin İlk Destanı: Ulu Han Ata Bitiği, s. 91.
Saim Sakaoğlu-Ali Duymaz, İslamiyet Öncesi Türk Destanları, İstanbul 2014, s. 197-198.
Sakaoğlu- Duymaz, agy.
Necati Demir, Ebulgazi Bahadır Han-Şecere-i Türk Türkün Soy Kütüğü, Ankara 2020, s. 62-63.
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Bunun üzerine Çinliler, prenseslerine karşılık, bu kayanın kendilerine verilmesini istediler. Yeni
hakan, yurt içindeki bu (Demir Dağı) taş parçasını Çinliler’e kıskanmaksızın verdi. (Hâlbuki bu mukaddes
bir taş idi; Uygur ülkesinin saadeti, bu tılsımlı demir dağının, Türk bütünlüğünün ve yurt severliğinin
sembolü olan bu kayanın yurtta kalmasına bağlıydı. O giderse, saadette giderdi. Fakat bu, kolay
götürülecek bir kaya değildi. Çok büyüktü. Onun için Çinliler kayanın etrafına odun yığıp ateş yaktılar.
Taşı iyice kızdırdıktan sonra üzerine keskin sirke dökerek parçaladılar. Parçaları arabalara yükleyip birer
birer Çin’e götürdüler.
Bu büyük hâdise oldu: Vatandaki bütün kuşlar, hayvanlar, kendi dilleriyle bu kayanın gidişine
ağladılar. Yedi gün sora da Tigin öldü. Memleket felâketten kurtulamadı. Halk rahat yüzü görmedi.
Irmaklar kurudu. Göllerin suyu tükendi. Toprak çatladı, yiyecek vermez oldu.
Nihayet Bugu Han’ın çocuklarından bir tanesi yurda hakan seçildi. Onun zamanlarında
memleketteki ehlî, vahşî bütün hayvanların, bütün kuşların, bütün çocukların hatta cansızların “Göç!.
Göç!.” diye derin üzüntüyle bağırdıkları duyuldu. Uygurlar bu manevi işaretle (bu ilâhî emre uyarak)
toplandılar. Yurtlarını bırakıp göçmeye başladılar 11.
Göç Destanı’nda Kutlu Dağ’ın demir madeninden oluştuğu anlaşılmaktadır. Kutsallığı da demir
oluşundan kaynaklanmaktadır.
5.Oğuz Kağan Destanı’nda Demir ve Demircilik
Oğuz Kağan Destanı; yazarı belli olmayan / bilinmeyen Uygur yazılı Oğuz-name; Reşidüdin’in
Camiü’t-Tevârih, Ebulgazi Bahadır Han’ın Şecere-i Terakime ve Şecere-i Türk adlı eserlerin ortak adıdır.
Zira bu eserler, Oğuz Kağan’ın doğmasını, çocukluğunu, faaliyetlerini, savaşlarını, fetihlerini, devlet
oluşturmasını, Oğuzları teşkilatlandırmasını anlatmak için yazılmıştır.
Oğuz Kağan Destanı’nda demir, ilk olarak Oğuz’un gergedanı öldürmesinde karşımıza çıkar.
Oğuz Kağan’ın yeni delikanlı olduğu günlerde ormanda bulunan bir gergedan çıkıp at sürülerini ve
insanları yer. Oğuz kağan bunun üzerine:
“… Bu gergedanı avlamak istedi. Günlerden bir gün ava çıktı. Kargı, yay, ok, kılıç ve kalkan ile
ava gitti. Bir geyik ele geçirdi, onu söğüt dalı ile bir ağaca bağladı ve gitti. Sonra sabah oldu. Tan
ağarırken yine geldi ve gördü ki gergedan geyiği almış. … Bu sefer o ağacın dibinde kendisi durdu.
Gergedan geldi ve başı ile Oğuz’un kalkanına vurdu. Oğuz kargı ile gergedanın başına vurdu ve onu
öldürdü. Kılıcı ile başını kesti, aldı gitti. Tekrar geldiği zaman gördü ki bir ala doğan gergedanının
bağırsaklarını yemektedir. Yay ve okla ala doğanı öldürdü ve başını kesti. Sonra dedi ki, gergedan geyiği
yedi, ayıyı yedi. Kargım onu öldürdü, demir olduğu için. Gergedanı ala doğan yedi, okum onu öldürdü”12.
Oğuz, kağan olup ülke yönetimini ele alınca bir ziyafet verir. Bu ziyafette halkına karşı bir konuşma
yapar ve içinde bulunulan durum ve hayat felsefesi ile ilgili iki dörtlük okur. Bu manzumede demir
kargılardan bahseder.
Ben sizlere oldum kağan,
Demir kargı olsun orman,
Alalım yay ile kalkan,
Av yerinde yürüsün kulan,
Nişan olsun bize buyan,
Daha deniz, daha müren,
Bozkurt olsun (bize) uran,
Güneş bayrak, gök kurıkan 13
Oğuz Kağan, Urum Kağan’ın üzerine bir sefer düzenler. Oğuz Kağan Destanı’nda bu sefer şöyle
anlatılmaktadır: “Bu İtil Müren’in kenarında bir kara dağın önünde savaş başladı. Ok, kargı ile ve kılıç ile
vuruştular. Askerlerin arasında vuruşma çok oldu, halkın gönüllerinde kaygı çok oldu. Boğuşma ve
vuruşma öyle yaman oldu ki, İtil Müren’in suyu kan gölü gibi baştanbaşa kıpkırmızı oldu”14. Bu sefer
sırasında bir ev görürler. Destanda ev şöyle anlatılmaktadır: Bu evin duvarı altından, pencereleri
gümüşten ve çatısı demirdendi. Kapalı idi ve anahtarı yoktu” 15.
Oğuz Kağan Kıl Baraklar üzerine bir sefer düzenler ve yenilerek geri çekilir. Çünkü Kıl Baraklara
ok ve kılıç işlememektedir. Düşman tarafından bir Bayan Kıl Barakların nasıl yenilebileceğini, Oğuz
Kağan’a şöyle anlatmıştır: “Demirden dikenli çiviler yaptırın. Askerlerinizden her biri bu demir
dikenlerden bir miktarını atın arka tarafında bulunan torbaya doldursun. Savaş sırasında bu demir
dikenleri düşman üzerine serpin. Fakat kendi atlarınızın ayaklarına dikenli demir çivilerden zarar
gelmemesi için uygun nallar yaptırın. Sonra da düşmanların burunları ve vücutlarının kenarları çıplak ve

N. Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, C. I, MEB yay., İstanbul 1971, s. 28-29; Bahaeddin Ögel, Türk
Mitolojisi, C. I, Ankara 1993, s. 81-82.
12 Necati Demir, Oğuz Kağan Destanı, İstanbul, 2016, s 60-61.
13 Demir, Oğuz Kağan Destanı, s. 66-67.
14 Demir, Oğuz Kağan Destanı, s. 71.
15 Demir, Oğuz Kağan Destanı, s.73.
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tutkalsız olduğundan burunları ve vücutlarının kenarlarına ok yağdırın”16. Oğuz Kağan Destanı’nda
demirin daha çok silah ve at nalı yapımında kullanıldığını görmekteyiz.
6.Dede Korkut Destanı’nda Demir ve Demircilik
Dede Korkut diğer adı ile Korkut Ata, Türklüğün derin hafızasının bir değeridir. Söylediği özlü
sözler ve atasözleri, hakkında anlatılan efsaneler, destanlar, söylenen manzumelerin hepsi işte bu
Türklüğün derin hafızasının ürünleridir. Eser muhtemelen II. Murad Dönemi’nde büyük ihtimalle de14301436 yılları arasında kaleme alınmıştır.
Dede Korkut Destanı’nın girişinde “Çalabilen yiğide ok ile kılıçtan bir çomak daha iyi” demektedir.
Dirse Han Oğlu Boğaç Han bölümünde Bayındır Han’ın boğasının demir zincir ile bağlı
olduğundan bahsedilir. Bir başka yerde Dirse Han’ın üzengiye basarak ot attığı anlatılmaktadır17.
Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanması Destanı’nda bir savaş manzarası şöyle anlatılmaktadır: “O
gün bir kıyamet savaş oldu ki meydan baş ile doldu. Şahbaz atlar yürüdü, nalı düştü. Alaca mızraklar
çekildi. Kara polat öz kılıçlar çalındı, kılıçların ağzı düştü. Üç yelekli kayın oklar atıldı, demreni düştü.
Kıyametin bir günü o gün oldu. Bey nökerden, nöker beyinden ayrıldı”18.
Kazan Bey’in Oğlu Uruz Bey’in Tutsak Oluşu bölümünde bir manzumede Uruz Bey’in bir mısrada
“Eğni bek demir tonum saklar idim bugün için” demektedir. Han kızı Boyu Uzun Burla Hatun karşı yatan
kara dağı kazma ile yıktırayım der. Ayrıca oğluna zarar verdiği için (değişmeceli olarak) bıçak alıp
kanatları kırdığını söylemektedir19.
Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi Destanı’nda Tepegöz’ün öldürdüğü kişiler arasında Demir donlu
Mamak da sayılmaktadır.
Begil oğlu Emre’nin Destanı’nda Bir savaş sahnesi şöyle anlatılmaktadır: “Altı kanatlı gürzünü
eline aldı, oğlanın üzerine atını sürdü. Oğlan gürzünü karşı tuttu. Kâfir yukarıdan aşağı sertçe vurdu
oğlanın kalkanını darmadağın etti. Miğferini eğip büktü. Gürz oğlanın göz kapaklarını sıyırıp geçti.
Oğlana zarar gelmedi”20. Emren babasında “sırtı sağlam demir elbise”sini ister21.
Dede Korkut Destanı’nda demiri daha çok görmekteyiz. “gök demir” destanda karşımızdadır.
Demir madeninden daha çok kılıç, kalkan, gürz, miğfer, ok ucu vb yapıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca at
nalı ile üzengi geçmektedir. Kazma, balta ve bıçak da Dede Korkut Destanı’nın demir malzemeleri
arasındadır.
7.Hz. Ali Cenknameleri’nde Demir ve Demircilik
Hazret-i Ali Cenkleri, İslamiyetin yayılma dönemindeki olaylarla ilgilidir. Hazret-i Ali Destanı diğer
adıyla Hazret-i Ali Cenkleri, Türk destanları arasında en fazla okuyucusu olan veya en fazla bilinen
eserlerden biridir.
Hz. Ali’nin meşhur kılıcı bilindiği gibi Zülfikar’dır. Zülfikar demirden yapılmıştır. Belki de demirin en
anlamlı ürünüdür Zülfikar. Hz. Ali Cenknamesi’nde Zülfikar’dan 129 kez bahsedilir. Her bir bahsedilişi
heyecan vericidir. Zira Zülfikar, diğer demir ürünleri olan zırhları, kılıçları, kalkanları bir vuruşta
darmadağın etmektedir. Bir savaş sahnesi ve sonucu eserde şöyle anlatılmaktadır:
“Hazret-i Ali gördü ki imana gelmez, Zülfikar’ı salladı. Anter, başının üzerine kalkanı tuttu. Hazreti Ali öyle çaldı ki Zülfikar kalkanını kesip tepesine, omzuna, oradan da beline indi. Sonra da eyeri kesip
iki parçaya böldü. Zülfikar taştan geçip, yere indi. Sonunda Cebrail yetişip Zülfikar’ı tuttu. Eğer
tutmayaydı öküzü ve balığı keser idi. Cebrail: “Dünyada; Ali gibi yiğit, Zülfikar gibi kılıç yoktur, dedi”22.
Hz. Ali’nin Hz. Ali Hayber Kalesi’ni fethe gitmiştir. Kalenin kapısı öyle bir kapı ki otuz batman
demirden çiviler ile sağlamlaştırılmış. Bir başka yerde bu kapının otuz üç bin batman demirden
yapıldığını, Hz. Ali’nin bu kapıyı yerinden koparıp kırk adım uzağa attığı anlatılmaktadır 23.
Anadolu’da ilk kaleme alınan eserlerden biri de Hz. Ali Cenkleri’dir. Hz. Ali’nin Kan Kalesi’ni Fethi
bölümünde ise Anadolu sahasında ilk kez “gök demir”e rastlarız. İmam Ali Kan Kalesi’ne gelirken vezir
Kaytas yüz pehlivanı “gök demir”e büründürüp onun önüne göndermektedir. Demir elbiselere bürünen
adamlar Hz. Ali ile karşılaşınca onun heybeti karşısında atlarından inerler ve onu saygı ile karşılarlar
(s.69). Hz. Ali kaleye yaklaşınca kalenin kapısının önüne gider. Kapı demirdendir ve kapının önünde on
bin kâfir elinde yalın kılıç beklemektedir (s.76)24.

Demir, Oğuz Kağan Destanı, s. 73.
Demir, Oğuz Kağan Destanı, s.124-137.
18 Demir, Oğuz Kağan Destanı, s. 138-154
19 Demir, Oğuz Kağan Destanı, s.183-201
20 Demir, Oğuz Kağan Destanı, s. 253.
21 Demir, Oğuz Kağan Destanı, s. 255-264.
22 Necati Demir-M.D.Erdem, Hz. Ali Destanı, Ankara 2007, s. 27.
23 Demir- Erdem, Hz. Ali Destanı, s. 21-28.
24 Demir- Erdem, Hz. Ali Destanı, s. s.69-76.
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Hz. Ali’nin Berber Kalesi’ni Fethi bölümünde bir savaş sahnesi anlatılırken Abdullah Yemeni’nin
kılıç kuşanışı ve baştan ayağa nasıl demire girdiği anlatılmaktadır (s.103). Bir başka yerde Hz. Ali’nin,
arkadaşı olan ve esir düşüp demirlerle bağlanmış arkadaşı Amrı Madi-yi Kerb’i nasıl kurtardığı
anlatılmaktadır (107). Hz. Hasan bir savaşta bir zengi ile mücadele eder. Elindeki gürzü kalkana vurur.
Kalkan iki parça olur. Bu durmda Zengi, bir kalkanı daha olduğunu onunla savaşacağını söyler. Bu
kalkan dört kattır. Her katı Çinî demirden yapılmıştır. Hz. Hasan bu defa kılıçla vurur. Dört katlı kalkan
sekiz parça olur25.
Hz. Ali ile Zümür adlı bir kâfirin bir savaş sahnesi şöyle anlatılmaktadır: “Zümur’un bir kılıcı vardı.
Kırk batman demirden yapılmıştı. Hazret-i Ali’ye kılıçla saldırdı. Hazret-i Ali karşı durdu. Lain, gürzü
indirdi. Hazret-i Ali, kamçıyla engelledi. Zümur gürzünü tutamayıp elinden yere düşürdü. Eline kılıcını
aldı, hamle yaptı. Ali, engelledi. Kâfir yine süngü ile hamle yaptı. Hazret-i Ali onu da engelledi. Kâfir,
atının başını çekip durdu”26.
Hazret-i Ali’nin ile Magrip’teki Ejderhanın Cengi bölümünde Hz. Ali’nin ayakkabısının ucunda bir
demirin bulunduğunu, bu demirle canavarın başını deldiği anlatılmaktadır. Hz. Ali’nin elinden kaçan
Şemun Cuhud’u boğazına, eline ve ayağına demir takıp getirirler.
İmam Hüseyin’in Gazaları bölümünde Hz. Hüseyin’in karşılaştığı bir kale şöyle anlatılmaktadır:
“Lakin görmüş kale çok sarptır. Kulesi ayyuka çıkmış, burçları tamamen çelikten ve kendisi de bir kayadır
ki özelliklerini anlatabilmek mümkün değil. İçinde mıknatıs taşı varmış. Mağrip memleketinde ne kadar
demir var ise bu kaleye getirmiş. Bu mıknatıs taşı çekip alırmış”27.
Hz. Ali’nin Arabistan Çevresini Fethi bölümünde Haz. Ali’ye karşı otuz bin kişinin gömgök demire
büründüğü anlatılmaktadır. Gömgök demire bürünme ifadesi, zırha girmek anlamında destanda
defalarca geçmektedir. Düşmanların Hz. Ali’nin geçeceği yıla kuyu kazmaları ve içine demirden şişler
çaktırmaları, Melik Ejder’in ayağına ağır demirler ve zincirler vurulması da demirin ilgi çekici kullanımı
arasında yer almaktadır28.
Görüldüğü gibi Hz. Ali Cenknamesi’nde demir, çok ilgi çekici yerlerde kullanılmaktadır. Esirlerin
elinin ayağının bağlanmasında, askerlerin kendilerini korumak için yaptıkları zırhlarda, kaleleri korumak
için kale kapılarında ve diğer savaş malzemelerinde çok çeşitli biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca
tuzak kurmak için de demirin kullanılması ilgi çekicidir.
8.Battal Gazi Destanı’nda Demir ve Demircilik
Battal Gazi Destanı, VIII. yüzyılda Emevî-Bizans savaşlarında meşhur olmuş Battal Gazi isimli bir
kahramanın din için yaptığı savaşları konu edinen destan veya destanî halk hikâyesidir. Anadolu’da
teşekkül etmiş destan zincirinin ilk halkasıdır. Diğer Anadolu Türk destanları olan Dânişmend-nâme ve
Saltuk-nâme’ye kaynaklık etmiştir.
Battal Gazi Destanı’nda demirin en ilginç öyküsü belki de Battal Gazi’ye kalan miraslar. Battal
Gazi bir gün geyik avlarken geyik bir mağaraya girer. Battal Gazi arkasından girer. Atalarından ona
kalan miras bu mağaradadır. Destanda mağaranın içi şöyle anlatılmaktadır:
“Hüseyin Gazi her tarafa baktı, hiç kimseyi görmedi. İleri yürüdü, onun yularını eline aldı. Süngüyü
yerden çekti, çıkardı. Gördü ki bir yazı var: “Bu süngü senindir. Başka bir tarafında gördü ki Adem
Peygamber’in iki bölük saçı, Davud Peygamber’in zırhı, İshak Peygamber’in zırhlı örtüsü. Emirü’lmüminin Hazret-i Hamza’nın bütün silahları orada hazır. Her bir aletin üstünde ne olduğu ve kime ait
olduğu yazılı idi. Hüseyin Gazi mutlu olup sevindi. Kendi atına bindi, Aşkardivzade’yi yedeğine aldı, yola
çıktı”29.
Battal Gazi Destanı’nda savaş araçları kılıç, süngü, gürz, kalkan, ok, vb. olarak kullanılması çok
genel bir bilgidir.
Düşman askerlerinin gök demire bürünmesi, kale ve binaların kapısının demirden oluşu,
askerlerin savaş elbisesi ve zırh giyinmesi, demirle kendilerini donatmaları, esirlerin ve tutsakların
ellerinin ayakların demir ile bağlanıp zindana koyulması, bu demir bağların taşçı kazması ile kırılması
Battal Gazi Destanı’nda defalarca tekrar edilmektedir 30.
9.Danişmend Gazi Destanı’nda Demir ve Demircilik
Anadolu’nun bir bölümünün fethini anlatan Türk destanıdır. Anadolu’da teşekkül etmiş İslamî Türk
destanlarının ikincisi (Battal-nâmeden sonra, Saltuknâme’den önce), millîlik bakımından ilkidir. Bugün

Demir- Erdem, Hz. Ali Destanı, s. s.103-107
Demir- Erdem, Hz. Ali Destanı, s. 120.
27 Demir- Erdem, Hz. Ali Destanı, s. 194
28 Demir- Erdem, Hz. Ali Destanı, s. 219, 227, 287, 261.
29 Necati Demir-M.D.Erdem, Battal Gazi Destanı, Ankara 2007, s. 69.
30 Demir- Erdem, Battal Gazi Destanı, s. 233.
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elimizde bulunan Dânişmendnâme, Tokat Kalesi dizdârı Ârif Ali tarafından, H.762/ M.1360-61 yılında,
Mevlânâ İbn-i Alâ'nın te'lif ettiği eser yeniden kaleme alınarak vücut bulmuştur 31.
Danişmen Gazi Destanı’nda da diğer destanlar gibi savaş malzemeleri olan kılıç, kalkan, miğfer,
zırh, ok, süngü vb. demirden yapılmıştır.
Esirlerin eline ayağına demir bağlanması (s.57, 73, 164, 232), askerlerin demirden zırh giyinmesi,
atını ve bedenini demir zırh ile güvenli hâle getirmesi (69, 183,), kale ve tünel kapılarının demirden
yapılması (s.282), Danişmend Gazi’nin Zile Kalesi’ni kuşattığında kalenin çevresine hendek kazılması,
kenarlarına de demirden pıtırak ve dikenler döşendiğini görmesi (s.143), askerlerin gömleklerinin altına
sağlam demirden zırh giyinmeleri (s. 188), zindan kapısına demir kilit takılması (s.203), demirin taşa
vurularak ateş yakılması (s.203) Danişmen Gazi Destanı’nda demir ve demircilikle ilgili konulardır.
10.Saltık Gazi Destanı’nda Demir ve Demircilik
Saltık Gazi Destanı; Türk kahramanlığının, Türk adaletinin, Türk zekâsının destanıdır. Eser, XV.
yüzyılın son dönemlerinde (muhtemelen 1473-1480 tarihleri arası) yazıya geçirilmiştir.
Saltık Gazi’nin Zal Oğlu Rüstem’in demir başlığını bulup giymesi (s.270), ona okun batmaması,
kılıcın kesmemesi (s.317), demiri eliyle hamur gibi yoğurması (s.345), Hz. Hızır’ın dört karış uzunluğu,
yedi parmak kalınlığı olan demirden yapılmış tüfek kullanmayı Saltık Gazi’ye öğretmesi (380), tüfeğin
Saltık Gazi tarafından kullanılması (382), Hazret-i Hızır’ın Saltık Gazi’ye ağaçtan bir kılıç vermesi ancak
bu kılıcın gücünün demir gibi olması (s.282), demirden saç ayakların kazanların altına koyulup ateş
yakılması ve kazanların ağzına demir kapakların örtülmesi (s. 285), gemicilikte demirin kullanılması
(s.331, 471, 472, ), gemilerle demir taşınması ve limanlara boşaltılması (s.452), … Saltık Gazi
Destanı’nda demir ve demircilikle ilgili konulardır.
SONUÇ
Demir, Türklerde gücün simgesidir. Nitekim atı evcilleştirip demiri işledikten sonra Türkler, büyük
devletler kurmuşlardır. Önemli destanlar da yazmışlardır.
Çin kayıtlarında Türk kabilelerin at ve demir işçiliği ile geniş bozkırlarda hâkimiyet kurdukları
görülmektedir. Çince kaynaklarda yer alan Türk kabileleri ifade eden “Di (狄)”, “Tie Le(铁勒)”, “Ding Ling(
丁玲)” gibi terimlerin demirin değişik söyleniş biçimleri olduğu düşünülmektedir 32.
Çince kaynaklardaki Köktürklerin devlet kurmadan önce Avarlara yani Juan Juan’lara bağlı
oldukları, demircilik yaptıkları bildirilmektedir. Bu tecrübenin çok eskilerden geldiği destanlardan
anlaşılmaktadır.
Zira Türkün tarih sahnesine çıkışını anlatan Ulu Han Ata Bitiği’nde demircilerden ve demirden
yapılan silahlardan bahsedilmektedir. M.Ö. 7 yüzyıllardaki olaylardan bahsedilen Alp Er Tunga
Destanı’nda Alp Er Tunga, demirden yapılmış savaş araçlarına ve silahlara sahipti. Ergenekon Destanı,
demircilik sanatı üzerine kurgulanmıştır.
Uygurların Göç Destanı, demirden oluşan bir dağ ile ilgilidir. Oğuz Kağan Destanı’nda demirden
yapılan savaş malzemelerinden bahsedilmektedir.
Türk destanlarında demir gücün, kuvvetin ve sağlamlığın simgesidir. Hz. Ali’nin meşhur kılıcı
Zülfikar, elbette ki demirden yapılmıştır. Dede Korkut Destanı, Battal Gazi Destanı, Danişmend Gazi
Destanı ve Saltık Gazi Destanı’da demir, demircilik ile demirden yapılmış araç gereçler ile ilgili detaylı
bilgiler de bulunmaktadır.
Saltıkname’de geçen demirden tüfek konusu, gerçekten ilgi çekicidir. Doğruluğuna ve yanlışlığına
bakılmaksızın burada geçen bilgiler, tüfeğin Türkler tarafından bilinmesi ve kullanılmasına ışık tutacak
gibidir. Bununla birlikte eserin yazıldığı 1473’te tüfeğin kullanıldığı kesindir. Eğer Saltık Gazi’nin tüfeği
kullandığı konusu doğru ise bu durumda 1200’lü yıllarda tüfeğin Türkler tarafından kullanılmış olması
daha ilgi çekicidir.
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RELIGIOUS EDUCATION IN EUROPE
Zoran MATEVSKI
Dushka MATEVSKA**
ABSTRACT
Within religious education in public schools, the conviction that there is no educational system
that could afford to ignore the role of religion in European societies is growing. Ignorance in this area
can lead to the creation of negative stereotypes in which extreme forms of hatred, conflict, and violence
against the religious other occur. Knowledge of religion and the most important religious systems in
Europe is an important part of quality education, which can promote mutual respect for believers of
different religious backgrounds as well as promote understanding of social and cultural diversity. In
addition to knowing the doctrines of one's own religious beliefs, high school students should also be
introduced to the religious aberrations of other religious systems. All this will enable them to develop
competences for religious dialogue and cooperation, through which they will practically implement the
principles of religious tolerance and interculturalism. In this context, religious rights and freedoms should
be seen within the framework of Toledo's guiding principles, which offer a neutral and democratic way
of organizing religious education in Europe. Teaching about religions and beliefs must be organized in
a way that is fair, accurate and based on knowledge. Students need to learn about religions and beliefs
in a society that fosters respect for diversity, human rights and freedoms. It is believed that based on
the experience of most countries in Europe, knowledge of religion can reinforce the importance of
respecting everyone's right to freedom of religion or belief, fostering democratic civil law, promoting an
understanding of social differences and at the same time strengthening of social cohesion. Teachers
who teach religious education should respect religious freedoms and foster the rights of religious others
in a spirit of mutual respect and tolerance in modern European societies.
Key Words: religious education; religious freedoms; tolerance; interculturalism
INTRODUCTION
The following criteria are identified as a prerequisite for successful inter-religious dialogue:
- Equality: the acceptance of members of other religions as equals,
Attentiveness: directing members of its ouwn religions to listen and support in good faith those
of other religions,
Culture: courtesy of avoiding anything that can be understood as offensive, humiliating and
degrading to religious others
Selecting arguments in a conversation that brings together and supports each other
In this context, religious rights and freedoms should be seen within the framework of Toledo as
guiding principles within the OSCE-ODIHR, which offer a neutral and democratic way of organizing
religious education in Europe1.

Equality

Dailing
arguments

Interreligious
dialogue

Courtesy

Caution

The main purpose of Toledo Guiding Principles is how guidelines help states when deciding to
promote learning and knowledge about religions and beliefs in schools, especially as an instrument of
religious empowerment. The guidelines focus mainly on the educational approach which tends to form
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1 ODIHR advisory council of experts on freedom of religion or belief, 2007 Europe
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религиоус едуцатион as teaching about different religions and beliefs that differs from teaching about
a particular religion or belief. The principles, too, aim to offer certain criteria that are relevant to the
specific situations in which religion or beliefs are taught
It is interesting to note that almost simultaneously with the OSCE efforts in the creation of a set
of principles intended for the organization of religious instruction, extremely similar intonated
recommendations by the Council of Europe have also emerged. It is here recommended that children
should be taught абоут history and philosophy of religion by strictly adhering to objective facts and
respecting the values of the European Convention on Human Rights in order to gain an understanding
of the history of political conflicts, most often in the name of religion.
Such education was actually regarded as effective in the way of opposing religious fanaticism.
Knowledge of religion is, however, an integral part of any knowledge of the history of the human race
and civilizationс, but it is also knowledge of the beliefs of the individual different religions and their rituals
and values. In doing so, the Council of Europe recommending education as a key way to combat
ignorance and stereotyping, with religion classes being seen as an essential part of the history, culture
and philosophy of human civilization. Toledo's guiding principles are designed to contribute to a better
understanding of the growing diversity of religions around the world and the growing presence of
religions in the public sphere. Their argumentс is primarily based on two main principles:
- that there is a positive value in teaching about religions that emphasize respect for every right
to freedom of religion and belief
- that teaching about religionс and beliefs can reduce misunderstanding and stereotyping
(Toledo, 2007).
1. BASIC DIFFERENCES BETWEEN EUROPEAN COUNTRIES WITHIN THE RELIGIOUS
EDUCATION
One of the first major differences between European countries in the field of religious education
is the difference in having or not having religious education in public schools. In fact, the difference is
between states that have or do not have religious education as a separate subject. The countries in
Europe where is no religious education as a special subject in public schools are France, Montenegro
and Albania. While in all others, there is а religious education in public schools as a separate subject.
The second major difference between European countries regarding religious education in public
schools is the difference between countries whо have non-confessional religious education аs a
separate school subject in public schools and those countries whо have confessional religious education
(Alberts, 2007).
In states where is a confessional religious education in state schools, it is implemented in three
different forms:
- As a required subject: Austria, Cyprus, Finland, Germany, Greece and Ireland
- As an optional subject: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary and Italy
- As an elective subject: Latvia, Malta, Poland, Romania, Slovakia, Spain and Serbia
- As an optional-required subject - Belgium, Lithuania, Luxembourg and Portugal
In this system the student must choose one of several options as part of their curriculum and
religious education is one of those options, in systems where religious education is professionally
oriented. Responsibility for the curriculum rests with the church and religious communities, in
cooperation with the state. In all these countries, religious institutions of the state religion establish their
own confessional religious education. In some of these countries, the other religion, or at least those
officially recognized by the state, may offer their own denomination religious education. In Austria,
Belgium and part of Germany, denominational religious education is not only confined to Catholic and
Protestant education but also includes Orthodox, Jewish, Muslim, Buddhist, and other forms of religious
education. Religious education of some of these religions is also legally permitted in Croatia, Finland,
Greece, Romania, Slovakia, Italy, Spain and Portugal (Barnes, 2009).
The second characteristic that stands out among states where confessional religious education
is available in public schools is that in most cases it is possible not to attend religious education but to
choose an alternative or additional school subject instead. Learning about other religions can also be
included in the curriculum of the confessional religious subject, especially at the secondary school level.
However, in such cases, learning about other religions tends to be beyond the corner of the dominant
religion (Bates, Durka and Schweitzer, 2006) . Teachers can be professional teachers with or without a
special and close relationship with the church but they can also be priests or teachers appointed and
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educated by the church. Significantly, since the fall of the Berlin Wall since 1989, most of the postcommunist states in Europe have opted for a religious approach to religious education in public schools.
In doing so, they re-established the model of confessional religious education that existed before they
became communist countries. This is understandable because at least some of them wanted to show
that the new states were part of old Christian Europe and that their national identities were in fact linked
to Christianity.
The countries where non-confessional (secular) religious education is delivered in public
schools are: France, Sweden, Norway, Denmark, England, Wales, the Netherlands, Scotland, Slovenia,
Montenegro, Macedonia and Albania. In Macedonia, students chose one of two subjects: Introduction
to Religions and Ethics in Religions. The responsibility for religious education lies with the Ministry of
Education or the local school authorities that compile the curriculum, prepare the teaching materials,
and appoint teachers. Since religious neutrality of the state and the right to religious freedom must be
guaranteed, non-confessional religious education in public schools must be neutral in terms of worldview
including religion. The purpose of this type of religious education is to be equally acceptable to all
religions in the country. Most of the countries listed do not offer the option of not visiting these items,
although in some countries to members of religious minorities are given this option. Teachers are usually
regular school teachers who have acquired additional knowledge of religion. Despite these differences,
there are still some common features across all European countries (Hobson, 1999). All have some
form of religious education in schools, and all face the growth of not only the pluralism of beliefs, values,
and lifestyles among their own population, but also the sanctity of society. Of course, there are still major
differences between European countries such as Greece, Ireland or Poland that are more homogenized
than others within the religious population (Jackson, 2004).
2. IMPLEMENTING RELIGIOUS EDUCATION IN THE EUROPEAN UNION
In its 1999 Recommendation on Religion and Democracy, the Parliamentary Community of the
Council of Europe points out that education is a crucial way to combat ignorance and stereotyping.
School curricula should be urgently revised to promote a better understanding of different religions. In
addition, the Council of Europe recommends that member states of the European Union promote religion
education in which they should:
- Establish learning about religion as a set of values by which young people must develop competences
within ethics education and democratic citizenship
- Promote learning about the comparative history of different religions in schools, with emphasis on their
origins, similarities in their values and diversity of their customs, traditions, holidays etc.
- Encourage the study of the history and philosophy of religion, with a view to introducing and enhancing
aspects related to human rights, history, philosophy and science.
- To avoid any conflict between state institutions and the promoted plan for religious education in order
to respect the free decision of families and students.
The logical foundations for introducing religious education in public schools into open society
may include some arguments (Kuburić and Moe, 2006).
- Without sufficient and objective knowledge of different religions, children cannot understand the many
aspects of a given history, culture and society and the important role that religion plays in human life.
- Learning about religions offers useful information to children and thus helps them not only to
understand the functioning of modern multicultural and multi-religious societies, but also to help them
live with others.
- Learning about religions helps children develop of understanding, tolerance and respect for others
- Learning about religions stimulates children and their personal progress and can help them develop
the ability to imagine alternative lifestyles and rational assessment of their own choices within the given
context.
- In those states where confessional religious training is forbidden in public schools because it is
unconstitutional, non-confessional religious teaching is a way to provide religious education in schools
- In those states where there is one or even more forms of religious education in public schools, teaching
about religions may be offered as an alternative school subject
CONCLUSION
It is unclear to what extent religious education could or should have a particular form or be
combined with philosophy, sociology, history, and psychology. In most post-communist transition
societies, old moral education and ideological subjects in curricula have been replaced by new subjects,
with emphasis on education for democracy. Without creating a model for democratic behavior and
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experience, education will not achieve the desired result of civic education learning. This perspective
can logically extend to the question of religious education. If the young generation simply learned the
facts about different religious traditions and belief systems without developing awareness and
understanding of their own values and worldview, it would not yield the expected results of religious
education. If learning about different religions takes place in the classroom and opposing messages are
sent through politics, the results are dire. In that case the tolerance and understanding that should be
achieved through the implemented curricula and plans will not achieve the required intensity.
Most countries in transition in Europe are moving from closed societies to open societies.
Political elites are transforming their education systems according to the country's economic and social
development. This step also implies a reorientation of educational policy and practice towards a fully
student-centered approach to education. Educational reform assistance programs may advocate such
a step in policy and practice according to the teaching methodology that promote the early childhood
program where the child is at the center of critical thinking, debate, and social inclusion. Some programs
implement inherent step of the teacher-centered, fact-based learning approach to factology that was
predominant in previous systems. Rather, new programs and methodologies are nowadays forcing to
diverse and higher constructivist approaches to the development of the teaching approach to learning,
with greater emphasis on critical thinking, problem solving as well as dialogues on learning choices and
experiential approaches taking into account a wide range of children's cognitive abilities and potential.
Given these values of open society in educational policy and practice, they appear to be valuable within
the potential benefits of effective teaching of religion, or at least may enable students to engage in ethical
and other issues that are an integral part of religious texts and practice within school systems. Special
attention should, however, be given to identifying the content and methodology that derives from
understanding ourselves and others, linking teaching and learning with students' own values and the
ethical choices they make, including developing and shaping the school community as a whole
microcosm of open society.
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MƏHƏMMƏD HADİNİN FƏLSƏFİ GÖRÜŞLƏRİ
PHILOSOPHICAL VIEWS OF MUHAMMED HADİ
Faiq ƏLƏKBƏRLİ
SUMMARY
The article discusses the issues of nationality, religion and modernization, as well as
philosophical problems in the world of Turkish poet-thinker Muhammad Hadi. According to the author,
revival, enlightenment and national revival of the Azerbaijani people, which has been most prominent in
Hadi's public-political meetings, have been. The article also extensively investigates Hadi's comparison
of Oriental culture with Western culture. According to the author, Hadi was right that in the modern era,
while the people in the West were learning science, art, and the military, the East still considered nations
and science as opposed to Islam, a deceptive act. However, in general, Hadi's attitude towards Turkish,
Islam and modernization has been of an objective nature.
The article also contains a number of philosophical issues in Hadi's creativity. According to the
author, the poet has made a number of philosophical generalizations as he seeks answers to questions
arising in his consciousness about the origin of the world and man, whether there is any purpose in the
birth of man. Consequently, Hadi was not directly concerned with the problem of existence and cognition
but was indirectly interested in some philosophical issues. Hadi's ontological encounters also show a
tendency toward pantheism, including sufism. According to the author, while Hadi first saw the causes
of profound change and transformation in society as a divine force, he later favored the evolutionary
process, manifested himself in social Darwinism, and in many cases hesitated. The article also analyzes
the problems of man and society in the philosophical outlook of Hadi. It also shows that Hadi's worldview
is in conflict. Although he is more or less an idealist in terms of Islam and ontological and gnosological
issues, on the one hand, he has also made materialistic considerations contrary to the heel.
Key words: Oriental Culture, Western Culture, Islamic Philosophy, Human Problems, Creator
and I, Social Philosophy
GİRİŞ
Məhəmməd Hadi (1879-1920) Şamaxıda anadan olmuş, ibtidai təhsilini məhəllə məktəbində
almış, sonralar Abbas Səhhətin atası Əliabbas əfəndinin təsis etdiyi məktəbdə oxumuş, kiçik
yaşlarından doğma türk dili ilə yanaşı, ərəb və fars dillərini mükəmməl mənimsəmişdir. Hadi gənclik
illərində ilahiyyat elmləri ilə bərabər dünyəvi elmləri, xüsusilə dil, ədəbiyyat, fəlsəfə, məntiq, tarixi də
dərindən öyrənmişdir. 1902-ci ilin yanvarında Şamaxıda baş verən zəlzələdən sonra Kürdəmirə köçən
Hadi maarifpərvərlərin, o cümlədən Ağa əfəndinin yardımı ilə bir məktəb açıb tədrisə başlamışdır (19021905). 1904-cü ildə Tiflisdə keçirilən Zaqafqaziya müəllimlər qurultayında iştirak edən Hadi 1905-ci ildə
yaxın dostu Mustafa Lütfinin dəvəti ilə Həştərxana gedərək “Bürhani-Tərəqqi" qəzetində çalışmışdır.
1906-cı ildə Əli bəy Hüseynzadənin dəvəti ilə Bakıya qayıdan Hadi əvvəlcə "Füyuzat" jurnalında, daha
sonra "Tazə həyat" və "İttifaq" qəzetlərində işləmişdir,
1910-cu ildə Hadi İstanbula getmiş, burada "Tənin" qəzetində tərcüməçi kimi fəaliyyət
göstərməyə başlamışdır. O, 1911-1912-ci illərdə "Tənin" qəzeti ilə yanaşı, "Rübab", "Şahbal", "Məhtab",
"Şahrahi-səbah" kimi müxtəlif mətbuat orqanlarında da şeirlər, məqalələr, tərcümələr çap olunmuşdur.
Bir sıra inqilabçılarla yanaşı, 1913-cü ildə Osmanlı dövləti Hadini də həbsə edib, Səlanikə sürgünə
göndərmişdir. 1914-cü ildə Bakıya qayıtmağa nail olan Hadi “Tatar diviziyası”nın tərkibində müharibəyə
gedənə qədər əsərlərini "İqbal", "Sədayi-həqq" və "Bəsirət" qəzetlərdə dərc etdirmişdir. 1915-ci ildə
Qafqaz ordusunda feldşer sifəti ilə çalışdığı zaman Karpata getmiş, müsəlman əsgərləri arasında alay
mollası vəzifəsini icra etmişdir.
1918-ci ildə Vətənə döndükdən sonra Hadi bir müddət Gəncədə qalıb, daha sonra Bakıya gəlib.
Hadi 1918-1919-cu illərdə yazdığı bütün əsərləri bir yerə toplayaraq dörd kitab halında çap etdirmişdir.
1920-ci ilin iyunun əvvəllərində Gəncədə vəfat etmişdir.
Onun əsas əsərləri aşağıdakılarıdr: “Firdovsi-ilhamat” (1908), “Aləmi-müsavatdan məktublar”
(1908), “Eşqi-möhtəşəm” (1914), “Şükufeyi-hikmət” (1914), “Əlvahi-intibah” (1918) və b.
İctimai-siyasi görüşləri
Hadinin sosial-siyasi görüşləri maraqlı olduğu qədər də ziddiyyətlidir. O, ilk dövrlərdə islamçılığa
daha çox meyil göstərib müsəlman xalqların, o cümlədən Qafqaz-Azərbaycan türklərinin maariflənməsi,
cəhalət və dini xurafatdan qurtulması uğrunda mübarizə aparmışdı. Hadi “Məktəb”, “Məktəb şərqisi”,


Doç. Dr., AMEA Fəlsəfə İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, Bakü.
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“Lövheyi-təsviri-maarif”, “Maarifə dair” və digər şeirlərində yazırdı ki, müsəlman xalqlarının nicatı,
səadəti, azadlığı məktəb və təhsildən, bir sözlə, dünyəvi elmləri öyrənməkdən başlayır. Ona görə, Qərb
millətləri dünyəvi elmlərə yiyələnib tərəqqi etdiyi bir dövrdə müsəlman xalqlarının bütün bunlardan uzaq
qoyan isə islam dini deyil, onun adından danışan ruhanilərdir. O, yazırdı:
Əcanib qıldı hər bir karın itamam,
Biz isək əski tacdır, əski həmmam.
Nələr icad edir ərbabi-sənət,
Sənayelə qılır təhsili-sərvət.
Tutub sənətlə dünyanı əcanib,
Fəqət biz qalmışıq məhrum, xaib.
Əfəndim söyləyir-minbərdə hər an:
«Bizə lazım deyildir elmi-əbdan».
Deyir: - «Üqba gərək dünya fənadır,
Cahan islamə zindani-bəladır».
Siz etdiz bizlərə dünyanı zindan,
Yıxılsın xanəniz, ey kəmşüuran!
Sənaye rahını kəsdiz həmişə,
Dediz lazım deyil islamə pişə.
Sənaye nolduğundan bixəbərsiz,
Həqiqət meyvəsiz, bərsiz şəcərsiz (Hadi 2005 (1), 24-25).
Bu baxımdan “Həyat” qəzetində nəşr olunan məqalələrində dini elmlərlə yanaşı, dünyəvi
elmlərin də öyrənilməsinin zəruriliyndən bəhs edən Hadi yazırdı ki, ruhanilərin uydurduqlarına inanıb
dünyəvi elmlərə yuxarıdan aşağı baxmaq tamamilə yanlışdır: “Demək ki, elmi-əbdan əsasi-mədəniyyət
və binayi-aləm-bəşəriyyətdir. Ülumi-əbdaniyyə olmazsa, Adəm övladı tərəqqi, təali təməddün
istehsalına bir dürlü müvəffəq olmaz. Küreyyi-ərzin ədvari-əvvəlində olduğu kimi bir vəhşəti-abad və bir
xərabazəri-dəhşət halında qalar. Elmi-əbdan sayəsində bir ömrani-abad feyz olur, şen olur, məmur
olur… Bəli, elmi-əbdan mühəndisi-cahani-mədəniyyətdir” (Hadi 1906 (4), №182).
Hadinin fikrincə, bu dünyada təbii sərvətlərdən lazımınca faydalanmağın, xoşbəxt yaşamağın
da yeganə yolu dünyəvi biliklərə yiyələnməkdir. Çünki dünyəvi elmlərin sayəsində insanlar həm dini
daha dərindən anlamış olur, həm də yer üzərindəki otlar, ağaclar, mədənlər, maddələr, zərrəciklər
barədə məlumat əldə edirlər. Hadi yazırdı: “Halbuki yuxarıda zikr olunan ülumi-əbdaniyyə sayəsində hər
bir maddə də bir mənfəət, bir faidə olduğu kəşf olunmuş və aləmdə heç bir əbəs və batil şey olmadığı
məlum və aşkar olmuşdur deməklə, fəlsəfeyi-Quraniyyəyə parlaq bir surətdə kəşf edib aləmə göstərən
elmi-ədyan deyil, elmi-əbdandır; elmi-əbdan olmayacaq olsaydı, fəlsəfeyi-islamiyyə ədmi-abadinisyanda qalıb kimsəyə bəlli olmayacaqdı. Elmi-əbdan gündən-günə tövsiyeyi-daireyi-hüdud etdikcə
islamiyyət günəşi, afaqi-insaniyyəyi tənvir və bütün cahanə parıl-parıl nəşri-ziya eyləyir” (Hadi 1906 (4),
№182).
Bununla da, Hadi demək istəyirdi ki, Quran fəlsəfəsində də dünyəvi elmlərə zidd olacaq heç bir
mülahizə yoxdur. Üstəlik, Quran fəlsəfəsi hər zaman müsəlmanları dünyəvi elmləri öyrənib zamanla
ayaqlaşmağa dəvət etmişdir. Hadi “Lövheyi-təsviri-maarif” şeirində də göstərirdi ki, Qurani-Kərimlə
yanaşı, Məhəmməd peyğəmbərin (s.) hədislərində də elm öyrənmək hər şeydən üstün sayılmışdır. O
yazırdı:
Beşikdən qəbrədək təhsil edək adabu irfani,
Əgər Çin ölkəsində olsa cuyəndə olaq elmi,
Qılıb kəsbi-fəzail, edəlim tövsii-ruhani.
Ülumə talib olmaq fərzdir mərdanü nisvanə,
Edib məmur elmə bizləri məhbubi-yəzdani…
Buyurmuş fəxri-aləm: «Elm bir nuri-ilahidir»,
Cəhalət isə bir zülmət, edər gümrah insani.
Demiş ol fəxri-kövneyn: «Aləmi seyri-sülukimdə –
Cəhalət əhlini gördüm düçari-qəhri-rəbbani»… (Hadi 2005 (1), 25-26).
Ümumiyyətlə, Hadiyə görə peyğəmbər böyük bir islahatçı olub, dünyada yeni bir səhifə
açmışdır. Peyğəmbərin mövludu ilə yalnız Ərəbistanda deyil Yaxın Şərq bölgəsində müsbət anlamda
ciddi inqilabi dəyişiklər baş vermişdir. O, yazırdı:
Cənabi-Əhməd əsri: xalq biürfan halında,
Cəhalət cisimlənmişdi əbucəhlan halında.
Həmişə qətlü qarət, adətən bir şan halında.
Əvət, gördüm o dövrü dövri-xunxaran halında.
İşıqlı yol da gəldi həzrəti-Quran halında (Hadi 2005 (1), 354).
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Hadi peyğəmbərin movlüd gününə həsr etdiyi şeirində də yazırdı ki, bu gün kainat onun dünyaya
gəlişi ilə zinətlənmiş, zülmətin yerini nur tutmuşdur (Hadi 1907 (6), №15). Sadəcə, ancaq müsəlmanlar
son əsrlərdə Qurana və peyğəmbərin hədislərinə əməl etməkdən uzaqlaşdıqları üçün İslam aləmi
geriləmiş və cəhalətə düçar olmuşdur. O, yazırdı:
Etmərik qanuni-şəri-Əhmədidən inhiraf,
Vurmarıq biz yavəgulər tək əbəs lafü kəzaf,
Çünki var cəngi-qərəzdən qəlbimiz mirati-saf,
Ayrı bir məqsədimiz yoxdur, ey əhli-etisaf,
Zülmə var ikrahımız, dad istərik, dad istərik (Hadi 2005 (1), 153).
Hadi açıq şəkildə yazırdı ki, hazırda mədrəsələr dövrün tələblərinə cavab vermir. Əksinə, dini
məktəblərdə cəmiyyətə mənəvi cəhətdən şikəst uşaqlar hazırlanır. Çünki burada uşaqlara ya eşq
dastanları öyrədilir, ya da təhsil şəriət kitablarına, dini əfsanələrə əsaslanır. Bu baxımdan Hadi uşaqların
zehinlərində xurafat fikirlər yaradan kitabları tənqid edərək, yeni tipli kitabxanaların açılmasını təklif
edirdi. Bunu əsaslandırmaq üçün yenə də Quranın özünə müraciət edən Hadi, onun fikirlərinə qarşı
çıxan mühafizəkar islamçıları isə kəskin şəkildə tənqid atəşinə tutmuşdur: “Əsr tazə, icabat, vəqt tazə…,
biz isə köhnə həmam, köhnə tas, köhnə qafa, əski fikirmizdən niyə əl çəkməyiriz, cahani-mədəniyyət
niyə baxmayırız… Zəman və ədvarın düçari-təəddül olduğu əqlən-nəqlən, təcrübətən müsəlləm və
mühəqqəq bir keyfiyyətdir… İnsaf əfəndim, mürvət əfəndim, illərcə göz nuru sərf olunaraq oxunan,
oxudulan sərf-nəhv, bəyan-məyan, məntiq, fiqhdən tədris bağçasından bir qönçə dərilmədi, bir meyvə
qoparılmadı, böylə degilmi ya..! Hala meydani-fəaliyyətdə və ciddiyyətdə bulunan üsuli-qədimiyi, təlim
və tədris qadidəsini yeni bir qəlbə soxmaq, zəmanə təbiq etmək dinsizlik moçibimi” (Hadi 1906 (4),
№182).
M.Hadi Şərqlə Qərbi də müqayisə edərək yazırdı ki, Qərbdə maarif, elm, hürriyyət, səadət, işıq,
bəsirət, qanun olduğu halda, Şərqdə cəhalət, əsarət, zülmət, ətalət, səfalət, mövhumat, fanatizm hökm
sürür. Onun fikrincə, Qərbdə insanlar elm, sənət öyrənib sənayedə, hərbdə qüvvətləndikləri halda,
Şərqdə hələ də millətlər elm və sənayeni islama zidd sayır, şeytan əməli adlandırırlar. Eyni zamanda
Qərbdə elmli, bilikli insanlara ehtiram göstərildiyi halda, Şərqdə cahillər və nadanlar hörmət-izzət
sahibidirlər:
Məğribdə var maarif, Məşriqdə var cəhalət,
Məğribdə hürrdür xəlq, Məşriqdə var əsarət,
Şərq əhli çox donuqdur, Məğribdə var hərarət,
Məğrib işıqlı yerdir, Məşriq zəmini-zülmət,
Bizlər dəfini-zülmət
Məğrib cahani-cuşan Məğrib cahani-himmət,
Məğribdə var çalışmaq, Məşriqdə var ətalət.
Məşriqdə çox sönükdür idrakü əqlü fikrət,
Məğribdə əhli-fikrə qiymət qoyar cəmaət.
Qərbin gözü açıqdır, Məğribdə var bəsirət,
Kordur desəm əhali Məşriqdə, etmə heyrət!
Bax, cameə ləbaləb xabidəgani-qəflət,
Vaiz xürafələrdən etməkdədir hekayət.
Məsciddə xəlq yatmış, vaiz nəsihət eylər,
Əfsürdə bir tərəfdə, əfsanə bir tərəfdə (Hadi 2005 (1), 267).
Bununla da Hüseyn Baykaranın da yazdığı kimi, Hadi irticaçı-mühafizəkar qüvvələrə qarşı
çıxaraq yeniləşməyi, müasirləşməyi təbliğ etmişdi (Baykara 1992, 165). Hadi yazırdı ki, Qərb xalqları
yeni-yeni ixtiralar edib qabağa getdiyi, hətta fəzaya hakim olduğu halda müsəlman xalqları hələ də
dünyanın öküzün, yoxsa balığın üstündə dayanmasını mübahisə edirlər. Eyni zamanda müsəlmanların
əsas mübahisələri cinlər və şeytanlarla bağlıdır. Hələ də Yusif və Züleyxa dastanından danışır, bunu
məktəblərdə belə uşaqlara öyrədirlər. Halbuki Qərbdə məktəblilərə bu cür eşq dastanları deyil, dünyəvi
elmləri, o cümlədən texnika, sənaye ilə bağlı elmləri tədris edirlər. O, yazırdı: “Elmi-sənaye əlhəqq ki,
cahan mədəniyyətinin birinci xadimlərindəndir deyilsə, yeri vardır. Yüz min və bəlkə milyonlarca
sənədən bəri kürreyi-ərzdə mədfun və məknun qalmış mədənlər, mənbələr, məxzənlərin xəzainilayətənahi-təbiətin birər-birər kəşf olunması və zühura çıxmasına səbəb elmi-sənaye degil də, hankı
elmdir; əcaba, radium və ziyayi-bərqiyyə, elektrik kimi məfvadi ziyadarın meydani-istifadəyə
qoyulmasına, ən müzlim qaranlıq mahiyyətlərin əşyaiq əsrarı açılıb nuri-səhər kibi afaqa nəşr
olunmasına səbəb yenə də o müqəddəs elmi-sənaye, elmi-əbdan degilmidir?.. Kürreyi-ərzdə bulunan
nəbatat, cəmadat, heyvanatı insanın dəsti-iqtidarında təsxir edən elmi-ciməli-sənaye degilmidir…” (Hadi
1906 (5), №183).
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Hadi yazırdı ki, müsəlman xalqları arasında birlik əvəzinə nifaqın daha çox olmasına səbəb
tarixdə baş verən bir çox olaylardan, o cümlədən Kərbəla faciəsindən nəticə çıxarmamağımızdır. Hadi
yazırdı ki, artıq müsəlmanlar qəflət yuxusundan oyanmalı, cahilliyin daşını atmalı İmam Hüseyn (ə) kimi
əqidəli olmalı və əqidə tərafında birləşməlidirlər (Hadi 2005 (1), 112). Hadi bu ruhlu şeirlərində yalnız
vətənin və millətin hürriyyəti, islamın mütərəqqi ruhlu mahiyyəti uğrunda mübarizə aparanlara deyil,
bütün bunlara qarşı olanlara da Kərbəla müsibətindən nümunə gətirir və onları səhv yoldan
daşındırmağa çalışırdı (Hadi 2005 (1), 148).
Ümumilikdə, Hadinin islamlığa və yeniləşməyə münasibəti obyektiv səciyyə daşımışdır.
Dövrünün problemlərini islamda deyil, dini xurafat və mövhumatda görən Hadi sübut etməyə çalışırdı ki,
islam heç bir vaxt dünyəvi elmlərin öyrənilməsinə zidd olmamış, bu kimi əsassız fikirləri yayanlar isə öz
şəxsi məqsədlərini, mənfəətlərini güdən ruhanilər olmuşdur. Ona görə də, Hadi dini əsl elm və din
alimlərindən öyrənməyin vacibliyini vurğulamışdır. O, insanların xoşbəxt yaşaması üçün əsas və başlıca
yolu islam dinini göstərmişdir (Ağamirov, 1987, 101).
Sadəcə, əvvəllər islama çox ümid bağlayan Hadi sonralar bir qədər fikrini dəyişmişdir. O, yazırdı:
İntibah etsin deyə islam fəryad eyləriz,
Min nəva, min növheyi-dilsuz inşaf eyləriz,
Zənn edərdik ümməti-islamı irşad eyləriz,
Qəti-ümmid eylədik biz doğrusu islamdən.
Çünki elmü dinü dəhrə iltifatın yox sənin,
Yox deməkdir, yox deməkdir, yox həyatın, yox sənin!
Eyyühəl-islam, ümmidi-nicatın yox sənin,
Qəti-ümmid eylədik biz doğrusu islamdən. (Hadi 2005 (1), 77).
Hadi yazırdı ki, bu gün Avropanın inkişaf etməsi və gələcəyin də onlarla bağlı olması bir həqiqət
olduğu halda, müsəlmanların bütün bunları görməzdən gəlməsi mənasızdır.
Bizcə, Hadinin sosial-siyasi görüşlərində islamçılıqla yanaşı, ümumi mahiyyətli türkçülük, ya da
onun etnik-milli təcəssümü olan Qafqaz-Azərbaycan türkçülüyü də mühüm yer tutmuşdur. O, hələ
1900-cü illərdə “Amali-tərəqqi”, “Amali-istiqbal”, “Təraneyi-milli” və başqa şeirlərində yazırdı ki, cəmiyyət
daxilində dini əqidə ilə yanaşı, milli əqidədə də vacibdir. O, “Amali-tərəqqi” şeirində yazırdı:
Həqiqi arizumuz intizami-hali-millətdir,
Məsaimiz bütün məsrufi-istikmali-millətdir,
Əsasi-fikrimiz təmini-istiqbali-millətdir,
Ürəkdə bəslənən amalımız iqbali-millətdir,
Yeganə nöqteyi-mətlub istiqlali-millətdir…
Vətənpiryadır bir qönçeyi-növxizi-ruhani,
Soluq baği-həyatə tabbəxş olmaqda ürfani,
Füyuzatilə ehya etmək istər baği-vicdani,
Nəsimi etmədə təhziz hissiyati-insani,
Rəvayihbəxşü bəhcətzayi-gülşənzari-millətdir (Hadi 2005 (1), 29).
Hadi bir tərəfdən millətlərin inkişafını göz önünə gətirərək “yox millətimin xətti bu imzalar içində”
(Hadi 2005 (1), 130). yazsa da, başqa tərəfdən gələcəkdə Qafqaz-Azərbaycan türklərinin xəttinin bu
imzalar arasında olacağına ümid edirdi. Ona görə, bunun üçün Azərbaycan türkləri islam dini ilə yanaşı,
milli-mənəvi dəyərlərə də sahib çıxmalı, həm dini, həm də milli birlik əmələ gətirməlidirlər. O, yazırdı:
Cahanı titrədər tövhidi-millət,
Qoparmazmı dağı olduqda himmət?
Yaşa, ey ittifaqi-millətəfruz!
Yerə bat, ey nifaqi-xanimansuz!
Nə sünni-şiə var Quranımızda,
Üxüvvət ləfzi var fürqanımızda (Hadi 2005 (1), 142).
Hadi 1906-cı ilin dekabrında “Füyuzat”da Qahirədəki “Əl-məcəllətül-Osmaniyyə” jurnalında
getmiş “Vətənin övladına nidası” məqaləsini milli və mütərəqqi ruhuna görə tərcümə etmişdir. Həmin
məqalədə vətənin xarabalığına və yadlar tərəfindən əzilməsinə səbəb kimi, millətin öz vətəninə sahib
çıxmaması göstərilirək yazılırdı ki, “başqa vətənpərvərlər görür ki, mən sizin məskən və vətəninizəm,
səbəbi-səadət və həyatınızam: Məmafih, məni öylə bir halə – hali-pürməlalə ifrağ eylədiniz ki, mənim
də sizin kibi əğyar nəzərində hörmətim, abriyuizzətim bütün-bütünə zail oldu. Aqibət cümləmiz əcnəbilər
əlində əsir və dəstgir olduq. Əcaba, nəvsiniz, vicdanınız ədldən sonra zülmə razı oldumu? İnsaf əvəzinə
cövr və sitəmə kəsbi-qənaət etdimi? Allaha qəsəm olsun ki, siz zalımlardan mədudsunuz. Nəzəri-ibrət
və diqqətilə baxınız. Mənbəi-feyz və bərəkt olan ən gözəl bağ və bağçalarım, ən məhsuldar məzrəə və
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otlaqlarım qurbani-cəhalətiniz olaraq, bəzisi əcnəbilərə mal və bəzi də xəzanzadə və pamal oldu» (Hadi
1906 (7), №5). Həmin məqaləni tərcümə etməklə yanaşı, Hadi bu yazının təsiri altında “Nidaül-Vətən”
şeirini yazmışdır:
Dünyada əməlimiz fəqət emari-vətəndir,
Vicdanımızın sevdiyi dildari-vətəndir… (Hadi 1906 (7), №5).
Hadi “Dövri-mədəniyyət” adlı məqaləsində yazırdı ki, hazırda bəşər cəmiyyətini təşkil edən
millətlərin ən böyük, ən əzəmətlisi mükəmməl və müntəzəm vasitələrə malik olanlardır. Deməli, hansı
millət mükəmmə vasitələrə sahib olursa, həmin millət dünyada şərəfli də yer tutur. O, yazırdı: “Çünki
mükəmməl vasitələrə, əsbabə malik olanlar alat və əsbab sayəsində ülumi-madiyyə, yəni «elmi-əbdan»
vəchlə təhsilə müvəffəq olurlar” (Hadi 1907 (8), №13).
Hadi “Füyuzat” jurnalında çap olunan “Fəzaili-insaniyyə” əsərində də sosial utopiyasını ifadə
etmişdir. Hadinin ideal cəmiyyətində insanlar arasında ədavətə yer qalmamalı, cəmiyyətin bütün üzvləri
bir-biri ilə qardaş olmalı, bütün yer üzündə insanlar bir-birinə ən səmimi məhəbbət bəsləməli, bu
cəmiyyət behişti xatırlatmalıdır. O, yazırdı:
İnsan o zatdır ki,vəzaifşünas ola,
Nəxli-əməl misali səmərbəxşi-nas ola.
Fəyyaz ola günəş kimi gülzari-fitrətə,
Pərtövfəşani-feyz ola biği-şəhadətə.
Bir abi-saf tək çəməni xəndəzar edə,
Amalımız şükufələrin təbdar edə.
Meydan qəhrəmanı, hüquqaşina gərək,
Nuri-həqiqət ilə dili rövşəna gərək.
İfa edər vəzifəşünasın xidmətin,
Məsudü bəxtiyar qılar mülki-millətin (Hadi 2005 (1), 49).
“Fəzaili-insaniyyə” ilə yanaşı, şairin sosial utopiyasının məzmun və mənasını başa düşmək üçün
Hadinin “Aləmi-müsavatdan” əsərinə diqqət etmək lazımdır. Burada da görürük ki, Hadinin ideal
cəmiyyətində siniflər məhv edilmiş, hakim və məhkum, əzən və əzilən, zalım və məzlum qalmamışdır.
O, yazırdı:
Hər lanədə gülməklər uçar, gör necə şənlik!
Bu cənnətin arayişi-əndamı gözəllik.
Bir qəhqəhə, bir zülmümə, əlhanixüruşan,
Əmvaci-məsərrat oluyor ruhda cuşan.
Küsmüşdü bu yerdən əcəba dideyi-nəmnak?
Üzlərdə səadət gülüyor, qəlb fərəhnak.
Abad olasan, ay belə gülzari-müsavat,
Haqdır denilərsə sənə cənnati-hüzuzat! (Hadi 2005 (1), 322).
Hətta, belə bir cəmiyyətdə hökumət də, dövlət də ləğv edilməlidir. Bu ideal cəmiyyətdə qoyulan
qaydalar ədalətə və bərabərliyə əsaslanır. İnsanlar arasında qardaşlıq münasibətləri hökm sürür,
burada yaşayanların əqidəsi “insana məhəbbət” şüarına əsaslanır. O, yazırdı:
Biz bilmiyoruz hakimü məhkumü hökumət,
İlqa edilibdir bu məmalikdə imarət.
Hürriyyəti-şəxsiyyəvü azadiyi-vicdan –
Çoxdan qılınıbdır bu gözəl şəhərdə elan.
Hürriyyəti-cəmiyyətü sərbəstiyi-əfkar –
Aşiqlərinə eylədi rüxsarını izhar.
İcra edilir qaideyi-ədlü müsavat,
Olmuş dilimiz dəftəri-ayati-müsavat.
“İnsana məhəbbət” sözü var məzhəbimizdə,
Həpsurey-insan oxunur məktəbimizdə (Hadi 2005 (1), 324-325).
Türkçülüyə, Azərbaycan türkçülüyünə bağlılığın nəticəsi idi ki, Hadi Cümhuriyyətin istiqlalını da
sonsuz sevgi və hərarətlə qarşılamış, istiqlalımıza öygülər yağdırmışdır. «Türkün nəğməsi» şeirində o
yazırdı ki, türkün töklən qanları, məfkurə yolunda gördüyü işlər hədər gedə bilməz və onlar getdiyi istiqlal
yoldan geri dönməyəcəklər:
Türkün tökülən qanları bihudə gedərmi?
Diqqətlə düşün, yoxsa bu qan həpsi hədərmi?
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Dörd ildə verilmiş bu qədər can hədər olmaz,
Məfkurə yolunda tökülən qan hədər olmaz (Bayramoğlu 2003, 105).
Hadi “Məfkureyi-aliyyəmiz” şeirində birmənalı şəkildə Azərbaycan Cümhuriyyətini Türk dövləti
adlandırmışdı: “Ey Türk dövləti, və ya bəxti-növcavan” Osmanlı 2010, 164). Eyni zamanda, o, gənc Türk
dövlətinin varlığını dünya millətlərinə isbat etməyi zəruri hesab etmişdi:
Məfkurəmiz yolunda nə lazımsa etməli,
Məqsədə doğru əzmü-xüruşanla getməli.
Çıxsın dilərsə qarşımıza həp məzarımız,
Qorxmaz məzardan bu dili-əzmkarımız.
Guş eyləsin bu fikrimi əqvami-kainat,
Amali-zəval cəlalımız iştə: gözəl həyat!
Vicdani-millətə yazılıbdır bu ayəmiz:
Ən şanlı, ən şərəfli həyat – iştə qayəmiz! (Bayramoğlu 2003, 118).
Türkçülüyün mahiyyətini dərindən anlayan Hadi istər geniş anlamda, istərsə də dar anlamda onu
izah etməyə çalışmışdır.
Fəlsəfi görüşləri
Hadinin yaradıcılığında xeyli dərəcədə fəlsəfi məsələlər də öz əksini tapmışdır. Maraqlıdır ki, şair
dünyanın və insanın yaranışı, insanın dünyaya gəlməsində hər hansı məqsədin olub-olmaması ilə bağlı
şüurunda yaranan suallara cavab axtararkən bir sıra fəlsəfi ümumiləşdirmələr aparmışdır. Deməli,
Hadinin varlıq və idrak problemi ilə bağlı birbaşa olmasa da, dolayısıyla maraqlanmış, bəzi fəlsəfi
məsələləri idrak etməyə çalışmışdır. O, yazırdı:
Cahanə gəlməkdə məqsəd nədir insanə, bilməm ki,
Həiqqətmi bu xilqət, yoxsa bir əfsanə, bilməm ki,
Mən idrak etmədim dünyay gəlməkdə nədir hikmət,
Yaratmaqda nədir məqsəd bizi sübhanə, bilməm ki (Hadi 1978 (2), 18).
Hadi bir tərəfdən insanın bu dünyaya nə məqsədlə gəldiyini, insanın varlığının bir həqiqətmi,
yoxsa əfsanəmi olduğunu düşünür, digər tərəfdən də insanın yaşadığı həyatın, kainatın özünü də
sorğulayır. Doğrudur, o inanır ki, kainatın da, dünyanın da, həyatın da ancaq bir Yaradanı var. Ancaq
Yaradanın özünün hansı məqsədlə kainatı və insanı yaratması da Hadi üçün sirrli bir məsələdir:
Ey üqdəsi açılmayan əsrari-kainat,
Ey anlaşılmayan əzəli validi həyat!
Qayən nədir, anlamdım kainatdən
Qəsdin nədir bu gözləri ölmüş həyatdən? (Hadi 1978 (2),230).
O, “Zaman tərəddüd edir” və digər əsərlərində Qurana əsaslanaraq göstərirdi ki, kainat, təbiət
əzəli deyil, sonradan yaradılmışdır.
Onun ontoloji görüşlərində panteizmə, o cümlədən sufizmə meylilik də hiss olunur. O, hesab edirdi
ki, əgər Yaradan varsa, o, təbiətdən kənarda, İnsandan kənarda deyil, əksinə təbiətin və insanın
mahiyyəti ilə bağlıdır. Deməli, Yaradanı təbiətdən və insandan kənarda təsəvvür etmək, Onu başqa
yerlərdə, o cümlədən əlçatmaz yerdə hesab etmək şairin düşüncəsincə, çox da doğru deyildir. Çünki
Yaradan bir olduğu kimi, həqiqət də bir ola bilər, ikincisini axtarmaq cahillikdir. O, yazırdı:
Cahan büllurasa rəngi-gunagüni cəzb eylər,
Həqiqət bir, təcəlla katənahi, gör nə imadır!
Nələr parlar, həqiqət, şəmsi-aləntabi-hüsnündən
Ki, hər bir zərrəsi heyrətrəsi-idraki-danadır.
Nələr eylər təzahür lövhi-məhfuzi-təbiətdənKi, hər bir nöqtəsi gəncineyi-sirri-xəfayadır.
Nələr peyda olur seyli xüruşani-həqiqətdənKi, hər bir qətrəsi ümmani-bipayani-mənadır (Hadi 1978 (2),233).
O, inanırdı ki, əsil ilahi həqiqətləri, ancaq İlahi nurdan meydana çıxmış müqəddəs kəlamlar, şeirlər
vasitəsilə çatdırmaq mümkündür. Çünki İlahi nurdan törəyən şeirlərin, kəlamların qüdrəti bambaşqadır
və onu hər kəs, o cümlədən hikmət, fəlsəfə belə anlamaqda çətinlik çəkir. Hadi yazırdı:
Ey şairi-xilqət, bu nə əşari-bədaye,
Bir hərfini inşad edəməz əhli-sənaye.
Əbləm qalıyor şerinə baxdıqca ədiban,
Valeh oluyor sirrinə əfkari-həkiman.
Əşarın önündə qızarır ruyi-fəsahət,
Əsrarın önündə qaralır nuri-zəkavət.
Bilməm ki, nəsən, hər nəsən, ey şairi-fitrət
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Nə fəlsəfə bildi səni, nə fənn, nə hikmət (Hadi 1978 (2),235).
Deməli, Yaradanın yaratdığının sirrlərini dərk etmək çox çətin olsa da, ancaq peyğəbmər, şair dili
ilə bəzi şeyləri idrak edə bilərik. Çünki onlar Yaradanın yaratdıqlarını vəsf edirlər, ya da yaradılanla
Yaradan arasındakı sirlərdən danışırlar. Şübhəsiz, Yaradanıən yaratdıqları arasında ən çox əsrarəngiz
olanı kainat və insandır. Hadini də daha çox düşündürən kainat və kainatda, ya da təbiətdə ən ali varliq
hesab olunan insandır. O, yazırdı:
Zərrati-kainat bədayenümundür,
Hər zərrəsi dəlaili-rəbbül-şüundür,
Asari-həqqə biz kimi yox sizdə iştibah,
Təlifdir cahan, müəlifinin namıdır ilah,
Afaqə həp baxılsa ki, darülfünundur,
Zibi-üyün edər o ki, hikmətnümundur (Hadi 1978 (2),56).
Hadinin fəlsəfə yönündə ilk tədqiqatçılarından fəlsəfə üzrə elmlər doktoru Afaq Məmmədova haqlı
olaraq hesab edir ki, şair-filosofun panteizmində Yaradan, Təbiət və İnsan vahid harmoniya təşkil edir:
“İstər nəbatat, istır heyvanat, istərsə də insan, üzvi və qeyri-üzvi aləm, yaradılışın bütün səviyyələri
universiumun vahidləridir, bütöv sistemin, vahid tamın hissələri, elementləridir. Yaradan və mövcudat,
mütləq ali həqiqət və gerçəklik, aksidensiya və substansiya münasibətlərinə dair Hadi panteist
mühakimələr irəli sürsə də, bu mühakimlərində israrlı deyil. Onda panteizm ardıcıl və sistemli xarakter
daşımır. Romantik filosofun fikrincə, gerçəkliyin hadisə və proseslərində təzahür edən ilkin məna, əsl
mahiyyət akşar olduğu qədər də gizlidir və aldadıcıdır. Bizi əhatə edən dünyada nə qədər təzahür edirsə
etsin, İlahi substansiya “madəri-aləm”, “validi-həyat” vahid və ilkin başlanğıc kimi yaradılmışıların
fövqündə dyanır” (Məmmədova 2003, 72).
Bizcə, Hadi Yaradanın yaratdıqlarına, xüsusilə də Kainat (təbiət) və insana münasibətdə
müəyyən eyniləşdirmələr aparmaqla yanaşı, Mütləq Həqiqətin özünün dərki də mühüm yer tutur. O,
Mütləq Həqiqəti dərk etmək üçün səmavi dini kitablarla yanaşı, bir çox fəlsəfi təlimlərə, o cümlədən
buddizmə, konfusçiliyə, işraqilyə, sufizmin müxtəlif təriqətlərinə və başqalarına müraciət etmişdir.
Burada əsas məqsəd təbiətdə və cəmiyyətdə, bütövlükdə kainatda baş verən dəyişikliklərin öz-özünün
səbəb olması, yaxud da kənar bir ilahi qüvvənin təsiri ilə baş verməsidir. Ümumiyyətlə, kainat kimin
məhsuludur, özü-özünün yoxsa Yaradanın? O, yazırdı:
Nədir bu cəvvi-vələhza ki, yoxdur ibadi?
Nə üzrə rəkz qılıınmış bu dəhr bünyadi?
Derəm təsəvvürə aldıqda bu qəməbadi:
Bu kainatü həyatın kim olmuş ustadi?
Bütün sərairi-həsti səzayi-heyrətdir,
Bu sayəzari-müşəşə dəfini-zülmətdir (Hadi 2005 (1), 88).
Burada incə məqam odur ki, kainatın ustadının Yaradan, yoxsa öz-özünün olması məsələsi bir
çox hallarda inam və əqli qarşı-qarşıya qoyur. Xüsusilə də, təbiət və cəmiyyətdə baş verən hadisələrin,
proseslərin müşahidəsi, onlarda baş verən dəyişikliklərin dərki birmənalı deyildir. Başqa sözlə, əgər
kainat öz-özünün səbəbidirsə, o zaman onda baş verən bütün dəyişkliklər də onun öz daxili mahiyyəti
ilə bağlıdır və kənar qüvvənin təsirindən söhbət gedə bilməz. Bunun əksi isə o deməkdir ki, kainat kənar
bir ilahi qüvvə, yəni Yaradan tərəfindən yaradılmışdır, o zaman kainatda, cəmiyyətdə baş verən proses
və hadisələri səbəbkarı da Tanrıdır. Ancaq biz təbiətdə, cəmiyyətdə elə hadisə və proseslərə, yaxud da
dəyişikliklərə rast gəlirik ki, bəzən bunun Yaradan, ya da təbiətin özündən qaynaqlanması məsələsində
fikirlər haçalanır, zidiyyətlər dərinləşir.
Bizcə, Hadinin ontoloji, o cümlədən də qnoseoloji baxışlarında bu ziddiyyətli məsələlər əsas yer
tutur. Şair-filosof bu məsələlərdə əsasən idelaist mövqe tutsa da (ancaq bu idealizmin özü də birmənalı
deyil), bəzən materializmə də meyil göstərir, təbiət və cəmiyyətdəki hadisələri kənarda deyil, onun öz
daxili qanunauyğunluqları ilə izah etməyə çalışır. Məsələn, kainatda planetlər, uluduzlar sistemləri
aramsız olaraq hərəkət və dəyişmədədirlər, ancaq onlardan hər hansı biri öz oxu ətrafından çıxarlarsa
fəza boşluğuna düşürlər (Hadi 1957 (3), 275). Eyni zamanda, Yer kürəsində də durğunluq deyil, fasiləsiz
bir hərəkətlilik, dəyişilmə prosesləri getmişdir və getməyə də davam edir.
Bütün bunları doğru görən şair-filosof, bunların əsil səbəbinin daxildən, ya da kənardan
qaynaqlanması barədə qəti bir fikirə gəlməkdə çətinlik çəkir. Xüsusilə də, İslam dininə və bu dinin ortaya
qoyduğu əbədi və əzəli Yaradana olan inamı onu çox da kənara çıxmağa imkan verir. Doğrudur, o,
bəzən təbiətdə, cəmiyyətdə gördüklərini inamından çox ağlının kəsdiyi məsələləri kimi də ifadə etməyə
çalışır və bu zaman sanki materizlimə də “meyil” göstərir. Məsələn, Hadi yazır ki, cansız aləm canlı
aləmlə müqayisədə daha uzun müddətli, bəlkə də ölümsüzdür (Hadi 1957 (3), 244). Ancaq o, daha
sonra “cansız aləm”i də özündə ehtiva edən Yer kürəsinin fəza boşluğundakı uluduzlar sisteminə
nisbətdə çox da uzunmüddətli hesab etmir. Buradan belə anlaşılır ki, Hadiyə görə Yer kürəsindəki
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cansızlar canlılara nisbətdə, uludulzar sistemində isə digər “ulduzlar” Yer kürəsinə nisbətdə daha uzun
ömrlü, bəlkə də ölməzdirlər. Hətta, digər “ulduzlar”ın özündə də sivilizasiyaların olmasını mümkün hesab
edən Hadinin mülahizəsincə, sənayenin, texnologiyanın inkişafı nəticəsində elə bir zaman gələcək, Yer
kürəsi öz sivilizasiyası olan digər qonşu “ulduzlar”la münasibətlər də quracaq (Məmmədova 2003, 72).
Bizcə, Yer kürəsi ilə Ulduzlar sistemindəki digər planetlər arasında qonşuluq əlaqələrinin
qurulması yalnız maddi-fiziki deyil, mənəvi-ruhi anlamda da mümkündür. Çünki bunun gerçəkləməsi
hazırda ilk dəfə baş vermir, əvvəllər belə nümunələr çox güman ki dəfələrlə olmuşdur. Görünür, Hadi də
keçmişdəki “qonşuluq” əlaqələrini şüuraltında dərk etdiyi üçün, bir daha bunun gerçəkləşməsinə işarə
etmişdir. Hər halda Hadi Yer kürəsində gedən dəyişilmələri ibtidadan aliyə doğru hüsab etsə də, ancaq
bu “ibtida”nın özünün nisbi olduğunu yaxşı anlamışdır. Əslində Yer kürəsi ilə bağlı “ibtida”dan “ali”yə
doğru hərəkətin, dəyişilmənin özü zaman zaman fərqli olmuşdur, buradakı təkamül, ya da sıçrayış
prosesləri, bğöyük ehtimala yalnız daxildən qaynaqlanmamış, “qonşular”ın da burada müəyyən rolu
olmuşdur.
Maraqlıdır ki, Yer kürəsindəki dəyişikliklər, xüsusidən “ibtida”dan “ali”yə doğru gedən yolda baş
verənlərin təkamüldən çox, sıçrayışla izahlarında səməvi dinlər önə çıxır və Yaradan ideyası aktuallıq
kəsb edir. Sıçrayış prosesində Yaradan ideyasının aktuallığı isə “qonşular”ın (Yer kürəsinin də yer aldığı
Ulduzlar sistemindəki digər ulduzlar nəzərdə tutulur) da, buarada “əməy”ini gündəmə gətirir. Hər halda
səmavi dinlərdə də Yaradan Yer kürəsindəki bəşəriyyətə qayda-qanunlarını “Göy”dən, Kainatdan
mələkləri vasitəsilə çatdırır. Bu zaman istisna etmək olmaz ki, digər “qonşu” ulduzlarda sivilizasiyalar
var və “mələklər”, ya da digər şüurlu varlıqlar onlardan birində, ya da bir neçəsində məskunlaşmışlar.
Ancaq Yer kürəsində gedən hadisələri, prosesləri təkamüllə izah etsək, o zaman Yaradan ideyası
arxa plana keçir və burada “ibtida”dan “ali”yə yüksəlmə dövri olaraq təbiətin, cəmiyyətin öz daxili
qanunauyğunluqları ilə izah olunur. Burada cismani və mənəvi nə varsa Yer kürəsinin daxili
qanunauyğunluğu kimi təkamül vasitəsilə “tərəqqi”dən “tənəzzü”lə, “tənəzzül”dən “tərəqqi”yə,
“ibtida”dan “ali”yə, “ali”dən “ibtida”ya doğru durmadan baş verməkdədir. Hadi yazırdı:
Dirilmək arzusilə ölür, öldükdə millətlər,
İnanmışdır buna dünyadakı əhli-həqiqətlər.
Ölənlər, öldürənlər həp bu məqsədlə mübarizdir,
Bu qanuni-təbiətdir, bütün aləmdə barizdir (Hadi 1957 (3), 244).
Doğrudur, Hadi digər tərəfdən də iddia edir ki, inkişaf ancaq irəliyədir, geri dönməzdir, yəni hər
şey“ibtida”dan “ali”yə, sadədən mürəkkəbə doğru getməkdədir. Ancaq Yer kürəsinin “ibtida”dan “ali”yə
doğru hərəkətin özü cəmiyyətlərə görə dəyişir. Hər halda ayrı-ayrı cəmiyyətlər eyni dövrdə “ibtida”dan
“ali”yə doğru getməmişdir və indi də aşağı-yuxarı getmir. Burada iki məsləni fərqləndirmək lazım gəlir.
Birincisi, ümumilikdə Yer kürəsinin “ibtida”dan “ali”yə, ikincisi ayrı-ayrı cəmiyyətlərin, sivilizasiyaların
“ibtida”dan “ali”yə doğru inkişafıdır. Bu heç də eyni məsələ deyldir və ola da bilməz. Hər halda Hadi özü
də “ibtida”dan “ali”yə doğru hərəkəti bir tərəfdən dünyəvi olaraq, digər tərəfdən islam dini çərçivəsində
izah etməyə çalışmışdır. O, bu məsələni dünyəvi şəkildə qiymətləndirməyə çalışarkən dini
dünyagörüşdən, o cümlədən idealizmdən kənara çıxdır, müsəlman olaraq ələ aldığı zaman isə islam
fəlsəfəsi əsasında idealist mövqe tuturdu. Bu ikisinin arasında tərəddüd edən Hadi hərəkət və inkişaf
konsepsiyasını əsasən Qurani-Kərim fəlsəfəsi ilə izah etməyə çalışsa da (Məmmədova 2003, 72),
bununla yanaşı qeyri-ixtiyari “dünyəvi” misallar gətirir. Bu zaman məlum olur ki, insan Adəmdən deyil
heyvandan insana çevrilmiş, ancaq heç zaman “heyvani xisləti”ndən tam uzaqlaşamamış, bunun
nəticəsində də insanlıq tarixi müharibələr, cinayətlər tarixidir. Çünki insan nə qədər “heyvan xisləti”ndən
uzaqlaşıb saflaşmaq, mərifətləşmək istəsə də, əsasən bunlar faydasız olmuşdur. O, yazırdı:
Ucalmışsan göyə, amma hələ süflitəbiətsən,
Gözəl yollar qayırmışsan və lakin bitəriqətsən,
İşıqlı şəhərlər yapdın, özün məğlubi-zülmətsən,
Deyirsən mərifət lazım, özün timsali vəhşətsən,
Sədaqətdən vurusan dəm, yalançı bisədaqətsən,
Dilindən düşməyirkən həqq, pərəstişkari-qüvvətsən,
Bu xassiyyət ki var səndə, inan ki, nasəadətsən (Hadi 1957 (3), 279).
Hadinin burada nəzərdə tutduğu insan Yaradana məxsus insan deyil, bu insan Yer kürəsinin,
təbiətin məhsuludur. Deməli, şairin fəlsəfi dünyagörüşündə insana münasibətdə ikilik var; bir tərəfdə
heyvandan insana çevrilən təbiətin yaratdığı insan, digər tərəfdə səmavi dinlərdə ortaya qoyulan
Yaradanın yaratdığı Adəmdən törəmiş insan. Bizcə, Hadinin daha çox tənqid etdiyi Təbiətə məxsus
insandır, çünki Yaradanın yaratdığı insanda o, Allahın zərrəsini görür. Ancaq maraqlıdır ki, o, bir tərəfdən
insanın Allah tərəfindən yardıldığına inanmaqla yanaşı, ancaq darvinistlərin düşüncəsindən çıxış edərək
40 milyon il bundan əvvəl təkümül yoluyla balıqlıqdan quruda yaşayan heyvana, daha sonra da
heyvandan insana çevrildiyini yazırdı.
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Ümumiyətlə, dialektika məsələlərinin qoyuluşu barədə Hadi yazırdı ki, təbiətdə daimi, əbədi bir
dəyişilmə, yeniləşmə hadisəsi baş verir. Fəza sonsuz və nəhayətsizdir, bu sonsuz fəzada istər bütün
kainat, istərsə ən kiçik cisimlər daim dəyişilir, başqalaşır, təkmilləşir. Səma cisimləri kimi, üzərində
yaşadığımız küreyi-ərzdə də “hər vaxt, hər əsrdə növbənöv təhəvvülat” baş vermişdir. Bu məsələləri
şərh edən Midhət Ağamirova görə, təbiət və cəmiyyətdə baş verən dəyişmələr haqqında Hadinin irəli
sürdüyü müddəalar müəyyən dərəcədə məhdud (materialist yanaşmaya görə) xarakter daşımışdır: “O,
inqilablardan bəhs etsə də, bu dəyişilmə, başqalaşma və təzələnmənin başlıca olaraq tədrici yolla,
təkamül vasitəsi ilə baş verməsi müddəasını irəli sürür. Deməli, yaradıcılığının lap əvvəllərində
Məhəmməd Hadi cəmiyyətdə, təbiətdə baş verən dərin dəyişilmə və başqalaşma hadisəsinin səbəblərini
ilahi qüvvədə görürdü. Bəs bu sonsuz, nəhayətsiz, daimi dəyişilmə, özgələşmə necə baş verir? Bu
hadisənin səbəbi nədir? Onun hərəkətverici amilləri harada axtarılmalıdır? Nə üçün gerçəklikdə,
varlıqda bu proses gedir? Həmin suallara cavab verməkdə müəllif çətinlik çəkir, bu hadisələrin səbəbini
aşkara çıxarmaqda aciz qalır, bunları “şərairi-həsti”, varlığın sirləri adlandırır, bu sirlərə heyrət edildiyini,
bu “dəbdəbəli kölgəliyin” “zülmət içərisində qaldığını” bildirir” (Ağamirov 1987, 41).
Biz isə hesab edirik ki, Hadi əvvəlcə cəmiyyətdə, təbiətdə baş verən dərin dəyişilmə və
başqalaşma hadisəsinin səbəblərini ilahi qüvvə kimi Yaradanda gördüyü halda, sonralar daha çox
təkamül prosesinə üstünlük verərək sosial darvimizmə meyil göstərmiş, bir çox hallarda tərəddüdlü
vəziyyətdə qalmışdır.
Hadinin fəlsəfi dünyagörüşündə insan və cəmiyyət problemi də mühüm yer tutmuşdur. O, yazırdı
ki, ümid insan üçün çox böyük və çox müqəddəs olan bir istinadgahi-mətndir, insaniyyət bir teyriülvipərvaz təqdir olunsa ümid onun fəzayi-ülviyyətidir. O, yazırdı: “İnsaniyyət o fəada teyran ediyor.
Cəmiyyəti-bəşəriyyə bir seyli-xüruşan hesab olunsa əməl, ümid onun məcrasıdır. Seyrabi-bəşəriyyət
onda cərəyan ediyor. Əhli-aləm bir küreyi-zatəl-əcza fərz olunsa, ümid onun xətti-hərəkətidir. insaniyyət
küreyi-məfruzəsi onda dövran ediyor! Fəzayi-layətənahayi-aləmdə icrayi-dövr və hərəkət edən
kürələrdən, əcramdan hansı olursa-olsun dairəsindən çıxacaq olursa məhv olacağı nə qədər həqiqi, hə
qədər təbii isə bəşəriyyət də mərkəzi-əməl, məhvəri-ümiddən xaric olur isə məhv və bərbad olacağı o
qədər təbii bir həqiqətdir. Demək ki, ümid həyati-növi-bəşərdir mövcudiyyət fəqət ümid ilə təmin
olunuyor” (Hadi 1906 (9), №2).
O, daha sonra bu fikrini əsaslandırmaq üçün fransız mütəfəkkiri V.Hüqonun aşağıdakı
fikirlərindən iqtibas gətirir: “Mövcud olmaq anlamaqdır, mövcudiyyət zamani-halə təbəssüm etmək,
gələsiyə ümid və intizarda bulunmaqdır. Mövcud olmaq pis və ya yaxşıyı müvazinə etmək, çəkmək üçün
bir mizani-müstəqimə malik olmaqdır. Mövcud olmaq: ədalət, həqiqət, ağıl və hikmət, əmniyyət,
doğruluq, istiqamət, gözəl hissiyyat, hüquqpərvəri və zaifşünasi kibi xəsaisi-insaniyyəyi bir mərkəzə,
yəni qəlbə cəm edərək mıxlamaqdır. Mövcud olmaq insan öz qiymətini, dəgərini bilmək, iqtidarını
tanımaq, vəzifəsində qüsur etməməkdir. Mövcudiyyət vicdandır, vicdan isə ümidlə, əməllə qaimdir”
(Hadi 1906 (9), №2). Hüqo ilə tamamilə razılaşdığını deyən Hadi yazırdı: “İştə ədibi-müşarileyhin
sözündən anlaşılan budur ki, mövcudiyyət ümidlə bəqapəzir oluyor, nə müqəddəs kəlam, nə ali fikir:
Ümmid ilədir binayi-aləm,
Ümmid mühandisi-cahandır.
Zövqavəri-fikir, qəlbi-candır.
Ümmid ilədir bəqayi-adəm (Hadi 1906 (9), №2).
Hadi yazırdı ki, həyat mübarizəsi meydanında insanların birinin digərinə rəqabət edərcəsinə son
dərəcə çalışmaya məcbur edən -tərəqqi amilidir. O, yazırdı: “Bir fərdi, bir milləti, bütün aləmi-bəşəriyyəti
ülviyyatın ən vüsətli fəzasına füshətgahi-cəbərutun namü tənahi nöqtələrinə isad edən əməldən,
ümiddən başqa bir şeymidir? Ümid bir vasiteyi-təali, bir rəhbəri təkamüldür ki, növi-bəşər ondan heç bir
zaman müstəğni olmayub və hala olamiyor və bundan sonra olamaz… Mədəniyyət aləmində zibi-ənzariheyrət olan bunca maarif, bədaye, sənaye, bütün asari-ümran pərvaranə bariqeyi-ümidin şəşəələri,
şəcərəyi-amalın miveyi-həlavətbəxşası deyilmildir. Sineyi-ərzdə mədfun sərvəti-təbiiyyəyi meydana
çıxaran təbiətin ən dəqiq və müzlim əsrari-xəfayasını açan ənvari-ümiddən başqa nədir. Üzərində
yaşadığımız dünyanın əraziyi-məchuləsini kəşfə müvəffəq olan nuri-əməl, şövqi-arzu, sayiqeyi-ümid
deyilmidir?” (Hadi 1906 (9), №2). “Bədaye” şeirində bu fikirlərinin davamı olaraq o, yazırdı:
Şəcərlərdən, vərəqlərdən gəlir gulbangi-rəbbani
Lisani-vəhdəti dər guş edə rol kəs ki, şinəvadır.
Təcəllibəxşi-zərrati-cahandır nuri-atəşrəng,
Şəcərlər, qönçələr, güllər tcəlligahi-mövladır.
Cahan mirati-hüsni-dilfiribi-dilbəri-vəhdət,
Gəhi zülmət olur, gəh qəlbi-ariftək mücəlladır.
Büluri-kainətə inikas etdikcə «vəchullah»,
Təcəddüdpərvarənə rənglərlə çöhrəriadır.
97

14. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ, SANATI ve KÜLTÜREL MİRASI KORUMA SEMPOZYUMU

Cahan büllurasa lövni-gunaguni cəzb eylər,
Həqiqət bir, təcalla-latənahi, gör nə imadır!
Nələr parlar, ilahi, şəmsi-aləmtabi-hüsnündə
Ki, hər bir zərrəsi heyrətrəsi-idraki-danadır.
Nələr eylər təzahür lövhi-məhfuzi-təbiətdənKi, hər bir nöqtəsi gəncineyi-sirri-xəfayadır.
Nələr peyda olur seyli-xüruşani-həqiqətdən
Ki, hər bir qətrəsi ümmani-bipayani-mənadır.
Nə müdhiş mövclər təşkil edir bu bəhri-dəhşətnak
Ki, hər bir mövcü hövləngiz, yəsamiz, qəmzadır.
Həqiqi abid olsa, bir idadətxanadır aləmKi, hər bir kövkəbi Hadiyi-ərşi-rəbbi-əladır (Hadi 1906 (10), №3).
Qnoseologiya məsələsində də Hadi dünyanın dərkedilməzliyi nəticəsinə gələrək insan idrakının
qüdrətini inkar etmiş və təbiətin hələ açılmayan sirləri qarşısında insan ağlının, insan zəkasının
acizliyindən bəhs etmişdir. O, yazırdı:
Nə məqsəd ilə yaranmış cidalgahi-həyat?
Nədir həyat ilədəva edən cünudi-məmat?
Nədir imarəti təqib edən bu təxribat?
Gəlir xəyalə bu sirri edəndə tədqiqat...
Nədir rəvabitü eşqü məhəbbət əşyadə?
Nədir bu nəzmi-mükəmməl həzizü baladə?
Nədir o mənbəyi-pərtöv səmayi-xəzradə?
Nədir bu nuri-həqiqət zülami-mənadə?(Hadi 2005 (1),88).
Hadinin bu məsələlərdə idealist mövqedə durmasını tənqid edən Ağamirov yazırdı ki, o, sonralar
elmin inkişafı nəticəsində materializmə də meyil göstərmiş, nə idealizm, nə də materializm mövqeyində
ardıcıl olmamışdır. O, yazırdı: “Qnoseologiya məsələsində bir sıra hallarda materializm zəmininə üz
tutduğuna baxmayaraq, M.Hadi heç də həmişə ardıcıl fikir yeritmir, tərəddüdlər edir, ziddiyyətlərə yol
verir, bu baxışlarına idealist motivlər qatır. Ağlın, idrakın mənbəyi, necə əmələ gəlməsi məsələsini din
mövqeyindən həll edir, bunların insana “yuxarıdan”, allah tərəfindən “əmanət” verildiyi fikrini irəli sürür,
bu müddəasını təsdiq etmək üçün Quran ayələrinə əsaslanır, belə bir qənaətə gəlir ki, peyğəmbər insan
ağlını “əmanət” adlandırmışdır və insanlar bu sərvəti hifz edib saxlamalıdırlar” (Ağamirov 1987, 41).
Deməli, Hadi insan ağlını, ya da insanın fərdi ruhunu ilahi vəhylə bağlayıb Yaradana qədər gedib
çıxırdı. Bu zaman o, daha çox sufiyanə mövqe tutur, sufilər kimi mistik düşüncələrə dalır, İlahi Mənlə
insani Məni eyniləşdirir. O, yazırdı:
Həllac “ənəlhəq” dedi, həq, həq dedi, əlhəq,
Həqqiyyətinə eylədi mahiyyətini isar.
Aya bu deyilmidir həyati əbədiyyəEhyayi-kəmalat üçün insan ola bərdar?
Zülmətdən əgər olsa idi nur girizan,
Olmazdı cahan bərqi-həiqəqtlə ziyadar(Məmmədova, 2003, 94).
Əgər doğrudan da İlahi Mənlə insani Məni eynidirsə, daha doğrusu insani Mən elə İlahi Mənin,
İlahi Ruhun bir zərrəsidirsə, o zaman insan bu dünyada təbiət, cəmiyyətdə gedənləri dərk etməkdə
çətinlik çəkməməli, üstəlik axirət dünyasını da başa düşüb ölümdən qorxmamalıdır. Çünki İlahi Mənin
bir zərrəsi, elə özü olan İnsani Mən əslində nəinki rasional olanları, irrasional olanları da dərk etmək
gücündə olmalıdır. Ancaq bu real həyatda mümkündürmü? Hadiyə görə, ruhun ekstazı halında insan
Məni buna qadirdir. O, yazırdı:
Fikrim sarındı rəfrəfi lajutmənzərə,
Pərvaz qıldı məhşəri-əsrarpərvərə.
Gəzdi, dolaşdı rəfrəfi-ruhim cahanları.
Məşhud olan sərair ilə nəşədar idi.
Əmaqi-ruhdan gəliyordu həzin səda,
İlhami qeybə qarşı dilim guşdar idi (Məmmədova, 2003, 95).
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NƏTİCƏ
Maraqlıdır ki, insan Məni, insan Ruhu İlahi Ruhun, İlahi Mənin bir zərrəsi olduğu halda, təkrar
Onun özünə dönərkən, ya da Mütləq Ruha qovuşmaq istərkən bu ya mümkünsüzdür, ya da çox çətinliklə
mümkündür. Bu zaman da məlum olur ki, naqislik, qüsurluluq İlahi Ruhun bir zərrəsi olub, sadəcə bir
qədər fərqli, özgələşmiş şəkildə yenidən Ona qovuşmaq istəyən insani Mənlə, insani Ruhla bağlıdır. Bu
zaman sual yarana bilər ki, mükəmməl, ilahi bir qüvvədən, yəni Yaradandan törəyən bir zərrə, ya da,
saysız-hesabsız zərrələr olan insani Mənlərdə niyə naqislik, qüsurluluq ortaya çıxır və bununla da
Mütləq Ruha qovuşmaq böyük bir əzab-əziyyətə çevrilir? Başqa sözlə, mükəmməl, naqissiz İlahi
Məndən törəyən İnsani Mənin onu törədən Yaradanına dönərkən idrak məhdudluğuna, idrak korluğuna
düçar olub “yarımçıq”, naqisli qalması çox düşündürücüdür. Hadi bu insani Mənin idrak məhdudluğunu,
idrak korluğunu izah etməkdə çətinlik çəkir, ümidini daha çox elm və texnologiyanın inkişafına bağlayırdı.
O ümid edirdi ki, elmi-texniki tərəqqi nəticəsində insan idrakı bir çox suallara cavab tapacaqdır.
Ümumiyyətlə, Hadinin dünyagörüşü ziddiyyətlərlə müşahidə olunur. O, bir tərəfdən İslam dininə
bağlı olub ontoloji və qnoseoloji məsələlərdə daha çox idealist mövqedən çıxış etsə də, bəzi hallarda
buna daban dabana zidd olan materialist mülahizələr də irəli sürmüşdür. Hadinin “materializmi”
Yaradanı inkar etmək, ya da islam dinindən üz döndərməklə qətiyyən bağlı olmamışdır. O, heç bunu
ağlının “ucu”ndan belə keçirməyib. Sadəcə, kainat, təbiət və cəmiyyət hadisələrini, proseslərini izah
edərkən, bəlkə də “xəbəri olmadan” materialist düşüncələri də ifadə etmişdir. Onun bu “materializmi”
əslində idealizmi inkar etməkdən çox, bir məsələnin başqa cür izah oluna bilməsini ortaya qoyması ilə
bağlı olmuşdur.
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ONLARIN "KENDİSİNE AİT BİR ODA"SI VAR: NEZİHE MUHİDDİN VE LEYLA ERBİL
THEY HAVE "A ROOM OF THEIR OWN": NEZİHE MUHİDDİN AND LEYLA ERBİL
Sema Zafer SÜMER
ABSTRACT
Writing has been one of the most important tools of women's struggle for existence throughout
history. In such a system, where women, who are reduced to an object of aesthetics, face exclusion
from the real world forever, they, the women writers, embark on a difficult journey in order to write their
own history, starting with one of the foundational slogans of feminism "personal is political". To record
the personal means to conflict with the patriarchal social order. To record the personal means to question
the sanction and control power that the society has established on the individual, to force the roles that
society has given to women; In short, it means to organize their life according to their own rules, and to
rebel against authoritarian approaches that have glorified objectivity for centuries. Nezihe Muhiddin and
Leyla Erbil, pioneering a new genre with their unique language and style of expression, have existed by
overcoming the barriers of traditional structure in their struggle while multiplying the authorship with the
adventures of femininity. The aim of this study is to present the concepts such as "woman writer",
"woman sensitivity" and "woman problem" in the works of the aforementioned writers adopting different
approaches and evaluations and to show how they differ from the writers of their time in terms of content
and style with their own unique features and conventions.
Key Words: Women's Literature, Self-Awareness, Nezihe Muhiddin, Leyla Erbil, Resistance
GİRİŞ
Bireyin kökten özgürlüğünü savunan varoluşculuğun 20.yüzyıldaki en önemli sözcülerinden olan
Jean Paul Sartre; yazarı, çağının dünyasına sırt çevirmeyen, yaşadığı dönemin gerçeklerinden,
çıkmazlarından esinlenerek tavrını ve eylemini belirleyen "aydın" olarak görür. Okurlarını özgürleştirme
sürecine taşıması gereken aydının görevini "yazarken değiştirmek, yazarken özgürleştirmek" (Sartre,
2015: 31) olarak tanımlar. Düşünüre göre "yazma" ve "okuma" aynı tarihsel olgunun iki yüzüdür ve
yazarın bizi çağırdığı özgürlük, soyut ve katışıksız bir özgür olma bilinci değildir. Daha doğrusu bu
özgürlük yoktur, tarihsel bir durum içinde elde edilir; her eser ayrı bir yabancılaşmadan yola çıkarak
somut bir kurtulmayı önerir. Bu yüzden her birinde kurumlara, törelere, bazı baskı ve çatışma türlerine,
bilgisizliklere, umutlara, korkulara, duyarlılığın imge gücünün ve hatta algılamanın alışkanlıklarına,
bilimlerin gözde kıldığı ve herkesin her alanda uyguladığı kimi özel akıl yürütme biçimlerine; kısacası
yazar ve okuyucunun ortak malı olan bütün bir dünyaya gizli anıştırmalar vardır. Yazar, işte bu çok bilinen
dünyayı canlandırır ve ona özgürlüğünü katar, okuyucu da bu dünyadan yola çıkarak kendi somut
kurtuluşunu gerçekleştirmek zorundadır (Sartre, 2015: 73-74).
Yazmak, bu yüzden, kendilerine varlık alanı açma mücadelesine girmiş birçok kadın yazar için
"özgürleşmeye" ve "özgürleştirmeye" giden yoldur. Fakat gidilmek istenen bu yol, düzenin katı kuralları
tarafından bütünüyle kuşatılmış, riskli, zorlu ve sancılıdır. Uzun bir süre tarihin ve kültürün dışına itilen,
her türlü yaşamsal faaliyetten ve bu arada özellikle "yazmak" ve "düşünmek" yetisinden yoksun bırakılan
kadının, kendi kadınlığına ilişkin nasıl bir algısının olabileceği ve bunu nasıl dile getirebileceği önemli
sorunlardan birisi olmuştur. Eril dilin hükmettiği edebiyat geleneği bağlamında kanon dışına itilen kadın
yazını birkaç isimle sınırlandırılmış, "öteki"leştirilen diğerleri ise göz ardı edilmiştir. Kadınların tarihsel
görünmezliği ve nesneleştirilmesi; kadının statüsünün "öteki" olarak tanımlanmasıyla bağlantılıdır. Son
derece istikrarlı ve sürekli görünen ve çok gerilere giden bu ilişkilendirme, kadınların toplumsal
denetimini meşrulaştırmak için kullanılır. Tüm bu düşüncelerin gölgesinde var olmaya çalışan kadın
yazını, geleneksel yazının bir alt kategorisi olmayı reddederek; ayrı bir kadın geleneğinin izini sürmüş,
kadınlara ait bir yazın ve dilin peşine düşmüştür. Amaç erkek yazarlara öykünmek değil, kendilerine
özgü dil ve anlatım biçimleriyle kadın gibi yazabilmektir.
Bu bildirinin sınırları içinde ele alınan kadın yazarlar, Nezihe Muhiddin ve Leyla Erbil, her ne
kadar farklı zaman dilimlerinde, farklı mekânlarda yaşamış olsalar da kadınlığa ait ortak bir yazgının
paydaşlığında kendilerine özgü dili ve anlatım biçimleriyle yeni bir söylemin öncülüğünü yapmışlardır.
Bu çalışmanın amacı, kadınlık serüveniyle yazarlığı iç içe çoğaltırken verdikleri mücadelede geleneksel
yapının engellerini aşarak var olan bu yazarlar aracılığıyla yeni okumalara yelken açabilmek; toplumun
birey üzerinde kurduğu yaptırım ve denetim gücünü sorgulayabilmektir.
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KADIN KİMLİĞİ VE YAZMA PRATİĞİ
"Sözcüklerime bakın, dilim ben; anlamıma bakın, yazınım" diyen Roland Barthes yazarı da
"dünyanın niçinini kesinlikle bir nasıl yazmalıda eriten kişidir" diye tanımlar. Çağdaş kuramcıya göre,
yazar, "kendi yapısını da, dünyanın yapısını da sözün yapısında yitiren tek kişi"dir. Yazının amacı ise
"dünyaya sorular sormaktır" (Yücel, 2011: 22-23). Farklı bir yazma kurgusuna işaret eden kadın yazını
da farklı biçem ve söylemiyle "dünyaya sorular sormayı" olanaklı kılar ve kendi dilini yaratma çabası
içine girer. Fakat eril dil modellerinin ve kuramlarının ötesinde kadınlara özgü bir söylem ve yazın biçimi
oluşturmak oldukça zorlu bir süreçtir. Kuşkusuz ki, erkeklik ve kadınlığın kültürel ideallerini ve toplumsal
kalıplarını inşa eden ve yeniden kurgulayan en etkin araç dildir. Feminizmin en temel saptamalarından
biri, kadınların erkekler tarafından yapılmış bir dil içinde yaşamak zorunda bırakıldıklarıdır. Irzık ve
Parla'nın, Kadınlar Dile Düşünce adlı eserinde vurguladığı üzere ataerkil toplumun dili, kadınları çeşitli
biçimlerde nesneleştirerek ve işaretleştirerek erkek öznenin kuruluşunun araçları yapmış, dilinin öznesi
olma sürecini kadınlar için özellikle sorunlu kılmıştır (2004: 8-9).
Kadın yazını denilince aklımıza gelen konulardan ilki kuşkusuz yazarın kadın kimliği, ikincisi ise
bu eserlerde yer alan kadın kimlikleridir. Erkek egemen toplumların içinde üretilen erkek merkezli
görüşlerin oluşturduğu bu kimlik tanımlamalar, cinsiyete dayalı bir algıya yön vererek kadını
doğumundan ölümüne kadar kuşatır. Gücünü cinsler arası biyolojik farklılıklara verilen sosyo-kültürel
anlamlardan alan bu sistemde kadın baskılanana ve ideolojik bir göstergeye dönüşür. "Erkeğin
toplumsal değerler üzerine konuştuğunu ama kadının varlığıyla bu değerleri temsil ettiğini" söyleyen
Sözer (1993: 11-12) toplumsal dizgenin bir parçası olmasına rağmen kadının ötekine dönüştürüldüğü
toplumsal zihniyete dikkat çeker. İşte bu yüzden yapısalcı antropolog Levi Strauss'a göre, "kadının
durumunu veya davranışını anlamak, toplumu çözümlemek için en önemli ayırıcı yapısal sınırları
keşfetmek" (Köysüren, 2013: 60) anlamına gelir. Toplumdaki bu ayrıştırıcı yapısal sınırları sorgulayan
feminist felsefeci, Judith Butler, toplumsal cinsiyetin iktidar ilişkilerini nasıl ürettiğini ve kurguladığını;
"sahnelenen bir tiyatro oyunu" ve bu sahnede "icra edilen roller" üzerinden tanımlar:
"Birinin icra ettiği rol, sahnelediği oyun, bir anlamda o kişi sahnede yerini almadan önce süregelen bir
eylemdir. Bu yüzden toplumsal cinsiyet, prova edilen fakat, her ne kadar senaryo onu kullanan belirli
aktörlerden bağımsız olarak varlığını sürdürüyor olsa da, gerçekleştirilmek ve gerçeklik olarak yeniden
üretilmek için aktörlere ihtiyaç duyulan eylemdir." (2005: 77)
Tarihsel ve politik olarak kurulan tüm bu roller yıkıcı, zarar verici tekrar ve taklitleri ile erkeğin
toplumsal ve evrensel merkezciliğini güçlendirmiş; tarih boyunca din, felsefe, dil ve söylem bu
merkezciliği beslemiş; edebiyat, imgeler, mitoslar, ritüeller bu öğretiyi nesilden nesile taşımışlardır.
Böylesi bir konumdan konuşmak veya yazmak gerçeğe veya dünyaya hakim olmak anlamına gelir,
çünkü erkek kendi sözcük ve anlatımı ile gerçeği kendi istek ve değerleri çerçevesinde şekillendirecektir
ve öyle yapmıştır. Bütün karar mekanizmalarında baskın bir rol üstlenmiş olan erkek egemen anlayışı,
her alanda olduğu gibi, sanat alanında da yetki ve söz sahibi olmuş, erkek söylemini ve anlayışını
sanatta egemen kılmıştır. Patriarkal ideoloji, eskiden beri sanatın bir erkek işi olduğunu savuna gelmiş
ve kadının elinin hamuruyla bu işe burnunu sokmaması gerektiği düşüncesini toplumda yaygın bir inanç
haline dönüştürmüştür. Bu anlayış, kadını ve kadın tarafından üretilen sanat ve edebiyat ürünlerini
sistematik olarak dışlamış ve aşağılamıştır.
İşte bu nedenle Julia Kristeva kadını "temsil edilemeyen, söylenmemiş olan, adlandırmaların,
sınıflandırmaların ve ideolojilerin dışında kalmış olandır" (Işık, 1998: 67) diye tanımlar. Kısacası estetiğin
sadece nesnesi konumuna indirgenen kadının gerçek dünyadan sonsuza dek dışlanmak istendiği bu
sistem içinde, kadın yazarın, "kadınım", "buradayım", "bir tarihim var" ve "konuşuyorum" diyebilmesi
oldukça zordur. Bu bağlamda Marx ve Engels'in Alman İdeolojisi'nde materyalist tarih anlayışının özü
olarak ileri sürdüğü "yaşamı belirleyen bilinç değil, tersine bilinci belirleyen yaşamdır" (1992: 43)
önermesi, kadınların bilincinin de bizzat toplum ve yaşamları tarafından belirlendiğini anlamamız
açısından oldukça önemlidir. Benlik algımız bilinçli bir şekilde yapılanan ve zihinlerimize uyarlanan
sayısız kültürel gerçeklik ve inançlar doğrultusunda oluşur. Simone de Beauvoir'in "kadın doğulmaz,
kadın olunur" (1993: 9) şeklinde ifade ettiği toplumsal cinsiyet, dünyaya nereden baktığımız ve
baktığımız dünyayı nasıl algıladığımızı belirlediğinden, kadının kendisine dair algısını ve kendisini ifade
etme biçimini de doğrudan etkiler. Kadın kimliği de bu kendini algılama ve ifade etme süreci içinde
şekillenir ve kadının yazdıklarına yansır. Kendi yaşanmışlıklarından ve deneyimlerinden yola çıkan
kadın yazar ürettiği edebi eserin içinde kendi varoluşunu sorgularken, aynı zamanda yarattığı
farkındalıkla okuyucunun da "kendi bilincinin efendisi olması"nı sağlar. Yazmak eylemi kadın için etkin
ve özerk bir özne olma hakkını elde edebilmek, "ben" diyebilmek ve varolan düzene karşı durabilmektir.
Fakat erkek egemen toplumun önyargılarını ve erkek egemen yazın geleneğinin sınırlarını aşabilmek
zorlu bir süreçtir. Kadın olmak ile yazmak arasındaki ilişkiyi ve bu sancılı süreci, Fatmagül Berktay şöyle
aktarır:
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"Kadın olmak ile yazmak arasında karmaşık, çelişkili ve çoğu kez de acılı bir ilişki var. Oysa geleneksel
olarak, sanatın ve edebiyatın cinsiyetinin olmadığı, koşullarının kadın ya da erkek tüm sanatçılar için
aynı olduğu savunulur. Üstelik bu tezin en hararetli savunucuları, kadınlardır. Kadın yazarların ben kadın
olarak değil, insan olarak yazıyorum dediklerini sık sık duyarız. Oysa şimdiye dek herhangi bir erkek
yazarın ben erkek olarak değil, insan olarak yazıyorum dediğini duymadık. Çünkü varolan toplumda
erkek, zaten insanlığın temsilcisidir ve bunu ayrıca betimlemesine gerek yoktur. Kadın yazar kavramı
sahiden garip ve gülünç, ama önemli bir gerçeği yansıtıyor; kadınlık ve yazarlık, cinsiyete göre bölünmüş
ve bir cinsin diğerinin egemenliği altında olduğu bir dünyada, kolay bağdaşır kavramlar değil. Bunları
bağdaştırabilmek; toplumsal cinsiyetin, yani kültürel olarak belirlenen kadınlık (ve erkeklik) kimliğinin
getirdiği sınırları aşabilmek zorlu bir çabayı gerektiriyor." (1998: 7-8).
Berktay gibi Berger de toplum tarafından belirlenen kadınlık kimliğine dikkat çekerken, kadının
ikiye bölünen özvarlığından yani kadının "gözleyen" ve "gözlenen" kişiliklerinden bahseder. Kadının
gözleyen "ben" ve gözlenen "öteki" olarak parçalan kimliği onun toplumsal cinsiyet rollerini kabul ya da
reddetme edimleri arasında da çelişkiler yaşamasına neden olur (1999: 46). Bütün bu çelişkilerin
yarattığı koşullarda kendisini hem bir özne hem de bir nesne olarak konumlandıran ataerkil sistemin eril
ideolojik söylemi karşısında kadın yazar da kendi dil uzamlarına uzanmak zorundadır. Kendine Ait Bir
Oda (A Room of One's Own) adlı eserinde kadın yazarlığın bu sorunsalını geniş bir biçimde ele alan
Virginia Woolf, kadının yazabilmesi için önce kendisine verilen kimlikten kurtulması yani, "evdeki melek"i
öldürmesi gerektiğini savunur. "Melek", evdeki erkeğine bağımlı, hiçbir zaman kendisi için hiçbir istekte
bulunmayacak kadar edilgenleştirilmiş ve sessizleştirilmiş; başkalarına hizmet etmek için dünyaya
geldiğine inandırılmış eş ve anne tipidir. Woolf'a göre; eğer bu kadın kendisine tanınan bu kimliğin
sınırlarını aşıp, kendisi için yaşamdan bir şeyler isteme cesaretini gösterirse birden "şeytan", "cadı",
"büyücü" veya "kötü kalpli kraliçe"ye dönüşecektir. İşte kadın yazar bu imgelerin içinden kendi kimliğini
bulup çıkarmak zorundadır ve en önemlisi kadın yemek masasından kendi masasına ve kendi odasına
geçmedikçe, yani özgürleşip birey olmadıkça yazamayacaktır (2009: 47-53). Gubar ve Gilbert'e göre
kadının melek rolünü bırakıp, kültürel koşullanmalar sonucu yasak bölge ilan edilmiş yazarlıkta kendini
ispat etmeye çalışması büyük bir fedakarlıktır (1979: 48-49). Çünkü kadın yazarın keşfettiği gerçek
kimliği ile yüzeysel kişiliği arasındaki uçurum dehşet vericidir ve bu yeni kimlikle yüzleşmek ürkütücüdür.
Üstelik ataerkil sistemin eril ideolojik söylemi ile kötücül bir yaratığa dönüştürülen bu kadın, yani
"öteki"nin farklılığı tüm toplum için bir tehdittir.
Kadının yazabilmesi için ekonomik özgürlüğünün de olması gerektiğine vurgu yapan Woolf,
kadınların eğitim ve öğretim olanaklarını da sorgular. Kadının içinde bulunduğu zor yaşam koşulları ile
yazmak eylemini ilişkilendiren yazar, ev içi hallerinin kadının yaratma yetisini nasıl sınırlandırdığına
dikkat çeker ve aklın egemenliği ile hayal gücünün yaratıcılığı arasında kalan kadın yazarı, balıkçı kız,
imgesiyle özdeşleştirir. Derin bir gölün kenarında, suya sallandırdığı oltasıyla hayallere dalan balıkçı kız
(kadın yazar) gölün derinliklerinde en büyük balığın saklandığı karanlıkları ararken yani bedeni ve
tutkularıyla ilgili düşünceler sarmalında kaybolmuşken, kendisine küçük yaşlardan itibaren benimsetilen
duygu, tutum, davranış ve roller nedeniyle girdiği trans halinden çıkar ve aklın egemenliğine boyun eğer
(Woolf, 2009: 7-8).
Kadın yazarların sıkça yaşadığı bu durum, kadınların yaratıcılıklarına maddi imkânsızlıklardan
daha çok zarar verir. Oysa Le Guin'e göre yazmak için gerekli olan en önemli şeyin, hayal gücünün,
daldığı derinliklerden aklın misinasına takılarak su yüzüne çıkartılmadan muhafaza edilmesi gerekir
(2015: 113). Ancak kadın yazar için bu koşulları hazırlamak oldukça zordur. Çünkü "kadınların çok uzun
bir süre kendi içlerinden gelen yasaları değil, dışarıdan dayatılan kuralları öğrenmeleri gerektiği
öğretilmiştir" (Fuller, 1971: 31). Bunu aşabilmenin tek yolu ise kadınların özgüvenlerini
geliştirebilmeleridir. Fakat binlerce yıllık erkek egemenliği altında sürdürülen toplumsallaşma ve yönetim
çabalarının değiştirilmesi için önce kadınların kadın olarak var olabilmesi gerekmektedir. Bunun bilinciyle
yazan kadın yazar da var olan kadınlık kurgularına kaçınılmaz olarak meydan okuyacaktır. Meltem
Arıkan'ın söylediği gibi yazmak bir anlamda yazarın kendisini soymasıdır. Soyunabilmek ise hem büyük
bir cesaret, hem de büyük bir sorumluluktur. Buna karşılık toplum, kat kat giyinmek ihtiyacındadır;
çıplaklıktan korkar, çünkü çıplaklık aynı zamanda şeffaflık demektir. Bireyin var olabilmesi için
maskelerden sıyrılması ve soyunması şarttır. O nedenle de kadın yazarlar, bireylerin kat kat giysilerinin
altında, aslında ne kadar kendilerine yabancı olduklarını algılamak için var olan kadınlık kurgularına
meydan okurlar. Çünkü onlara göre asıl önemli olan sadece düşündüğünü söylemek özgürlüğünün
olması değil, bize dayatılan düşüncelerin ötesinde düşünebilme cesaretini gösterebilmektir (Sümer,
2011: 322).
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NORMALDIŞILIĞIN DİLİ: NEZİHE MUHİDDİN VE LEYLA ERBİL
NEZİHE MUHİDDİN (1889-1958)
Kadının toplum içindeki yeri, Tanzimat dönemi ile başlayan ilk modernleşme çabalarıyla yani Batı
toplumsal modeline yönelmekle birlikte tartışmaya açılmıştır (Göle, 2011: 50). Amerika Bileşik
Devletlerinde ve Avrupa'da kadın hakları konusunda mücadele veren ve kadın sorunsalına değinen
girişim ve örgütlenmelerin yoğun biçimde görüldüğü bu dönem Osmanlı toplumunda da yansımalarını
göstermiştir (Michel, 1993: 78-81). Ülkenin hızla yaşadığı bu değişimler, ilişkisiyle, değerleriyle, yaşam
biçimiyle yeni bir toplumsal yapı ve bu yapı içinde yeni bir kadın tipi yaratmaya yönelik bireysel ya da
örgütlü istem ve eylemlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kadınların kendilerini ifade etmeleri,
tanıtmaları ilk kez basın aracılığıyla gerçekleşmiştir. Özellikle de kadın dergileri her kesimden kadının
yazma ürkekliğini, çekimserliğini gidermede, isteklerini iletmede önemli bir görev üstlenmiştir (Çakır,
2013: 59). Bu dergiler dönemin aydın kadınlarının eserlerini kamuoyuna tanıtmış ve yazı kadrolarında
birçok kadına yer vermiştir (Berktay, 2001: 59).
İşte bu öncü kadınlardan birisi de Nezihe Muhiddin'dir. 1923'de Kadınlar Halk Fırkası'nın
kurulmasına öncülük eden, 1924-1927 yılları arasında Kadın Birliği'nin başkanlığını yapan, kadınların
aktif olarak siyasete katılma gerekliliğini cesurca ifade edip eyleme geçirme çabası içine giren ve bir çok
kadını örgütleyerek basın yoluyla kamuoyu oluşturmaya çalışan ve "cinsiyet hiyerarşini savunan ve
toplumsallaştıran bir erkekler kulubü" (Zihnioğlu, 2003: 223) ne dönüşmüş bir yönetim mekanizmasına
rağmen korkusuzca ses verebilen bir kadındır. Cumhuriyet'in önde gelen kadın feministlerinden biri olan
Nezihe Muhiddin'e göre kadınların ulusal inşa sürecine katılması, inkılâpların tamamlanması için bir ön
koşuldur (Zihnioğlu, 2003: 22). Türk kadını; kadın olma bilincini yaşama geçirebilecek, ülkesiyle ilgili
meselelerde farkındalık oluşturabilecek ve çözüm odaklı bakış açılarıyla karar mekanizmalarında yerine
alabilecek güç ve kapasitededir (Zihnioğlu, 2003: 77). Fakat toplumsal cinsiyet kalıplarından
sıyrılamayan dönemin eril iktidarı kadını siyasi düzlemde yalnızca bir sembol olarak göstermiş ve kadını
belli sınırlar içine hapsetmiştir (Sancar, 2012: 13-15). Bu sınırların dışına çıkan Nezihe Muhiddin gibi
kadınlar ise yapılan karalama, soruşturma ve ağır eleştirilerle yalnızlaştırılmışlardır (Balcı ve Tuzak,
2017: 48). Dönemine göre cesur söylemleriyle dikkat çeken yazarın; romanları, öyküleri, filme çekilmiş
senaryoları, sahnelenmiş oyunları ve operetleri vardır (Sancar, 2012: 21). Gotik öğelerin ve şiddetin ön
plana çıktığı bu eserlerde cariyelik, kölelik ve kadının ikincil konumu yazarın sorunsallaştırmaya çalıştığı
dönemin toplumsal gerçekleridir. Yazar, kadın güzelliği, haz, evlilik kurumu, kadının bedensel ve zihinsel
gücü, kadına yönelik şiddet gibi konular da farkındalık yaratarak kadınlığın içinde bulunduğu durumun
tamamen toplumsal koşullardan kaynaklandığını gözler önüne serer. Nezihe Muhiddin, kadının bir özne
olarak var olma mücadelesinde nasıl yalnızlaştırıldığını, beden tahakkümünün ve beden
mülkiyetçiliğinin kadınlığı ne şekilde kurguladığını, kadını merkeze alan hikâyeleri ile feminist eleştiri
perspektifinden aktarır. Bu eserlerde eril kodlara uygun olarak tasarlanan ideal kadın anlayışının etkileri,
öfke, nefret, kıstırılmışlık, çaresizlik ve intikam duyguları üzerinden verilir. Kadın üzerinden yaratılan
güzellik algısı, kadının süregelen köleliği ve evlilik kurumuna ait öz eleştirileriyle Muhiddin edebiyata
eleştirel ve ironik bir kadın bakış açısı getirir.
Yazarın kurgularında ön plana çıkan kadınlar, toplumsal cinsiyetin kendilerine biçtikleri rollerle
var olmaya çalışır. "Benliğim Benimdir"in Zeynep'i, "Sus Kalbim Sus"un Zermisal'i, "Güzellik Kraliçesi"nin
Belkıs'ı, Mary Wollstonecraft'ın söylemiyle "ahlaksız bir güzellik nosyonuna feda edilir" (2012: 14). Bu
eserlerde kadının içinde bulunduğu durumun "güzellik"le olan bağına dikkat çekilerek, bedensel ve
zihinsel güçlerin nasıl hiçliğe taşındığı vurgulanır. "Ahlaksız bir güzellik nosyonu"dur bu; çünkü amaçları
evlilik yoluyla kendilerine bir gelecek hazırlama çabası içine giren sayısız kadının amaçlarına
ulaşabilmelerinin tek koşuludur. Nezihe Muhiddin'e göre bu algı ile yönlendirilen ve yönetilen kadınların
zihinsel güçleri siyasette, sanatta, bilimde körelir ve kötürüm edilir. Kölelik ve cariyelikle bir haz
nesnesine dönüştürülen kadınların duyguları ve yaşamları parçalanır. Bir alışverişin konusu haline
dönüşen kadın bedenleri hırpalanır, tüketilir. Nezihe Muhiddin'in kadın ile erkek arasındaki ilişkiye bakış
açısı toplumsal duyarlılık için önemli bir koşuldur. Çünkü hangi cinsiyetten olursa olsun bir insanın
bedeninin maddi ya da manevi ya da sosyal bir getiri karşılığında başka bir insanın ya da bir grup insanın
hazzı için düzenlenmesi, belli bir biçime sokulması, belli hareketlerle donatılması insanlık dışıdır ve Mary
Wollstonecraft'ın vurguladığı üzere "ahlaksızlık"tır. Güzelliğin konumunu bir "kapan" olarak
değerlendiren Sheila Rowbotham gibi Nezihe Muhiddin de, her yerde kadınları tuzağa düşüren bu
kapanları görür. Yazarı üzen bu kapanın kadını geri dönülmez biçimde zayıflığa mahkûm etmesidir;
kapan öylesine zekice oluşturulmuştur ki kadın kapanın farkına ya çok geç varır ya da hiç varmaz; fark
ettiğinde ise yapabileceği bir şey kalmamıştır. Tüm bu olup bitenlerin bilincinde olan yazarın eserlerinin
"şiddet dolu olması"nın (Dik, 2012: 6) nedeni, kadınların yaşadıkları üstü örtülmüş travmaları, yara
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izlerini, incinmişliklerini etkin bir şekilde okuyucularına aktarabilmek ve bu şiddetle nasıl baş
edebileceklerini sorgulatabilmektir.
Kadın yazınında kendine dönük ve deneyime dayalı bir analiz biçimi ortaya koyan Nezihe
Muhiddin'in "kendine ait bir odası" vardır. Duygu ve gözlem gücüyle "gerçek kadını" anlatır. Toplumsal
gerçekleri çok derinden kavrayan yazar gerek yaşamında gerekse eserlerinde ataerkil sisteme karşı
çıkarak hoyrat ruhunun titreşimleriyle kadınca işlerin ve olguların dünyasını anlatmak adına zor bir
yolculuğa çıkar. Ne yazık ki, sessizleştiren, silikleştirilen bir çok ayrıksı kadın yazar gibi tarihin sessiz
koridorlarında unutulmaya terk edilir ve 1958 yılında İstanbul'da bir akıl hastanesinde yaşamını yitirir.
LEYLA ERBİL (1931-2013)
Türk edebiyatının sorgulayıcı ve eleştirel yazarlarının önde gelenlerinden Leyla Erbil, öykü ve
roman yazarı olarak çağdaş Türk edebiyatının 1950 kuşağı olarak adlandırılan kadrosunun en özgün
isimlerinden birisidir. Erbil'in "gelenekten kopuş çağı" diye nitelediği 1950 kuşağı Türk öykü ve romanın
modernleşme sürecini hızlandıran, bugünkü edebi birikime büyük katkı sağlayan edebiyatçıların yetiştiği
bir kuşaktır (Dirlikyapan, 2019: 15). Adalet Ağaoğlu'nun söylemiyle 1950 kuşağı yazarları "... tek partiden
çok partili döneme geçişin içine düşmüş bir kuşağın üyeleridir. Ayrıca kentleşmenin başlangıcı içine de.
Ben kimim? Benim kimliğim ne? ... Bu sorgulamanın itici unsurları ise, kendi içine kapalı köy değil,
değişimi bütün çarpıcılığı ile yansıtan kentlerdir" (1983: 21). "Kent"in önem kazandığı ve farklı anlamlar
yüklendiği 1950'li yıllarda bir yandan edebiyat matineleri ve dönemin yenilikçi genç edebiyatçılarının
kendilerinden önceki kuşağa yönelik tepkileri sürerken, bir yandan da 1950'lerin Türkiye'sine has
özelliklere sahip bir "bohem yaşantı" kendisini göstermeye başlamıştır (Oktay, 1991: 130). Leyla Erbil
de bu bohem yaşantının önemli isimlerinden birisidir.
Siyasal yaşamın çokseslileşmeye başlaması ve hızlanan kentleşme bağlamında gerçekleşen bu
kültürel dönüşüm, dönemin "bohem yaşantısının" isimlerinden Leyla Erbil ve birlikte olduğu edebiyat
çevresinin bireycilik, toplumculuk, gerçekçilik, öznellik, iç yaşantı, yerlilik ve taklitçilik gibi konular üzerine
yoğunlaşmalarına neden olur (Dirlikyapan, 2019: 44). Kısacası "1923-1950 modernizmine karşılık
1950'li yıllar Türk sanat ortamında köktenci bir başkaldırı ve bireysel bir karşı duruş isteğinin süreci
olarak değerlendirilebilir. ... Bu değişimler, sanatçılara ilk kez gelenekle bir başka biçimde hesaplaşma,
geçmiş kültürleri gözden geçirme, yeni bir gözle değerlendirme olanağı vermiştir." (Yaman, 1998: 130131).
Tüm bu değişimlerin ışığında Leyla Erbil de "ben" ve "ben"in içinden geçenlere odaklanır.
Farklılaşan içerik öğelerinde gerçeküstücülük ve varoluşçuluk izini süren Erbil, anlamsızlık, hiçlik,
bunaltı, kötücülük, kıstırılmışlık, suç gibi izleklere odaklanır. Kadın karakterlerin üzerine kurulu bütün
anlatılarında, kişilerin benliklerine uygun olarak cümleler kuralsızlaşır, kısalır, uzar, karmaşıklaşır,
anlamsızlaşır; kısacası yazar alışılagelmiş kurgulama biçimini alt üst ederek yeni dil oyunları ile yeni bir
anlatım tarzı benimser. "İçselliğin keşfi"ne çıkılan bu yolculukta Leyla Erbil, özellikle kadınların davranış
ve düşünceleriyle üzerinde durmaya çalıştığı kaygan zeminleri, anlık yalpalanmalarını gözler önüne
sermeye çalışır. Kadın ruhunun derinliklerine yapılan bu yolculuk ürkütücüdür, rahatsız edicidir. Orada
topluma egemen olan eril zihniyetin neden olduğu umutsuzluk, yetersizlik hissi, korkuların yol açtığı
kötülükler, baskılanmış arzular, suçluluk duygusu, hayal kırıklıkları, ikiyüzlülükler, çelişkiler, nefret ve
öfke vardır. Kadınların parçalanan ruh dünyası ile baş başa bırakılan okuyucu bu karanlığın derinliklerine
sürüklenir. Bilinç akışı, iç monologlar ve geriye dönüş tekniklerinin iç içe geçtiği bu eserlerdeki kadının
toplumsal yaptırımlara karşı çıkan kendilik bilinci, yazarı yeni bir dil arayışına iter. Yıllardır hükmeden
eril dilin karşısında dişil bir dil yaratarak kadının direnişini, başkaldırısını söylemsel bir boyuta taşır.
Sözcüklerin ve söz diziminin bozulması, dil bilgisi kurallarının ihlali, noktalama işaretlerinin
kullanılmaması ya da yazara özgü "Leyla işaretleri"nin kullanılması daha ilk bakışta okurunun dikkatini
çeken dişil dil özellikleridir. Döneminde ciddi eleştirilere hedef olan Erbil'in bu yenilikçi dil girişimi "itaat
toplumu için yaratılmamış bir insan" olmasından kaynaklanır (Aydın, 2015: 275). "Dilin cinsiyetçi
kuruluşu, kadınların cinsiyetçi bir tavırla ele alınmalarını sağlayan bir düzen sunmaktadır" diyen
Spender'a göre işte bu yüzden "kadın yazarlar kadınların iktidarını yapılandıran bir dile ihtiyaç duyarlar
ve bu dil aracılığıyla susturulmuş grup olmaktan çıkabilirler" (1998: 93). Bazılarının "delilik dili" olarak
tanımladığı bu aykırı dil aslında kelimelerin kifayetsiz kaldığı noktada kadın yazarın başkaldırısının ve
sessiz direnişinin "sesi"dir. Sanatçının yaratı eylemindeki sınırsızlığı ve sanatçı ruhunun normaldışılık
ile akıllılık arasında gidip gelen bir sarkaca benzerliği göz önüne alındığında Leyla Erbil'in birçok
insandan farklı tutum ve edimleri bizleri şaşırtmamalı tam aksine insanın bilinçaltının karanlık
derinliklerine çıkartıldığımız bu yolculukta bizleri sarsarak kendilik arayışımızda yol gösterici olmalıdır.
Türkiye'deki ikinci dalga feminizmin düşünsel öncüleri arasında yer alan Leyla Erbil; Hallaç,
Gecede, Eski Sevgili, Karanlığın Günü, Tuhaf Bir Kadın, Mektup Aşkları ve Cüce gibi eserlerinde
toplumsal ve siyasi sorunlara olduğu kadar, ahlaki sorunlara da vurgu yapmış; kadın kimliğini toplumsal
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cinsiyetin biçtiği rollere göre şekillendirmeye çalışan topluma, kadını sadece cinsel obje olarak gören
erkek bakış acısına, en çok da birey olarak var oluşunu gerçekleştiremeyen, bunun mücadelesini
veremeyen, içinde bulunduğu durumdan şikayetçi olmasına rağmen çıkarlara dayalı ikiyüzlü ilişkileri
sürdürerek erkek bakışını sömürmekten vazgeçmeyen kadınlara seslenir (Baş, 2005: 5). Günlük
yaşamın ön plana çıktığı bu eserlerde kadınlık halleri, düzenin devamını sağlayan anneler, patolojik ruh
halleriyle entelektüel kadınlar, erkek gururunu yüceltmeye çalışanlar, derin iç çatışmalarıyla
yüzleşemeyenler, ölen oğlunun yasını tutanlar, ünlü olma çabasıyla çırpınanlar, varoluşunun sınırlarını
arayanlar, sessiz kalıp boyun eğenler, şiddet görmesine rağmen vazgeçemeyenler, arzularını
bastıranlar, duydukları öfke ve nefreti dışa vuramayanlar, özgürleşemeyenler ve özgürleştiremeyenler
üzerinden verilir. Toplumsal cinsiyete atfedilen bütün anlamlar ve simgeler geçmişin ve şimdinin
ruhundan geçerek Tuhaf Bir Kadın'ın Nermin'i; Mektup Aşkları'nın Jale'si, Ferhunde'si, Sacide'si;
Cüce'nin Hatçabla'sı, Zenime'si; Sarhoş Yaşantı'ların A'sı, B'si ve Kalan'ın Lahzen'i ile hayat bulur.
Kavgaları zaferle taçlanmayan, ataerkil toplumun baskılarıyla bireysel özgürlüğü arasında sıkışıp kalan
bu kadınlar "sanki hiç yaşamamış gibi ölen"lerdir.
Leyla Erbil tüm bu kadınlara "ses" vermiş, normaldışılığın dilini kullanarak yorgun ve bölünmüş
benliğini kâğıtlara dökmüştür. Normaldışılığın dili dikkat edilirse normal konuşmayı ve diyalogu oluşturan
bir dil değil, anormal olan insanın içinde büyüyen ve içinde akan, bazen içten taşıp söylem haline gelen
bir monologdur. Yazarın bu duygu seli "ben" diyebilmenin, varım diyebilmenin en önemli dayanağıdır.
İşte bu yüzden Leyla Erbil'in de tıpkı Nezihe Muhiddin gibi "kendisine ait bir oda"sı vardır. 2013 yılında
82 yaşında aramızdan ayrılan Erbil, hayata ve dünyaya karşı sorumlu aydın tavrı ile hep hatırlanacaktır.
SONUÇ
Benlik algımız bilinçli şekilde yapılanan ve zihinlerimize uyarlanan sayısız kültürel gerçeklik ve
inançlar doğrultusunda oluşur. Sosyal inşa süreci içinde normalleştirilen kadın ile ilgili temel algılar,
yaşama biçimimizi, algılarımızı, tercihlerimizi ve kullandığımız dili belirler. Eril aklın yapılandırdığı söylem
alanında kadının varlık göstermesi, kendine bir alan açması; bu alanda kendi varlığı, deneyimi ve benlik
algısı üzerine cümle kurması; dahası kendisine özgü bir temsil biçimi arayışı oldukça sancılı bir süreçtir.
Bu çalışmaya konu olan Türk edebiyatının öncü isimleri Nezihe Muhiddin ve Leyla Erbil var olan
kadınlık kurgularına meydan okumuş ve bize dayatılan düşüncelerin ötesinde düşünebilme cesaretini
gösterebilmişlerdir. Aykırı düşünce ve söylemleriyle kişisel olanı kaydeden bu yazarlar toplumun
kendilerine biçtiği rolleri zorlayarak asırlardır nesnelliği yücelten otoriter yaklaşımlara başkaldırmışlardır.
Özgürlüğü içselleştiren bu kadınlar farklılıklarını ve deneyimlerini ifade etmek, fark edilmek, kabul
edilmek adına kendi dilleriyle, kendi bedenleriyle çekinmeden, yüreklilikle, şaşırtıcı bir içtenlik ve
gerçeklikle yazmışlardır.
Delilikle yaftalanan, silikleştirilen ve sessizleştirilen bu kadın yazarları ve eserlerini bir kez daha
görünür kılmak ve dillendirmek yeni bir kadın söyleminin imkânlarını sağlayan hayal gücünün izini
sürmek demektir. Hayal gücünü takip etmek ise kadın yazını ve dili açısından bizlere farklı deneyim
olanakları sunacaktır.
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PERSIAN-ARAP BORÇLANMALARİNİN TATAR DİLLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ HAKKİNDA
О ВЛИЯНИИ ПЕРСИДСКО-АРАБСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ НА ЛЕКСИКУ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА
Zaydullin R. D.
На протяжении веков татарский народ имел контакты с восточными странами и на этой
основе быстро стали проникать в татарский язык арабо-персидских слов. В статье рассматриваются
семантические, фонологические и морфологические особенности персидско-арабский (гибридных)
заимствований в татарском языке их внедрение в базисную лексику татарского языка.
Ключевые слова: татарский язык, базисная лексика, заимствования, персидский компонент,
арабская морфема, метафоры, фразеологические единицы.
Результатом языковых контактов является приобретение контактирующими языками тех или
иных элементов. Наиболее характерным из них является лексическое заимствование. Лексическое
заимствование – это сложное явление , включающее не только структурное уподобление одной
модели построения слова другой, но и семантическое вхождение слов в существующие в данном
языке синонимические ряды и семантические системы, закономерное изменение звукового облика
в соответствии с фонологической системой языка, обрастание новыми грамматическими формами,
характерными для этого языка [5, с. 246]. Предполагается, что факт заимствования лексической
единицы уже сам по себе свидетельствует о его содержательной ассимиляции [2, с. 74]. Важнейший
признак заимствованного слова – это семантическая самостоятельность, отсутствие дублетных
синонимических отношений с исконными словами языка, регулярность его употребления в речи,
поэтому установление особенностей семантического освоения заимствований, наряду с
фонетической и грамматической, имеет важное значение при изучении языковых контактов [6, с. 41].
Каналы заимствований могут быть как устные (на слух), так и книжные, письменные (по
буквам). При устном заимствовании слово претерпевает больше изменений во всем своем облике,
чем при письменном. Если слово входит в язык другого народа при одновременном заимствовании
нового предмета или понятия, то значение этого заимствования не претерпевает изменений, но в
случае вхождения нового слова в качестве синонима к уже существующим словам между этими
синонимами происходит разграничение значений и наблюдаются сдвиги в исходной семантике.
Слова подобного рода иногда называют проникновениями (в отличие от собственно
заимствований).
Речь идет о тех морфемах и лексемах, которые в наименьшей степени подвержены
заимствованию. Из морфем этому условию удовлетворяют прежде всего словоизменительные
морфемы, из лексем – те, которые относятся к так называемой "базисной" лексике. "Базисная"
лексика определяется как противопоставленная "культурной", часто заимствуемой из языка в язык.
К базисной лексике обычно относят слова, по возможности не зависящие от конкретной культуры и
исторической эпохи и присутствующие в любом языке: основные термины родства, названия самых
элементарных и универсальных явлений природы и природных объектов (солнце, луна, ночь, вода,
камень, земля...), названия частей тела, числительные (по крайней мере, самые первые), простые
действия и признаки (знать, видеть, умирать, сидеть, стоять, белый, черный, далеко...). Однако с
отнесением каждого конкретного значения в каждом конкретном языке к базисной или небазисной
лексике могут возникать разнообразные семантические и культурологические проблемы [3, с. 7].
Понимание языка как когнитивного процесса, основанного на использовании знаний в голове
человека – в его памяти, в его внутреннем лексиконе, ставят не просто проблему организации самой
памяти как одну из основных для формирования новой модели естественного языка, но и проблему
разграничения вербализованных и невербализованных знаний в сознании человека и проблему
понимания сути и природы всех видов знания, решаемую с помощью вербализованных и
невербализованных описаний такого знания. Обращение к языку рассматривается сегодня как
наиболее простой к сознанию не потому что все объяснения о любых объектах выступают для
человека в форме вербилизованного их описания. Метаязыковая функция языка остается и в этом
случае мощным подспорьем для проникновения в тайны человеческого сознания и познания.
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Процессы получения, хранения, переработки и передачи информации сопровождаются ее
моделированием. При этом сами процессы опираются на те внутренние когнитивные структуры
знания, которые уже сформулированы человеком в результате его прошлого индивидуального
познавательного опыта.
Когнитивный подход становится все более актуальным, поскольку он позволяет
«одновременно вынести суждения не только о рассматриваемых языковых явлениях, но и стоящих
за ними ментальных сущностях – концептуальных структурах как структурах знания и опыта, мнений
и оценок, планов и целей, установок и убеждений».
Исследование языковых контактов представляет собой одну из приоритетных тем в
современной лингвистике. Лексическая система живет по законам всей естественной живой
целостности. Оставаясь при активном функционировании, она постоянно развивается. Как
исторически сложившаяся естественная целостность лексическая система обладает
стабильностью: составляющие основные классы, которые образуют все современное состояние
языка, существовали при его первичном появлении.
В татарском языке встречаются не только персидско-арабские гибридные заимствования,
гибридно образовать могут и два персидских корня. Например, лексическая единица шаһмар.
Данное слово состоит из персидских шаһ 'государь, царь' и мар 'змея', дословно слово означает
'царская змея'. Слово встречается в ашугской поэзии Азербайджана, царской змее (кобре)
уподобляется возлюбленная, милая сердцу: “Көр, нечə долашыр шаһмар зүлфлəри” В татарском
языке звучит: “Кара, шаһмар толымнары ничек дулый”. В переводе на русский: “Взгляни, как
плескаются локоны шахмара (царской змеи) [10, с. 33-34], [16, с. 108].
Гибридное заимствование гаскәр встречается в метафорах. Вещественные и собирательные
существительные также вовлекаются в процесс метафоризации. Например, Халык ─ сарык көтүе
(Народ ─ стадо баранов) – перенос от Животного мира к Человеку; кар гаскәре (войско снега) –
перенос от Человека к Предмету; гыйшык гаскәре (войско любви) – перенос от Человека к
Абстракции [11, с. 13-14.].
Заимствование слов из одного языка в другой является объективным процессом, в результате
чего происходит пополнение и обогащение лексического состава языков.
Языки тех народов, где преобладают мусульмане, особенно арабский, склонны к выражению
мировоззрения, религиозных понятий и культурных особенностей исламской религии и
цивилизации. Языки обычно распространяются как следствие роста политического влияния.
Подобным образом присвоение арабскому языку статуса языка мирового значения было связано с
подъемом ислама как важной мировой религии и его распространением во многих регионах. Турки
были большей частью исламизированы, когда мигрировали через персидскоговорящие регионы,
прежде чем окончательно осесть в Анталии. Влияние ислама отразилось в объединении персидских
и арабских заимствованных слов в турецкий. Османский турецкий язык, который использовался в
XIX веке, включал очень большое количество заимствованных арабских и персидских слов и
писался арабским письмом. Это свидетельствует о преобладании ислама, который завоевал и
обратил турков и полностью исламизировал их.
Язык в переплетении с религией встречается в метафорах. Мы приведем примеры из
татарской лексики: Метафоризация (перенос значения) – исторически развивающийся и
изменяющийся процесс. На одном этапе языкового развития могут преобладать одни образные
средства и приемы метафорического словоупотребления, другому этапу присущи совершенно иные
возможности метафоризации. Метафоры часто указывают на какую-то конкретную эпоху. Например,
җир кендеге (букв. пуп земли), ай тотылу (букв. задержка луны) основаны на мифологических
верованиях, а метафоры оҗмах бакчасы (букв. райский сад), Сөләйман йөзеге (перстень
Сулеймана) связаны с религиозными воззрениями мусульман. Сегодня происхождение метафор
связывают и с достижениями когнитивной науки (А.Н.Баранов, И.М.Кобозева, Е.С.Кубрякова,
А.П.Чудинов). По результатам исследований когнитологии метафора признается главным
инструментом мышления, находящемся в понятийной сфере человека [10, с. 7].
Множество заимствований могут участвовать в образовании антропоцентрических
фразеологических единиц. Образование фразеологических единиц было связано с развитием,
абстрактного, метафорического мышления древнего человека. Фразеологизмы основывались на
сравнении и сопоставлении явлений и предметов. Разновидность точек сравнения относится к
множественности бытовой жизни и роста мышления народа. В последние годы фразеологические
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единицы стали рассматриваться в психологии. В частности объектом исследования выступают
антропоцентрические фразеологические единицы. Психические состояния интерпретируются через
такие антропоцентрические фразеологизмы как «представление», «мышление», «характер»,
«память», «чувство», «воля» и др. [9, с. 112-113]. Примерами персидско-арабских заимствований в
антропоцентрических фразеологизмах выступают:
...Шактый бертөрлегə əйлəнеп беткəн көннəрен җанландыргын (персидское dzān 'душа') бер
вакыйганы искə ала да Əхмəтсафа шаклар ката (Ф. Сафин “Саташып аткан таң”); Бер кичə ай
яктысында нөзһəтгяһенə чыгып... (К. Насыри) [7, с. 467] Нөзһəтгяһ (арабо-персидское
заимствование, где персидское гяһ имеет значение 'иногда, время от времени', а нөзһəт . Шатлану
(күңел ачу) урыны. 'Увеселительное место';
Акылымнан шашам төсле
Яратудан үзеңне.
Ишетергə зар – интизар
“Сөям” дигəн сүзеңне. (Сəер мəхəббəт)
В стихотворении использовано арабо-персидское заимствование Зар-интизар со значением
'рыдающий, вздыхающий в ожидании' [7, с. 127].
На
протяжении
многовекового
развития словарный состав
татарского
языка
пополнялся лексическими заимствованиями из других языков. Среди заимствований одно из
видных мест занимают персизмы, которые проникали в татарский язык различными путями.
Подводя итог, следует отметить, в татарском литературном языке арабо-персидские заимствования
встречаются в основном в классических литературных произведениях писателей XVIII – XIX вв.
Таких как Сайади, М. Акмулла, К. Насыри, Г. Тукай и другие. Гибридные (персидско-арабские)
заимствования можно исследовать бесконечно: а) по разновидностям концептов; б) по
этимологическим направлениям; в) по синкретизму направлекний лингвистических школ и др.
Исходя из выше изложенных наблюдений вытекает следующий вывод о том, что на основе
фонетических (фонологических), морфологических и семантических особенностей заимствований
могут закрепляться осуществившиеся изменения в базисной лексике одного языка и вызывать
новые (системные) изменения в самом языке.
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ÖZBAĞDA HALICILIK VE KIRŞEHİR HALICILIĞINDAKİ YERİ1
CARPET ART AND BUSINESS IN OZBAG AND ITS PLACE IN KIRSEHIR2
Filiz Nurhan ÖLMEZ
Hande KILIÇARSLAN**
Sema ETİKAN***
ABSTRACT
Kırşehir carpets are one of the Turkish carpets that have passed the history of carpet weaving. The
tradition of carpet weaving in and around Kırşehir has been a very important factor in the local economy
and culture. Kırşehir carpets are divided into three main groups according to their production locations in
the 1950s. These are the production in the central district, Erevik, Kızılcaköy, Helvacılar and Örçün villages
and Mucur. Each group is known for its unique carpets; for example, Mucur prayer rugs. In the 1950s,
Erevik, Helvacılar, Örcün, Kızılcaköy and Saraycık that were the neighborhoods of the town of Özbağ, were
the villages of the Kırşehir centeral township. It is known that these villages were heavily carpet business
in the 1940s and 1950s. Today, Özbağ is a town in the central district of Kırşehir, on the Ankara-Kayseri
Highway, six kilometers from the city center. Nearly half of the Kırşehir carpets are woven in the town of
Özbağ. Kırşehir rugs are classified as two types. Among these, the characteristics of Kırşehir I type carpets
are in the fine class and the characteristics of Kırşehir II type carpets are in the middle-class carpets group.
Fine class carpets are Kırşehir and Mucur prayer rugs. Middle-class carpets are the carpets produced in
the town known as Özbağ today. Rugs, which are woven to meet market demands as a commercial good,
have become a sector in Kırşehir and have been a source of income and livelihood for many families.
Carpet production continued in the region until the 1990s. There are old examples that can survive until
today. In terms of color, pattern and quality, carpet type features, it has separate features from Mucur and
Kırşehir carpets. Today, when Kırşehir carpet is searched, the ones sold in the market are only Özbağ
carpets. In this paper, carpet business activities in Özbağ town, which has an important place in Kırşehir
carpet weaving, will be examined chronologically from past to present.
Key Words: Kırşehir, Özbağ, Carpet, Mucur, Prayer Rug, Carpet pillow
GİRİŞ
Özbağ, Kırşehir'in merkez ilçesine bağlı, Ankara-Kayseri Karayolu üzerinde, kent merkezine 8 km
uzaklıkta, 1043 m rakımlı bir kasabadır. Özbağ, Keçi Kalesi ile Hamur Dağı’nın eteklerinde, Kılıçözü
deresinin iki yakasında 8-10 km boyunca uzanır. Neredeyse Kırşehir il merkezi ile birleşmiş durumda olan
Özbağ beldesinin, 2019 - 2020 sayımlarına göre nüfusu 3.301’dir. 1959’da Belde olmuştur. Özbağ, Kırşehir
Merkez ilçeye bağlı, Helvacılar, Erevik (Kışlapınar), Örcün, Karşıyaka (Abitler), Kızılca (Kızılcaköy),
Saraylar (Saraycık), Kötoba (Kötüoba) ve Yenimahalle’den oluşan bir kasabadır. Kasaba halkı işsizlik vb.
nedenlerden dolayı özellikle Ankara, Kayseri, İstanbul, İzmir ve Antalya illeri ile Avrupa ülkelerine sürekli
göç vermektedirler. Kasaba içinden geçen Kılıçözü deresi ve sulama kanalı ile yapılan sulu tarımla halkın
kendi ihtiyacı için bağ ve bahçelerinde yetiştirdiği meyve-sebze ve kavak ağacı dışında Özbağ’da tarımla
uğraşılmamaktadır. Sulak yerleşim yeri olması nedeni ile Kırşehir'in mesire ve dinlenme yeri olarak ün
yapmıştır. Eski konut mimarisini günümüzde de yaşatan Özbağ kerpiç evleri ile dikkat çeker. KırşehirKırıkkale ve Kırşehir- Kayseri illerini birbirine bağlayan Karayolunun içinden geçmesi, kasabayı son derece
hareketli bir konuma getirmiştir (http://www.ozbag.bel.tr/ozbag/13.06.2019).
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Özbağ’da halıcılığın başlangıcı tam olarak bilinmemekle birlikte Orta Asya’dan gelip bölgeye
yerleşen Türklere dayanmaktadır. Anadolu Selçukluları (1060-1308) ve onlardan daha sonra dalgalar
halinde Anadolu’ya gelen Türklerden bazıları Kırşehir’in çevresindeki köylere yerleşerek kendi el
sanatlarından olan halıcılığı da beraberlerinde getirmişlerdir (Anonim, 1959:b:13). Özbağ Kasabanın ilk
kuruluş tarihi 1700’lü yıllara uzanır. Bazı kaynaklara göre kasabanın Osmanlı İskân Siyaseti kapsamında
konar-göçer Yörükani-Türkmen taifesini yerleşik hayata geçirme çabaları sonucu Oğuzların Bayat boyuna
mensup Türkmenler tarafından kurulduğu yönünde bilgiler yer almaktadır. Orta Asya’dan gelip Anadolu'nun
diğer yerlerine yerleşen Türkler gibi, Kırşehir'e gelenler de oturdukları yurtlara ve yörelere kendi boy ve
soylarının adlarını vermişlerdir. Bugün Kırşehir ili sınırları içinde çeşitli Oğuz boylarının varlığına işaret eden
adlara rastlanmakladır (Öztürk, 2010:6). Günümüzde Özbağ beldesinin Mahallerinden biri olan Örcün
Köyü, Oğuz Türkmenlerinden olan Bayatların yerleştiği bir yer olarak anlatılmaktadır (Tarım, 1947:16).
Helvacılar köyü Oğuzların Bozok kolundan Türklerin yerleştiği bir yer olarak bilinmektedir (Tarım, 1974:17).
Özbağ’da Oğuzlar’ın Karaevli boyundan Karalar, Budak, Sungur ve Avşar boyundan Çanakçı aşiretlerinin
yerleştiği bilinmektedir.
1. KIRŞEHİR HALICILIĞININ TARİHSEL SÜRECİ
Halı sanatı, Anadolu’da özellikle Selçuklu devrinde 13. yüzyılda hızla gelişmiştir. Türk el dokuması
halı sanatında 13. yüzyıldan günümüze kadar uzanan gelişme zincirinin ilk büyük halkası Selçuklu halıları
olmuştur. Bugün bile birçok Anadolu halı ve kilimlerinde Selçuklu halılarının motifleri yaşatılmaktadır (Özbel,
1949a:7). 14. yüzyıl başında Anadolu Selçuklu devrinin sona ermesinden sonra, Anadolu beyliklerinden biri
olan Osmanoğulları beyliği kısa zamanda kuvvetlenerek bütün Anadolu’ya hakim olmuştur. Halı sanatı, 14.
ve 17. yüzyıllar arasında da en parlak devrini yaşamıştır (Önder, 1966:1). Özbel (1949a:7), Anadolu’da halı
ve diğer dokumacılığın bir sanayi dalı olarak Selçuklularla birlikte başladığını ifade etmektedir. İnalcık
(2008: 30), 13. yüzyıldan beri Yörük 3 halıcılığının sanayi ve ticaret merkezleri arasında Orta-Anadolu
düzlüğünde yer alan Konya, Niğde, Aksaray, Kayseri ve Ürgüp’ten söz etmiştir. Kırşehir’in de bu listede
olması beklenir. Ancak bu dönemlere ait bulguların yetersizliğinden kesin bir bilgiye rastlanmamıştır.
Anadolu Selçukluları atalarının sanatı olan halıcılığı geliştirmek için büyük çaba harcamışlardır. Selçuklu
medeniyetinin yaptığı anıtların taşıdığı özellikler halılarında da görülür (Reşat, 1933:7). 1271-72 yıllarında
Anadolu’dan geçtiği bilinen Marko Polo’nun söylediklerinde göre, dünyanın en güzel halıları Anadolu’da
dokunmaktaydı (Dölen, 1992: 349). Bu dokuma merkezleri arasında Konya, Kayseri, Kırşehir, Aksaray gibi
şehirlerin adı geçmektedir (Dirik, 1938:17; Deniz, 2005:83). 16. yüzyılda büyük bir imparatorluk olan
Osmanlıların sanat faaliyetleri 14. ve 15. yüzyılda kökleşmeye başlamıştır. Osmanlıların halı sanatındaki
ilk faaliyetleri,13. yüzyılda Selçukluların geliştirdiği sağlam temel üzerinde yükselmeye başlamıştır. 14. ve
15. yüzyıl boyunca dokunan halılar bütün Akdeniz bölgesine ihraç edilmiş, teknik ve motif açısından
Selçuklu halı sanatının prensiplerine bağlı kalmış olmasına rağmen yeni kompozisyon ve motif özellikleriyle
de 16. ve 17 yüzyıl Türk halılarının şekillenmesini sağlamış ve böylece Türk halı sanatında, birbiri içinden
gelişip yeni tiplerle zenginleşen süreklilik sağlamlaştırılmıştır. Osmanlı Türkleri Anadolu’da
teşkilatlandırmaya gerek gördükleri sanat merkezlerini ıslah etmişlerdir. Faklı kültürlerin eski sanat
geleneğini yerinde sürdürmesi ve gelişmesini sağlayıcı önlemler almışlardır. Bu nedenle Selçuklu ve
Beylikler dönemlerine ait sanat üslupları, kendi yerlerinde Osmanlılar zamanında da devam etmiştir (Özbel,
1949a:7). 16. Yüzyılda Osmanlı imparatorluğunun yükseliş dönemine paralel olarak Türk halı sanatı en
parlak dönemini yaşamıştır. Anadolu halıcılığı tarihi gelişimini yaparken öncelikle doğudan, Kırşehir, Konya,
Ladik gibi Orta Anadolu şehirlerine ve oradan da yönünü Güney Batıya değiştirerek İzmir limanını
çevreleyen şehir ve kasabalara gelmiştir. Anadolu halı tipleri arasında gruplandırılan halılardan biri de
Mucur halılarıdır. Eski Anadolu halılarının en önemli özellikleri klasik, orijinlerinin belli ve kendine özgü
olmalarıdır. Geometrik, bitkisel bezemeler ağırlıklıdır, renkler parlak ve canlıdır. Selçuklulardan sonra
Osmanlı Türkleri de halıcılığı geliştirmeye devam etmişlerdir. 16. yüzyılda İstanbul ve çevresinde halıcılık
çok ileri bir düzeye gelmiştir. İstanbul’da gelişen halıcılığın Anadolu halıcılığı üzerine büyük bir etkisi
olmuştur. Bu etkiyle Anadolu’nun Gördes, Kula, Kırşehir, Mucur, Ladik ve Milâs’ta gibi çeşitli yerlerinde
sanat eser olarak kabul edilen seccadeler dokunmuştur. O kadar öyle ki 17 ve 18. yüzyıllar Anadolu
halıcılığının en üst seviyede ulaştığı, yetkinleştiği, sanat eseri niteliğinde halıların üretildiği dönemler
olmuştur (Reşat, 1933:17; Özbel, 1949a:7, 8; Anonim, 1959a:5, 6). Kesin verilere göre Kırşehir 17. 18.
3

Anadolu’da Türkmen ve Yörük göçerlerin iki ayrı gruba ayrılması siyasi nedenlere bağlıdır. 14. yüzyıldan başlayarak
Osmanlı devleti doğuya doğru yayıldığı dönemlerde burada güçlü Türkmen devletleriyle karşılaştı. O zaman Osmanlı
bürokrasisi, kendi Türkmen aşiretleri için göçer anlamına gelen Yörük terimini kullanmaya başladı (İnalcık, 2008: 30).
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yüzyılın ünlü halı merkezlerinden biridir (Deniz, 1986:21). Kırşehir halıları halıcılık tarihine geçmiş Türk
halılarındandır (Özel, 1989: 12). Türkiye İstatistik Kurumunun 1955 yılı verilerine göre, günümüzde Özbağ
olarak bilinen kasabanın mahalleleri, Kırşehir Merkez kazaya bağlı halılcıkla uğraşan köylerdi (Anonim,
1559b:6).
2.
KIRŞEHİR’İN HALICILIK FAALİYETLERİNDE ÖZBAĞ’IN YERİ
19. yüzyılın sonlarına doğru halıcılık yüksek estetik ve sanatsal değerini koruyamamış, ticari bir
içeriğe evrilmiştir. Uzmanlar Türkiye’de bu evrilmenin 1891’de açılan Viyana sergisi ile başladığını ifade
etmektedir (Dirik, 1938:31). Türkiye’de bulunan yabancılar cami, mescit, medrese, konak ve evlerdeki
antika halıları çeşitli yollarla elde ederek Avrupa’ya göndermişlerdir. Diğer taraftan kurdukları şirketlerle
ticari halıcılığı geliştirmiş ve yaygınlaştırmışlardır. Böylece Türkiye’de eski yüksek kalite ve estetik ve
sanatsal değerlere sahip halıcılık yerine ticari halıcılık gelişmiş ve önemli bir ekonomik sektör haline
gelmiştir (Dirik, 1938:31).
Birinci Dünya Savaşından zamanımıza kadar geçen sürede halk tamamen taklitçiliğe başlamış,
piyasanın taleplerine göre üretim yapılmıştır. Renklerin sentetik boyalarla bozulmasını, yün ipliğin terk
edilmesi ve iplik kalitesinin bozulması süreci izlemiştir. İlk kez 1915’de pamuk iplik Kırşehir halılarının
yapısına dâhil edilmiştir. 1925-1927 yılları arasında Kırşehir’de valilik yapan Hazım Bey, halıcılığı ıslah
etmek için çaba göstermiştir. Kırşehir’de ilk halıcılık kursunu açtırmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra
başlatılan inkılapların başlıca destekçisi ve yayıcısı olan sivil toplum kuruluşu, Türk Ocaklarının Kırşehir
şubesinde kurs açtırarak halkı eğitmeye çalışmıştır. Bu kurslarda bilinçli, eğitimli, kaliteli halı dokuyacak
kursiyerlerin yetişmesi amaçlanmıştır. Türk Ocağı adı ile halen uygulanan desenler bu dönemde
tasarlanmış ve dokunmuştur. 1925’de yörede bir iplik fabrikası kurulması için girişimde bulunmuştur.
Fabrikanın makineleri ithal edildiği halde sonradan vazgeçilmiş ve fabrika başka bir şehirde kurulmuştur.
1930’da Isparta’dan iplik boyacısı ve desinatör getirtilmiş ve yararlı olduğu gözlenmiştir. 1940- 1941 yılları
arsanda Halıcılık Kooperatifi kurulmuş ve 4 yıl aktif bir şekilde çalışmıştır. 1950’de ikinci bir Halıcılık
Kooperatifi faaliyete geçmişse de çok kısa zamanda fes edilmiştir (Anonim, 1959b:15).
1950’li yıllarda Kırşehir ve çevresi halıcılıkta özellikle boyut bakımından üç ana gruba ayrılmaktadır.
Bunlar Merkez ilçede üretim, Erevik, Kızılcaköy, Helvacılar ve Örçün köylerinde üretim ve Mucurda üretim.
Her grup ayrı bölgede üretilmektedir. Diğer yerlerde dokunan halılar miktar itibarıyla çok az olduğu gibi
ayrıca bir özellikleri de yoktur (Anonim, 1959b:18). Özbağda halıcılık 17. yüzyıldan itibaren gelişmeye
başlamıştır.
20. yüzyılın başlarında artık Türkiye halıcılığı Avrupa ve Amerika’dan aldığı siparişlere göre üretim
yapan bir ev işleyimi4 haline gelmiştir. Avrupa’nın önemli halı ticarethaneleri müşterilerinin talepleri
doğrultusunda hazırlattıkları halı desenlerini İstanbul ve İzmir’deki halı üreticilerine göndererek bol miktarda
halı siparişi veriyorlardı. Bu kadar geniş talepler karşısında üretimi artırmak için yün iplikleri makinelerde
hazırlanıyor ve Avrupa’dan ithal edilen sentetik boyalarla boyanıyordu. Bu akımın etkisiyle Uşak, Kula,
Gördes, Kırşehir gibi şehirler faaliyetlerini artırmıştır. 1926’da sadece Ege bölgesine 11305 tezgâhta 30940
işçi çalıştırılarak 592.462 m2 halı üretilmiştir. Bunun sonucunda İzmir limanı Türkiye’nin en büyük halı ihraç
limanı olmuştur. 1927 yılında dış ülkelerden gelen siparişlere uygun olarak yapılan ve artan üretim bu tarihte
patlak veren ekonomik kriz nedeniyle birdenbire durmuştur. Bu ekonomik kriz Türk halıcılık sektörünün
yaşadığı ilk kriz değildir ilk kriz Birinci Dünya Savaşı yıllarında baş göstermiştir. Tüm tezgâhlar üretimi
durdurmuş, iç tüketim için az sayıda tezgâh açık bırakılmıştır (Anonim, 1959a: 9-10).
1930’lu yıllarda Kırşehir’de halı üretim sistemi, ihracatçılara ve satış pazarlarına satmak için tüccar
tarafından dokutturmak üzerine kuruludur. Malzeme kişisel tezgâh sahipleri tarafından sağlanır ve üretilen
halılar tüccar tarafından toplanır. Toplanan halılar genellikle İstanbul’a ve kısmen de Mersin’e sevk edilir.
Buradan ihracat edilecek ülkeye gönderilir. Bu tip halılıların içerisinde çok kaliteli halılar olduğu gibi desen
ve renkleri yozlaşmış halılar da dokunmuştur (Dirik, 1938:32).
1932’den sonra Türkiye halıcılığı canlanmaya başlamıştır. İkinci Dünya Savaşana kadar canlılığını
korumuştur. Çizelge 1’de Türkiye halıcılığının 1938 yılındaki durumu verilmiştir (Anonim, 1959a: 9-10).
Çizelge 1. Türkiye halıcılığının 1938 yılındaki durumu (Anonim 1959a: 10)
Bölgeler
Tezgâh
İşçi
Halı Üretimi (m2)
Sayısı
Sayısı
Ege
9.456
33.491
450.444
4

sanayii
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Kırşehir ve
civarı
Kayseri ve civarı
Toplam

9.150

26.450

128.630

1.150
19.756

60.000
119.941

23.120
602.194

Türkiye halıcılığına ikinci büyük darbe İkinci Dünya Savaşı ile gelmiştir. Bu dönemde hem üretim
hem de transit halı ticareti önemini iyice yitirmiştir. 1945 yılından itibaren Türkiye halıcılığı tamamen iç
piyasa taleplerini karşılamaya yönelik üretime dönüşmüştür. Cumhuriyetin ilanından (1923 yılından) 1940
yılına kadar hızla gözlenen ithalattaki düşüş, 1945’de biraz artmıştır. İhracatta ise 1940’a kadar gerileme,
1945’de tamamen durma noktasına gelinmiştir. Bundan sonra 1950’li yıllara kadar herhangi bir veriye
rastlanmamıştır (Anonim, 1959a: 11).
1950 yılından sonra iç piyasada, satın alma gücünün iyileşmesi, para değerindeki dalgalanmalara koşut
olarak el dokuması halıya olan talep artmıştır. Bu durum ucuz ve kalitesiz halı üretiminin başlamasına
neden olmuştur (Anonim, 1986:1).
Türkiye Ticaret Odaları Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği 1957-58 yılında Türkiye’de
yabancı sermaye yatırımlarını teşvik etmek amacıyla bir çalışma yapmıştır. Yapılan bu kapsamlı çalışmada
ülkemizin 1950’li yılların koşullarında verimli olabilecek yatırım faaliyetleri açıklanmıştır. Yapılan
açıklamalar incelendiğinde 1950’li yıllarda halıcılığın ülkemizde başlı başına bir sanayi kolu olduğu
görülmektedir. Halı dokumada kullanılan ipliklerin üretimi de ipek, yün ve pamuk iplikte yoğunlaşmıştır.
Pamuk iplik üretiminin 1950’li yıllarda en üst seviyede olduğu anlaşılmaktadır (Anonim, 1959a: 20-33).
1959 yılına kadar olan Türkiye halıcılığının anlatıldığı raporda desen kullanımı ile ilgili bilgiler de
yer almaktadır. Türkiye’de dokunan halılar, desen itibarıyla çok zengin bir geçmişin mirasına sahiptir.
Bununla birlikte taklide, kopyalamaya dayalı, eski desenlerin tekrarı şeklinde bir içeriğe sahiptir. Esasen
halı desenleri hiçbir zaman geçmişten kopmamıştır. Doğrusu halıcılığın malzemesini kendileri tedarik
ederek kendi başına tezgâhlar halinde çalışan dokumacılar, çoğu zaman desen olarak defalarca
kullanılmış, orijinal güzelliğini ve karakterini yitirmiş desenleri uygulamaktadırlar. Aslında desen hakkında
bu dokumacıların bir fikir oluşturmak ve deneyim elde etmek olanakları olmadığından kendilerine kolay
gelen ve çeşitli renklerin karışmasıyla güzelleşeceğine inandıkları figürleri tercih ederler. Bu böylece uzun
süre devam eder gider. Biraz görgü sahibi olanlar, nakış desenlerini halıya uyarlamak gibi veya başka bir
yerde gördüğü deseni kendi halısına uyarlamak gibi yollarla yeni bir desen dokuduğunda bu desen o yörede
evden eve yayılır gider (Anonim, 1959a:33).
Özbağ halı desenlerinin ortaya çıkması ve yayılması da bu şekilde olmuştur. Halılarda çok fazla
renk kullanılmasının nedeni buna dayanmaktadır. Bir de halı üreticisi olarak çalışan küçük işletmelerin veya
sektörde faaliyet gösteren firmaların desen hazırlama yöntemleri vardır. Bunlar müşterilerinin talep ve
zevkleri doğrultusunda desen çizdirme ve dokutma yoluna giderler. Eski Türk ve İran desenlerini aynen
kopya ettikleri gibi bu değerli sanat eserlerinden ilham alarak yeni tasarımlar üretirler. 1950’li yıllarda faaliyet
gösteren halı firmaları sırf desen hazırlatmak üzere desinatör istihdam etmektedirler. Bu firmaların
bünyelerinde sadece halı deseni çizen departmanlar vardır. Isparta’da 10 kadar tanınmış serbest
desinatörün hiçbir firmaya bağlı olmadan piyasa ihtiyaçları için desen çizdiği kayıtlarda görülmektedir.
Desinatörler desenleri dokumacının anlayacağı halde hazırlarlar. Desenlerin tezgâhta dokuma esnasında
dokumacılar tarafından anlaşılabilmesi ve ilmek haline getirilebilmesi için bir yöntem geliştirmişlerdir.
Tezgâh başındaki dokumacı çeşitli renklere boyanmış yün ipliklerinin hangisinin nerede düğümleneceğini,
model (ayna veya tahta) tabir edilen ve düğümleri ayrı ayrı gösteren desen kâğıtlarından anlayabilir. Bu
kâğıtların taksimatı halının kalitesine göre değişir. Örneğin 50x50 kaliteli halılar kare taksimatlı, 26x33
kaliteli halılar dikdörtgen taksimatlı desen kâğıtlarına çizilir. Halının ilk önce bordür kısmının küçük bir
parçasının deseni, taksimatlı kâğıtlara yani desen kâğıtlarına geçirilir. Sonra köşe göbekli halılar için orta
kısmının dörtte biri, mihraplı halılarda mihrabın yarısı ve serpme motifli halılarda ise tekrar edilen motifin
deseninin çıkarılması yeterlidir (Anonim, 1959a:34).
Bazı halı merkezlerinde ve özellikle köylerde uygulanan örnekler kayda değer bir özellik
göstermektedir. O civarda dokunan bütün halıların motifleri örnek adı verilen ve küçük boyutlu bir halıya
parça parça dokunmaktadır ve bu halı örnek alınarak çeşitli desende halı dokunmaktadır (Anonim,
1959a:34). Özbağ’da bu tarz desen kullanan dokumacılara ve örneklere rastlanmıştır.
Birçok halı dokumacısı da ömrü boyunca birkaç çeşit desende halı ürettiği için hafızasına yer eden
motifleri örnek veya desen kâğıdına çizili desen kullanmadan halı dokuyabilmektedir (Anonim, 1959a:34).
Bunun örneklerine de Özbağ’da rastlanmıştır.
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Tarihsel süreçte Anadolu’nun en eski halıcılık merkezlerinden biri olarak kabul edilen Kırşehir’de
ve çevresinde 1950’li yıllarda halıcılığın bir meslek olarak yürütüldüğü bilinmektedir. 1950’li yıllarda
Türkiye’de halı, evlere dağılmış ayrı ayrı tezgâhlarda, birden fazla tezgâhı bir çatı altında toplayan
atölyelerde ve ayrıca fabrikalarda üretilmekteydi. Bu nedenle, evlerde ve atölyelerde üretilen halılara el
halısı, fabrikalarda teknolojik tezgâhlarda üretilen halılara makine halısı denilmekteydi. Bu bilgilere
dayanarak ülkemizde başlıca el halısı üretim sistemlerinin ev ve atölye tipi üretim sistemleri olduğu ortaya
çıkmaktadır. Türkiye’de 1958 yılında evlerde üretilen halı miktarı 1.449.517 m 2, atölyelerde üretilen halı
miktarı 17.275 m2, el dokuması halı üretilmiştir. Fabrikalarda 22.137 m2 makine halısı üretilmiştir. 1958’de
Kırşehir Merkez kaza da 1393 tezgâh ile 2578 dokuyucu aktif haldedir (Anonim, 1959a:13: Anonim,
1959b:15, 19).
Kırşehir ve çevresinde dokunan halıların tamamı ev sanayii ürünüdür. Aynı zamanda her halı bir
ailedeki hanımların eseridir. İmece usulü ile çalışma revaç görmemektedir. Zira en yakın iki komşu ev dahi
mukabil fedakârlık isteyen bu usulde genellikle anlaşamamaktadır (Anonim, 1959b: 18).
Ev tipi üretimin atölye tipi üretime göre daha yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Bunun başlıca
nedenleri şöyle sıralanabilir:
1. Halı üretim uygulayımının basitliği, kapsamlı fabrika ve tesislere gerek kalmadan dokunabilmesi,
2. Halı üretim uygulayımının her yaş gurubundan ve her cinsten, engelli bireylerin bile, yapabileceği bir el
sanatı olması,
3. Halı dokuyan bireylerin halıcılığın bu topraklardaki köklü geçmişinden gelen genetik bir el becerisine
kendiliğinden sahip olmaları, dokunan halı miktarı 128.630 m 2’dir (Dirik, 1938:48).
1945 yılından itibaren halıcılık yörede oldukça önem kazanmıştır. Özellikle 1953’den sonra hızla
yayılan halıcılık aracılığıyla 1951 yılında hazır bulunan 11.650 halı tezgâhına karşın, 1955 yılında 40.433
ve 1958’de de 57.515 tezgâh faaliyete geçmiştir. Kırşehir’de halıcılığın 1955-1958 yılları arasında kendi
adına çalışan ev üreticileri tarafından yürütüldüğü görülmektedir (Anonim, 1959a:47a). Kendi adına çalışan
tezgâhların sayısı yıllara göre artış göstermekte olup, verilen şehirler içerisinde Nevşehir’den sonra
dördüncü sırada gelmektedir. M2 üretim ve satış değeri itibarıyla da 4. sırada yer almıştır. Anonim,
(1959a:48)’un verilerine göre Kırşehir, Niğde, Muğla, Bergama, Sındırgı, Ayvacık yörelerinde ev tipi üretim
yapılmakta olup tezgâhlar evlerdedir. Resim 1’de verilen harita incelendiğinde Kırşehir’deki tezgâhların
yerlere göre dağılımı görülmektedir.

Resim: 1, 1950’li yıllarda Kırşehir il sınırları içerisindeki halı tezgahlarının dağılımı (Anonim 1959b:26a)
Resim 2’de şimdiki Özbağ sınırları içerisinde kalan yerlerde bulunan tezgâh sayıları görülmektedir.

Resim: 2, 1950’li yıllarda günümüzde Özbağ’ın mahalleri olan yörelerde tezgahların dağılımı (Anonim
1959b:26a).
Resim 2’de görüldüğü gibi günümüzde Özbağa bağlı mahalleler olan Erevik’de (Kışlapınar) 122,
Kızılcaköy’de 160, Helvacılar’da 160, Örcün’de 150 tezgâhta halı dokunmuştur.
Resim 3’te Türkiye’de halıcılık sektörünün bir harita üzerinde dağılımı verilmiştir.
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Resim: 3, Türkiye’de halıcılık konulu harita ve haritada Kırşehir’in durumu (Anonim 1959a:76a)
Resim 2 ve 3’ten anlaşıldığı gibi, Kırşehir’de 1950’li yıllarda 3544 adet el halısı tezgâhı ev
üretiminde kullanılmaktadır. Devlet tarafından 3 halıcılık kursu açılmıştır. Yörede yün halı ipliği üretimi,
makine halısı fabrikası, el halısı üreten atölye bulunmamaktadır. Ceza evlerindeki mahkumların emeğini
değerlendirmek amacıyla kurulan iş yurtlarının bazılarına halıcılık bölümü eklenmiştir. 1959 yılı içerisinde
halı atölyesi açılan Kırşehir Cezaevinde, tamamı erkek mahkumlar için olmak üzere 17 tezgâhlık bir üretim
atölyesi kurulmuştur (Anonim, 1959a:73).
Çizelge 1’de Kırşehir İli Merkez kazada 1958 yılındaki halı tezgâhı ve işçi sayıları ile dokunan halı tipleri
Sıra no
Tezgâhın
Tezgâh sayısı
Halı dokuyan
Dokunan halı
bulunduğu yer
kadın işçi sayısı
cinsi
1
Kırşehir Merkez
1.393
2.578
Sedir
2
Çoğun
3
8
Sedir
3
Erevik
122
198
Sedir
4
Güzler
10
15
Yastık
5
Helvacılar
160
350
Sedir
6
Karacaören
8
14
Sedir
7
Karaduraklı
5
7
Yastık
8
Karalar
30
70
Yastık
9
Kızılcaköy
160
370
Sedir
10
Kocabey
10
15
Yastık
11
Örcün
150
320
Sedir
12
Toklümen
15
37
Yastık
13
Yeşilli
5
12
Yastık
Toplam
2.071
3994
1958 yılında Erevik, Kızılcaköy, Helvacılar ve Örçün köylerinin içinde bulunduğu şimdiki Özbağ’da
halıcılık önemli bir geçim kaynağıydı. Kırşehir’i Ankara’ya bağlayan yol üzerinde Kırşehir’den itibaren 7-8
km uzakta yer alan bu dört köy birçok yönden birbirine benzemektedir. Hane sayıları 145-175, nüfusları
850-1300, halı tezgâh sayıları da 122-160 arasında değişmektedir. Buradaki halk geçimini yarı yarıya
halıcılıktan sağlamaktadır. En çok %85 oranında sedir halısı, az miktarda da seccade ve kelle
dokunmaktadır. Bu dört köyde 592 tezgâh ile 1238 dokuyucu kadın vardır. Kırşehir halıcılarından daha seri
çalışarak ve çözgü, atkı için tamamen pamuk ipliği (dört numara) kullanılarak fazla sayıda halı
üretmektedirler. Her bir tezgâh yılda dört-beş Sedir halısı çıkarabilmektedir. Köy muhiti olmasına rağmen
yaz aylarında dahi Tezgahlar aktif haldedir. Bir sedir halısına ortalama olarak 8 kg temiz yapağı, çözgü ve
atkı için 4 kg pamuk ipliği ve 200-250 gr yapay boya harcanır. 1958’de işçilik hariç olmak üzere 220 TL’na
mal edilen bir sedir halısı 500 TL’na satılmıştır. İki kişi tarafından 35 günde hazırlanarak 35 günde dokunan
halı, bir kadının yevmiyesini 200 kuruş ile değerlendirmektedir. 1958 senesinde 11.220 m² tutarında 3000
adet sedir halısı üretilerek Kırşehir pazarlarında satılmıştır. 1956’da Ticaret Vekaleti bir kadın halı ustası
nezaretinde halıcılık kursu açtırmıştır. Öğrencilerin ustaya yakın bilgi ve hünere sahip olmaları sebebiyle
kurs bir ayda başarıyla tamamlanmıştır (Anonim, 1959b:20).
1958 yılında halıcılık sektöründe çalışan işçi sayısı 147.693’tür. Bu rakam halı dokumayı bilenlerin
değil aktif olarak dokuma yapanların sayılarını göstermektedir. Aktif olarak dokuma yapmayıp halı
dokumasını bilenlerin sayısının daha yüksek olduğu ifade edilmektedir. Çünkü birçok halı dokumacısı
ücretlerin kendisini tatmin etmemesi yüzünden başka alanlarda çalışmayı tercih etmektedir. Bu miktar
içerisinde Mucur’un payı; 1030 tezgâh, 1828 dokuyucu, Kaman’ın payı; 416 tezgâh, 855 dokumacı;
Çiçekdağı’nın payı; 27 tezgah, 50 dokumacı, şeklindedir. Geriye kalan dokumacı ve tezgahlar Merkez ve
Özbağ bölgesini kapsamaktadır.
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Ayrıca orta sosyo-ekonomik düzeye giren ailelerdeki ev kadınlarından halı dokumasını bilenler,
ucuz bedelli ve zahmetli olan bu işi yapmak istemediklerinden pasif kalmaktadırlar. Çok eski tarihlerden
beri halıcıkla uğraşılan Kırşehir gibi yörelerde bütün kadınlar halı dokumasını bildikleri halde bu gibi
nedenlerle sanatlarını icra etmemeyi tercih ederler. Halıcılık, Kırşehir ve çevresinde anneden kıza geçen
bir el sanatı halinde yürütülür. Kırşehir’de halıcı kadınların sayısı 1958 yılında 10.000’in üzerinde olduğu
halde ancak 6.727’si dokumacılık yapmaktadır. Sadece Kırşehir merkez kazasında (şimdiki Özbağ dahil)
4600 evden asgari 3000 evin her birinde bir veya iki kadın kesin olarak halı dokumasını bilmektedir. Fakat
halının en önemli hammaddesi olan ilme ipliğinin evlerde hazırlanmasının 2-3 ay gibi uzun bir zaman alması
sebebiyle ancak dokuma bilenlerin yarısı aktif dokumacı görünümündedir (Anonim, 1959a:74; Anonim,
1959b:15).
Kırşehir yöresinde ev tipi üretim olduğu için erkek işçi veya teknik personel bulunmadığı, kadın işçi
sayısının her yıl artarak değiştiği kayıtlara geçmiştir (Anonim, 1959a:58).
Tezgâh sayıları ve dokuyucu sayıları göz önüne alındığında 1950’li yıllarda tezgâh başına 2-3
arasında dokuyucu düştüğü dikkati çekmektedir. Halı dokuyucularının %97,6’sını kadın ve kız çocuklar
oluşturmaktadır. %2.4’ünü erkek dokuyucular oluştururlar. Bunlar köylerde ve cezaevi iş yurtlarında
çalışanlardır. Türkiye’de halıcılıkta çalışan dokuyuculara akort sisteme göre ücret ödenmektedir. Ücret
hesabına esas olan ölçü 1000 düğümdür. Dokuyucular attıkları bin düğüm üzerinden 1955’te 22-50
(ortalama 37,25 Krş), 1956’da 27-55 (ortalama 45 Krş), 1957’de 38-60 (ortalama 47,75 Krş) ve 1958’de 4070 (ortalama 55 Krş) kuruş ücret almışlardır. Bu esasa göre dokuyucuların yevmiyeleri 1955’te 140-250
Krş, 1956’da 190-275 Krş, 1957’de 270-300 Krş ve 1958’de 280-350 kuruşa gelmiştir (Anonim, 1959a:58).
Ülkemizde halı dokuyucusu yetiştirilmesi kısmen kolay olmaktadır. Çünkü halıcı çevrelerde kız
çocukları 4-5 yaşından itibaren halı dokuyan abla ve annesinden öğrenmekte ve 7-8 yaşından sonra
mükemmel bir dokuyucu haline gelmektedir. Ayrıca halıcılığın hiç girmemiş olduğu yerlerde dönemin ilgili
bakanlığı olan Sanayi Vekâleti açtığı kurslarla halıcılığı yaymaya çalışmışlardır. Halıcılıkta çalışan teknik
elemen sayısının az olduğu dikkati çekmektedir. Mevcut teknik elemanların çoğu desinatör olup halı
dokutucuları tarafından istihdam edilmektedir. Bu desinatörler ya eski Türk ve İran halılarının desenlerini
kopya ederler ya da yeni motifler tasarlarlar. Aldıkları aylık ücret 1958 yılı itibarıyla 200-750 ₺ arasında
değişmektedir. (Anonim, 1959a:58).
Türkiye’de halıcılıkta çalışan dokuyucular kendi hesabına veya dokutucuya çalışıp, evlere dağılmış
durumda olduklarından diğer iş yerlerindeki işçilerin yararlandığı sosyal sigorta kanunlarından
yararlanamazlar. Sağlıklı olmayan koşullarda çalışırlar, sivil toplum örgütleri veya kooperatif gibi herhangi
bir örgütlenmeyle bir araya gelemediklerinden taleplerini duyuracak örgütlü bir yapılanmaları yoktur.
Aldıkları ücrete etki eden faktör işveren durumunda bulunan halı dokutucularının kendi aralarındaki
rekabettir. İşçiler için tanınan genel bir yaş sınırı yoktur. 5-6 yaşındaki kız çocuklarının veya 60-70 yaşındaki
kadınların devamlı olarak halı dokumalarına sıkça rastlanır. Halı işçilerinin bazen işsiz kaldığı, tezgâhların
boş kaldığı durumlar olabilir. Piyasa durumuna göre dokutucular kendilerinden iş talep eden dokuyucuları
çalıştırabilir veya reddedebilir. Buna karşın bazı çevrelerde halı dokutucularının sayısı artıp aralarında
rekabet şiddetlenince dokuyucular durumdan yararlanıp işçilik ücretlerinde 5-10 kuruş zam alabilirler. İşi
yapmadan önce avans para alırlar ve dokutucuların sermayesini kendilerine bağlı tutarlar. Halı merkezleri
arasındaki iletişim az olduğundan bin düğüm için 22 kuruş işçilik ödenirken aynı kalite başka bir yerde 45
kuruş işçilik ödenir (Anonim, 1959a:59).
Halı dokumacılığı mevsimlik işlerden olduğundan %70’i tarımdan arta kalan zamanlarında dokuma
yapmaktadır. Halıcılık ev işleyimi gurubuna girdiğinden dokumacı kadın evinin günlük işleri haricindeki boş
zamanını halı dokuyarak değerlendirir. 1950’li yıllara kadar devlet politikaları arasında halıcılık ile ilgili
uygulamalar yok denecek azdır. Devlet bazı yörelerde kurslar açarak, tezgâhlar dağıtarak halıcılığa destek
olmuştur. Kırşehir yöresinde 1956 yılında 35 öğrencili 2 kurs, 1957 yılında 13 öğrencili 1 kurs açılmış başka
da kurs açılmamıştır. Açılan kurs sayısının az olmasının nedeni bu yörede halı dokumacılığının evlerde
anne, abla, annaanne gibi büyüklerden öğreniliyor olmasıdır (Anonim, 1959a:68).
Halı kurslarının her açıldığı yerde halıcılık başlayıp devam etmemektedir. Bazı yörelerde kurs
tamamlandıktan sonra tezgâhların atıl olarak kaldığı olmaktadır. Özellikle doğu illerinde bu duruma sıklıkla
rastlanmıştır. Bunun en önemli nedeni halıcılığa devam etmek için çevrenin, o yöre kültürünün halıcılığa
görgü ve gelenek açısından uygun olmamasıdır. Buna meydan vermemek için devletlerin birkaç sene
süreyle kursiyerleri takip, teşvik ve himaye etmesi gerekmektedir. Yerel üretim kooperatiflerinin kurulmasına
ön ayak olmak, yün ve pamuk ipliklerin temini için teşvikler vermek, dokunan halıların pazarlanmasını
sağlamak devlete düşen görevlerdir (Anonim, 1959a:68).
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Devlet Planlama Teşkilatının bir başka raporunda 1965 yılında Kırşehir’in nüfusu 194.775 ve
halıcılık yapılan köy sayısı 45 olarak bildirilmiştir. Tezgâh sayısının 3595, halı üretiminin 38.200 m 2 olduğu
belirtilmiştir (Anonim, 1966:9). Bu rakamlarla 1965 yılında Kırşehir Türkiye’de 11. sırada yer almaktadır.
1960’lı yıllara kadar Türkiye halıcılığı hiçbir esasa bağlı kalmadan halı üretimi yaparak sürmüştür.
Bu durumun ileriki yıllarda telafisi zor durumların meydana gelmesine neden olabileceği raporlarda
belirtilmiştir. Kullanılan boyalar arasında, çok kolay solan ve uzun ömürlü olmayan boyalar bulunmaktadır.
Halının en önemli hammaddesi olan yün ipliklerinin harmanına karıştırılan tabak yünü ve triko artıkları kısa
zamanda halı havlarının dökülmesine neden olmaktadır. Bunlar ve başka aksaklıklar Türk halılarına kaşı
olan güveni sarsacak ve pazarın yönünü başka yerlere kaydıracaktır. Son yıllarda şehir evlerinde şark odası
dekorasyonlarında halı yerine kilim tercih ediliyor olması bunun başlangıcıdır. 20. yüzyılın ilk yarısında
Türkiye’de el halısı üretimi; Birinci Dünya Savaşında, 1927-1932 ekonomik krizinde ve İkinci Dünya
Savaşında olmak üzere 3 önemli kriz yaşamıştır. Bu krizlerin sonucunda halı dokuma merkezleri değişmiş,
yeni merkezler ortaya çıkmış, ipek ve pamuk iplik halı dokumaya girmiş, çizili desenler kullanılmaya
başlanmış, atölye sistemi gelişmiştir (Anonim, 1959a:69).
1958 yılı itibarıyla Türk halıcılığının başlıca sorunları
1.
Alıcının zevkine hitap eden desenlerde iyi kaliteli halıların üretilmiyor olması
2.
Halı dokumada kullanılan ipliklerin düşük kalitesi olması. Hammaddeyi ucuza getirmek
amacıyla yapağı harmanına dahil edilen tabak yünü ve triko artıkları kullanılarak, haslık derecesi düşük
boyalarla boyanarak iplik üretimi yapılması.
3.
Desenlerin çoğunun özelliğini ve karakteristiğini kaybetmesi
4.
Desen ve renk uyumunda zevksiz ve estetikten uzak üretim yapılması
5.
Islah edilmesi gerekli olan ihraç niteliği çok düşük halılar üretilmesi
Bu durumlar resmi raporlara konu olunca önlem alma yoluna gidilmiştir. Türk halılarının nitelik
yönünden ıslahı için o devir Hükümetinin bir kararı ile Türk Standartları Enstitüsü tüm Türk halılarını
kapsayacak şekilde bir denetleme tüzüğü yapmak amacıyla hazırlıklara başlamış ve prensip kararları alarak
asgari nitelikleri belirlemiştir (Anonim, 1959a:68a).
Düzenlenen bu ilk standartta Kırşehir halısı şöyle tanımlanmıştır: Kırşehir halısı; C grubu orta kalite
sınıfına giren, 32x40 düğüm sıklığında, 3,5 Nm çift katlı yün ilme ipliği, aynı numara ve kat sayısında yün
çözgü ve iki sıra atkı ipliği ile dokunan, hav boyu 6-8 mm kesilen, kenar örgüsünde zemin renginde yün
kullanılan (sarma etlik), yün ipliğin karışımı; %70 yapak+%10 yapak veya tiftik, %15 besi malı, kuzu, güz
yünü, %5 kendi tali hasılatı olacak şekilde, elde bükülü iplik olan halı tipidir (Anonim, 1959a:69). 1959 yılı
itibarıyla Türk Standartlarında tanımlanan Kırşehir halısı %100 yün elde eğrilmiş iplikle dokunan orta kalite
bir halı tipidir. Bu tanımlama Özbağ halılarına da uymaktadır.
Anadolu’da ilk dokunan halılardan günümüze kalan örnek bulunmamaktadır. İmamların ve Evkaf
memurlarının eski halıları yenileriyle değiştirmeleri ve elden çıkarmaları, bazı kimselerin eski halıları
toplamaları, yenisini vererek kullanılmış olanları almaları, yangınlar, savaşlar, yurt değiştirmeler, göçler,
değerli Anadolu halılarının kaybolmasına neden olmuştur. Birinci Dünya Savaşından sonra ve
Cumhuriyetten önce camilere bağışlanan halıların tamamen kaybolduğu belirtilmektedir (Atalay, 1967:16,
21). Özbağ için de bu durum geçerlidir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç olarak Kırşehir’de halıcılık üç aşama geçirmiştir: Kişisel ihtiyaç ve hediyelik amacıyla yapılan
halıcılıkta en güzel sanat eserleri yaratılmıştır; maddi kazanç sağlamak amacıyla fakir halkın geçim zorluğu
çektiği sırada imece veya ortaklık usulüyle yapılan halıcılıkla kalite düşüklüğü başlamıştır. Birinci Dünya
Savaşı’ndan sonra ise taklitçilikle halının tamamıyla bozulduğu aşama başlamış olup bugün halen devam
etmektedir.
1960 yılından itibaren dış pazarlardan özellikle eski Anadolu halılarına talep artmaya başlamış,
bunun sonucunda iyi kaliteli karakteristik desen ve renklerde Türk halısı üretimi yoluna gidilmiş ve kalite
ıslah çalışmaları geliştirilmiştir.
Halıcılık özellikle köy ve kasabalarda hem boş zamanın değerlendirilmesi hem de gelir sağlamak
amacıyla köklü bir el sanatı olarak yerleşmiş, giderek daha modern yöntemlerle üretilmeye başlanmış ve
değişmez yerini günümüze kadar korumuştur. Kırşehir’de geçmişten günümüze el halıcılığı üretimi 4 farklı
sistemle yürütülmüştür. Birincisi, kendi koyunlarından kırkarak veya satın alınan yünlerle yaptıkları iplikleri
kullanarak kendi tezgahlarında dokumacılık yapılan, köy halıcılığıdır. Bu üretim sisteminde dokunan halıları
üretici kendisi kullanır, köylere gelen tüccara satar veya halı pazarına götürerek kendisi satar. İkincisi, kendi
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tezgahlarında, ipliği satın alarak kendi hesabına halı dokumacılığı yapılan ev üretimine dayalı, köy
halıcılığıdır. Üçüncüsü, bir üretici veya tüccarın verdiği tezgâh, iplik ve malzemeyi kullanarak, tüccar
hesabına halı dokumacılığı yapılan yine ev üretimine dayalı, köy halıcılığıdır. Dördüncüsü ise bir halı
atölyesinde, tüccar hesabına halı dokumacılığı yapılan atölye üretimine dayalı köy halıcılığıdır. Özbağ’da
bu sistemlerden ilk üçü son yıllara kadar uygulanmıştır. Atölye sistemi ile üretim ise kamu kurumlarının
açtığı kursların atölyelerinde yürütülen bir halı üretim sistemi görünümündedir. Kurslardan mezun olan
dokumacıların hiçbirinin bu işi sürdürdüğü görülmemiştir.
Kirli yapağı pazardan temin edildikten sonra halı haline getirilinceye kadar geçirdiği tüm aşamalar
halı dokumacısı tarafından yapılmaktadır. İlmelik ipliklerin hazırlanması için yapağı yıkanır, kurutulur,
yabancı maddelerden ayıklanır, didilir, fitil yapılır. Sümeç çekilir, boyanır ve oldukça az bir büküm verilir.
Çözgü ve atkı yünden olduğu taktirde fitil yapıldıktan sonra iyi eğrilerek iyice bükülür, çözgü için 5 kat edilir
ve tekrar bükülür, atkı için ikiye katlanır fakat bükülmez. 1950’li yılların sonlarında dokunan halıların
yarısında çözgü ve atkı ipliği için yün yerine pamuk ipliği kullanılmaya başlanmıştır.
Kırşehir ve yöresindeki tezgahlar eski tip ıstar tezgahlardır. Halılar Türk düğümü ile dokunur. 1 m²
Kırşehir halısı 2.130 gr temiz yapağı (4.260 gram kirli yapağı), 1.065 gr pamuk ipliği ve 85 gram yapay
organik boya harcanarak, bir dokuyucu tarafından 135 saatlik sürede üretilmektedir. Halılarda 10-13 farklı
renk görülür. Bu renklerden üç ya da dördü kadınların kendilerine has yöntemlerle bitkilerden elde ettikleri
boyalardır. Halılara dokunan motif ve desenler sınırlı sayıda olup hepsi de taklitçilik yüzünden bozulmuştur.
Kırşehir halısının kalitesi 32 × 34 ile 32 × 40 arasında değişmektedir. Yani desimetre kare de 1088 ile 1280
ilmek bulunur, hav yüksekliği 8- 12 mm arasındadır. Kırşehir Merkez kazada 110 × 177 cm boyutunda
seccade, Mucur’da altı tanesi bir takım olan 50 × 100 cm boyutunda yastık halısı ve Kırşehir’in 7- 8 km
uzağındaki Erevik, Helvacılar, Kızılcaköy ve Örcün köylerinde 110 × 340 cm. boyutundaki sedir halıları
diğerlerine oranla daha fazla üretilmektedir.
Kırşehir’de 1958’de 158 ton yapağı, 28 ton pamuk ipliği, 3,6 ton suni ve organik boya harcanarak
36.200 metre² tutarında halı üretilmiştir1950’li yıllarda koyunun sırtından alınan yapağının halı haline
gelmesine kadar yapılan tüm işlemler aynı kişiler tarafından yapıldığı için üretim miktarı çok düşük olmuştur.
İyi kaliteli halı ipliğinin hazır bir şekilde Kırşehir piyasasında bulundurulması alizarin boya temini ve çeşitli
motifler hazırlayan desinatörlerin faaliyetleri Kırşehir halıcılığının gelişmesi için çözümler olarak önerilmiştir.
Kırşehir ilinde halıcılığın ve düz dokumacılığın en yoğun yapıldığı yıllar 1950’li yıllardır.
Turizmle birlikte koşut yürütülmesi gereken bir alan hediyelik eşya sanayiidir. Ülkemizde hediyelik
eşya sanayiinin birincil kaynak sağlayıcısı geleneksel el sanatlarımız, bunlar içerisinden de halıcılık ve
kilimcilik olmalıdır.
Halıcılık ve kilimcilik iki farklı sektöre hitap edecek şekilde yapılandırılabilir. Birincisi tekstil yer
döşemeleri sektörü, ikincisi hediyelik ve turistik eşya sektörüdür.
Turistik ve hediyelik eşya olan bir halı veya kilim şu amaçlarla alınır:
1.
Ev içinde dekor amacıyla
2.
Tanıdıklara hediye amaçlı
3.
Geziden bir anı olarak saklamak amaçlı
4.
Koleksiyon amaçlı
5.
Gidilen yerin kültürünü temsil edecek bir hediye almak amaçlı
Bu amaçlara hitap edecek tarzda dokuma üretimi yapılmalıdır. Yeni tasarımlar amaca yönelik
yapılmalıdır.
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RESSAM KAMİL ASLANGER’İN TABLOLARINDA TASVİRLENEN TÜRK HALILARI
(TURKISH CARPETS WHICH HAVE BEEN DESCRIBED IN PAINTINGS OF
ARTIST KAMİL ASLANGER)
Ahmet AYTAÇ
ABSTRACT
Arts and handicrafts have played an important role which transferred people's feelings. They have
also been important as a material cultural element throughout history.
Today, textile arts are evaluated within the concept of plastic arts. In textile arts, Turks have
attracted attention as a nation producing important works. They have produced weaves such as carpets
and rugs especially from Central Asia throughout centuries. These works of the Turks were not silent in
foreigners. They have depicted Turkish carpets for many centuries, including orientalist painters, since the
Renaissance period, in their paintings.
Today, Kamil Aslanger who is one of the troops of military origin, is generally known for his paintings
on Istanbul. He has been making paintings in the orientalist style for the last 15 years. In his paintings, the
subjects deal with the sultans. He designs clothes for the sultan scenes, which he will be the subject of his
paintings. He has someone sew the clothes which be his designed. He makes pictures by dressing in
models. In this research, Turkish carpets depicted in Aslanger's paintings will be evaluated in terms of
pattern features.
Key words: Paint, painter, carpet, weaving.
GİRİŞ
Sanat, en basit ve yalın ifade ile güzeli arayan insanın taşıdığı duyguları aktarmasıdır. Tarih
boyunca insanlıkla beraber gelişim göstermiş ve ihtiyaçlara binaen fonksiyonellik de kazanmıştır. İnsanoğlu
hayatını kolaylaştıracak kimi araç, gereçleri, bir anlamda kendini ifade etme de yöntem olarak kullandığı
sanat yoluyla üretmektedir.
Günümüzde el sanatları olarak ifade edilen alanlar artık plastik sanatın bir parçası haline gelmiş ve
devamlılığını gelişen teknolojik hayat tarzına rağmen kısmen başarmıştır. Türkler Orta Asya’yı takiple kendi
kültürlerinde var olan gelenekli hale gelmiş olan sanatlarını gittikleri her yere de taşımışlardır. Bunların
içerisinde halı, kilim gibi el dokumaları olan tekstil sanatlarının önemi büyüktür.
Bilinen, bulunmuş en eski halı olan Pazirik halısından bu yana 2500 yıldır devam eden halıcılık
alanında Türklerin dünya medeniyetine kazandırdıkları şah eser diyebileceğimiz üretimleri hemen hemen
her dönem tüm dünyanın ilgisini çekmiştir.
Özellikle 11. yüzyılda Türklerin Anadolu’ya gelmesi ile birlikte halıcılık sanatı Selçuklularla adeta
altın çağını yaşamıştır. “Selçuklu halılarında geometrik motifler ve kuvvetle üsluplanarak geometrik bir
şekillendirilmeye uydurulmuş bitkisel motifler, desen dünyasını zenginleştirmiştir” 1. Selçuklu halıları Türk ve
dünya halı sanatında önemli bir merhale, kilometre taşı olup motif ve istif bakımından, geriye gidiş ve
geriden gelişi olmayan, başlangıçtan bitime doğru tek yönlü, durağan bir başlangıcı ile iki yanda yayılması
durdurulmuş bir istif düzeni arz eder2.
Selçukluların halıcılık, çini vd sanat alanlarında bunca önemli eserler ortaya koyduğu dönemlerde
batıdan gelen haçlı seferleri savaş ve yıkımın yanı sıra kültürel bir tahribata da yol açmıştır. Haçlı seferleri
dönüşünde boş gitmeyen batılıların Türk halısını beraberinde götürmeleriyle birlikte Avrupa bu dokumalarla
daha yoğun bir tanışıklık yaşamıştır. “Avrupa halıyı, I. Haçlı Seferi sırasında tanımıştır” 3. Akabinde ki gelişen
ticari anlayış, “diplomatik hediye4” vs sebeplerle Avrupa’da Türk halısı önemli bir hale gelmiştir.
Selçuklu halılarını takiple erken devir (ilk Osmanlı), hayvan figürlü, klasik dönem halıları vd olarak
günümüze kadar uzanmıştır. Özellikle Osmanlı döneminde Anadolu’da yöresel kimlik de kazanarak


Dr. Öğr. Üyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Aydın.
YETKİN, Şerare, Türk Halı Sanatı, Ankara, 1991, s. 8.
2 ÇOKAY, Önder, “Restitüsyon Etüdleri Sırasında Ortaya Çıkan Bir Özellik”, Antik Dekor Dergisi, İstanbul, S:38, 1997,
s. 137.
3 DÖLEN, Emre, Tekstil Tarihi, İstanbul: Marmara Üniversitesi, TEF Yayınları, İstanbul, No:92/1, 1992, s. 350.
4 AYTAÇ, Ahmet ve İLBAK, Merve, Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde El Dokumalarına Dair Önemli Kayıtlar, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul, 2014, s. 266.
1

125

14. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ, SANATI ve KÜLTÜREL MİRASI KORUMA SEMPOZYUMU

gelişimini sürdürmüştür. “Osmanlı İmparatorluğu döneminde geniş ülke topraklarında ilk önceleri gelenekli
olarak ihtiyaçlar, günlük kullanım amacıyla dokuma üretilmekteydi. Bu durum, dokuma örneklerinin
çeşitlenmesini sağlamış ve dokuma alanındaki zenginliği de zaman içerisinde sağlamıştır. Dokuma
alanındaki zenginlik, imparatorluk topraklarının bazı bölgelerinin yöresel dokumaları ile isim yapmalarını
sağlamıştır”5. Ayrıca “15-16. yüzyılda Osmanlı hükümdarlarının Türk ülkelerinden sanatkârları davetleri,
Topkapı Sarayı’nda toplamaları ile bunlara müreffeh bir ortam hazırlamaları, Anadolu’ya kültür, sanat
göçünü hızlandırmış ve pek çok konuda olduğu gibi sanat alanında da merkez olmuştur” 6.
Anadolu’da 13. ve 14. yüzyıllarda gelişen ve bir hayli geniş bölgeye yayılan, sosyo-kültürel bir esnaf
teşkilatı niteliği de olan ‘Ahilik’, kökeninde fütüvvet teşkilatının tesir ve nüfusu bulunmakla beraber özü
itibariyle bir Türk kuruluşudur. Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında büyük hizmetleri olduğu gibi,
Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunda da büyük faydalar sağlamış, daha sonra esnaf kurumları halinde
devam etmiştir. Bu esnaf kuruluşu da Osmanlı döneminde halıcılığın gelişmesine çok olumlu katkılar
yapmıştır.
Anadolu’da halıcılık alanında olan bu gelişmeler 15. yüzyılla birlikte Avrupa’ya da taşınmıştır. O
dönemlerde “Macaristan’da Protestan, Lüteryan ve Kalvanist kiliselerinin boş olan duvarları, Türk halılarıyla
süslenirdi. Cenaze törenlerinde katafalkın üzerine Türk halısı örtmek de adet haline gelmişti” 7. Balkanlarda
ve Avrupa’da 15. yüzyıldan sonra Türk halısına aşırı bir rağbet vardı. Örneğin İtalya’da Türk halısı satın
alamayanların, kiralama yoluyla da olsa bu ayrıcalığa ulaşma çabasına girdikleri bilinmektedir. Öyle ki
balkondan sarkıtılan bir Türk halısı zenginliğin ve soyluluğun simgesiydi8.
Anadolu’da 14-15. yüzyıllarda başta İtalyan ressamlar olmak üzere Avrupalı ressamların
tablolarında özellikle figürlü halılar da görülür9. Avrupalı sanatçılar Rönesans ile birlikte ve sonrasında Türk
sanatına ve dünyasına aşırı rağbet göstermeye başlamışlardır. Özellikle ressam Bellini’nin İstanbul’da
sarayda Fatih Sultan Mehmet Han’ın portresini yapması ile bu ilgi artmış adeta tüm Avrupalı ressamları
Türk kültüründen esinlenerek eser üretmeye yönlendirmiştir. Daha sonrada “Avrupa’da 19. yüzyılda doğu
ve İslam kültürüne karşı duyulan ilgi ve merakla birlikte adeta bir moda olan Oryantalizm vesilesi ile Osmanlı
topraklarına araştırmacılar, yazarlar ve sanatçılar sıklıkla geziler düzenlemeye başlamışlardır.
Karşılaştıkları kültür ile alakalı yayınlar, eserler üretirler ki pek çok Oryantalist sanatçı karşılaştıkları kültürü
tıpkı geçmişteki Rönesans ressamları gibi tablolarında tasvirlemiştir” 10. Elbette ki oryantalistlerin eserleri
realist gözlemden ziyade birazda hayal gücünün kullanıldığı eserlerdi. Ancak Osmanlı İmparatorluğu’nun
son dönemlerinde Avrupa’ya giden asker ressamlarda bu tarzdan etkilenmiş ve cumhuriyet sonrasında da
oryantalist üslupta resimler üretmeye devam etmişlerdir.
Oryantalistlerin çoğu hayale dayalı doğuyu dolayısıyla Anadolu’yu resimleme anlayışı bazen
gerçekçi bazen yine hayale dayalı tasvirlerle günümüze kadar sürmüştür.
1. RESSAM KAMİL ASLANGER’in HAYATI ve SANATÇI KİMLİĞİ

Fotoğraf: 1, Kamil Aslanger.
AYTAÇ, Ahmet, Koyunoğlu Müzesi El Dokumaları, Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Konya, 2014, s. 24.
Ali Haydar, “Osmanlı El Sanatlarının Gelişmesinde Ehl-i Hiref’in Rolü ve Kimliği”, S. Ü. Türk El San. Uyg. ve
Arş. Mrk. El Sanatları Dergisi- Türk El Sanatlarının Dünü-Bugünü-Yarını Sempozyumu, Konya, 1997, s.57.
7 BATARI, Frenc, “Macaristan Uygulamalı Sanatlar Müzesi’ndeki Türk Halıları”, Türkeli Dergisi, Ankara, 2004, s. 74.
8 ROSAMOND, E. Mack, Doğu Malı Batı Sanatı, İstanbul, 2005, (Çeviren: Ali Özdemir), s. 126-156. 9
9 OKUMURA, Sumiyo, Anadolu Dokuma Mirası I, İstanbul, 2007, s. 80; AYTAÇ, Ahmet ve ark., Yabancı Ressamların
Tablolarında Tasvirlenen Osmanlı Dönemi Türk Halıları, Konya, 2006, s. I.
10 AYTAÇ, Ahmet, “Oryantalist Ressamların Tablolarında Tasvirlenen Türk Dokumalarına Dair”, VI. Uluslararası Türk
Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Sempozyumu/ Sanat Etkinlikleri, (Editör: Ahmet Aytaç), Milano/İtalya,17-18-19-20-21
Eylül 2012, s. 57.
5

6 BAYAT,
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1949 yılında İstanbul'da doğan Kâmil Aslanger, Selimiye Askeri Ortaokulu ve Kuleli Askeri
Lisesinden sonra 1969 yılında Kara Harb Okulu’ndan mezun olmuştur. Jandarma subayı olarak sürdürdüğü
zorunlu hizmet süresini 1979 yılında bitirdikten sonra bütün zamanını resim çalışma ve araştırmalarına
ayırmıştır.
Okullu bir sanat eğitim hayatı olmayan Kamil Aslanger, resim üzerine Hüseyin Hazan, Cavit
Ataman, Saynur Kirçil, Kani Ermis, Feridun Saraçoğlu, Naim Uludoğan gibi resim öğretmenlerinin etkisi ve
destekleriyle resim yapmaya başlamıştır.
Konularının tamamını İstanbul’dan seçen ressam, son on beş yıldır ağırlıklı olarak oryantalizm
üzerinde incelemeler yapmakta ve Osmanlı İstanbul’unun beş yüz yıllık geçmişindeki sosyal yaşamından
kesitleri, kaybolan kültürel değerleri tabloları ile “Oryantalizm ve İstanbul Serisi” adı altında günümüze
taşımaya çalışmaktadır. Osmanlı dönemiyle alakalı oryantalist tarzda ki eserler için araştırmalar yapıldıktan
sonra kıyafetler bire bir diktiriliyor, mankenlere giydiriliyor ve hayali mekân fonlarıyla tuvalde birleştiriliyor
ressam tarafından. Sanatçının kendi ifadesiyle “batılıların gözüyle değil, kendi örf, adet ve geleneklerimizin
penceresinden kendi göz ve gönlümüzce bakarak” resim yapmaktadır.
Sanatçı, sekiz kişisel sergi açmasının yanı sıra çeşitli zamanlarda açılan vakıf, dernek ve yardım
kuruluşlarının sergilerine, Horhor, Ümit Yaşar, Toprakbank, Pırıltı ve Beff Home sanat galerilerinin karma
sergilerine, As. Müze ve Kültür Sitesinin geleneksel "Yaşayan Asker Ressamlar" 1995-1996-1998-20022004 serilerine katılmıştır.
2. K. ASLANGER’in TÜRK HALISI TASVİRLİ BAZI RESİMLERİNDEN ÖRNEKLER
Bu çalışma sanatçının Osmanlı sarayı harem dairesindeki hanım sultanlarla alakalı oryantalist
tarzdaki sekiz adet tablosu ile sınırlandırılmıştır.
2.1. Birinci örnek:

Fotoğraf: 2, “Sultana Yemek İkramı” tablosu (A. Aytaç arşivi).
Sultan’a Yemek İkramı isimli tuval üzerine yağlı boya olan tablo 60x80 cm ölçülerindedir. 2009’da
yapılmış olup, özel koleksiyondadır.
Sol taraftaki pencereden gelen ışığın çok iyi kullanıldığı tabloda, kalemişi süslemeleri olan şömine
tarzı çok şık bir ocak önünde hanım sultana zarif bir sofra bezi üzerindeki tepsi de üstü çini kapakla örtülmüş
yemekler sunulmaktadır. Sağ köşede sedefli bir sehpa üzerinde bakır lenger ve ibrik durmaktadır.
Zeminde büyük ölçülü bir halı tasviri vardır. Kırmızı renkli küçük sulardan dıştakinde sekiz köşeli
yıldızlar görülmektedir. Ancak iç taraftaki yanış biraz rumiyi andırmakla birlikte ressam tarafından net olarak
tasvirlenmemiştir. Lacivert renkli büyük suda ise tam anlamıyla Selçuklu halılarının kufi suyu neredeyse
bire bir görülmektedir. Konya Alaeddin Camii’nde bulunan bir Selçuklu halısının suyunun neredeyse
aynısıdır. Kırmızı renkli orta kompozisyon alanında ise zemin küçük karelere bölümlenmiş ve çok net
olmamakla birlikte geometrik lale raportu gibi gözükmektedir. Orta kompozisyon alanı ressam tarafından
değiştirilmiş olmakla birlikte klasik bir Selçuklu benzetmesi şeklinde Konya halısı tasviridir.
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1.2.

İkinci örnek:

Fotoğraf: 3, “Okuyan Sultan”, tablosu (A. Aytaç arşivi).
“Okuyan Sultan” adlı tablo tuval üzerine yağlı boya olup, 50x70 cm ölçülerindedir. 2008 yılına aittir
ve özel koleksiyondadır.
Sol tarafta altı şömine, üzeri sedef işlemeli ahşap dolap tarzı çok şık bir büfe yer almaktadır. Sağ
tarafta arka tarafa açılan odanın girişinin önünde bakır bir mangal durmaktadır. Sedef işli bir rahle üzerinde
kitap okuyan hanım Sultan yerde halı üzerinde bir minderde oturmaktadır.
Deve tüyü renkli iç ve dış küçük sularla petrol yeşili gibi görünen lacivertimsi büyük suda kıvrık dal
üzerine yaprak, çiçek, dal ve tomurcuklardan oluşan bitkisel bir bezeme devam etmektedir. Kırmızı renkli
orta kompozisyon alanını ise suyun kenarından başlayan bir şemseden çıkan dallar üzerinde ilerleyen
yaprak, dal, çiçek, tomurcuk gibi bitkisel bezemelerle donatılmıştır. Tamamen klasik bir Hereke halısı
tasviridir.
1.3.

Üçüncü örnek:

Fotoğraf: 4, “Bağdat Köşkünde Üç Sultan”, tablosu (A. Aytaç arşivi).
“Bağdat Köşkü’nde Üç Sultan” adlı 2015’te tarihli tablo tuval üzerine yağlı boya olup, 120x160 cm
ölçülerindedir.
Vitraylı pencereleri, tavana kadar uzanan ayet işli hatai, palmet, rumi ve çiçek, yaprak,
tomurcuklarla donatılmış mavi çinileri ile tavanda kubbeli bir mimari özellik hissi uyandıran muhteşem bir
oda tasvirlenmiştir. Sol taraftaki pencerelerin altında sırt yastıkları olan bir sedir ve hafif yükselti üzerinde
desenleri belli olmayan bir halı tasviri daha vardır. Kalemişleri ile zenginleştirilmiş yukarıya doğru ince ve
sivri bir kubbe görünümlü şömine önünde ikisi oturur diğeri ayakta üç hanım Sultan figürü vardır.
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Küçük sulardaki bitkisel bezemeler net olarak belli değildir. Lacivert renkli büyük suda ise tezhip
süslemesi tarzı bölümlendirilmiş bir bitkisel bezemeli düzen görülmektedir. Kırmızı renkli orta kompozisyona
alanının ortasında kenarları beyaz şeritli lacivert bir oval göbek madalyon vardır. Köşelerde de göbeğin
¼’lük kesiti köşe bezemesi şeklinde yerleştirilmiştir. Tamamıyla bitkisel bezemeli halı tasviri klasik dönem
madalyonlu Uşak halısıdır.
1.4.

Dördüncü örnek:

Fotoğraf: 5, “Geçmişle Buluşmalar 8”, tablosu (A. Aytaç arşivi).
“Geçmişle buluşmalar” adlı 2019 tarihli tuval üzerine yağlı boya tablo 70x100 cm ölçülerindedir.
Çinilerle kaplı duvarları olan haremden hanım Sultan’ın çıkışının anlatıldığı tabloda sol tarafta
sütunler ve ayakta duran bir hizmetçi kadın figürü vardır. Üzerinde ayet işlenmiş bir tablo asılı olan kapıdan
çıkan hanım Sultan mermer zemine serili halıda yürümektedir. Arkasında bir, sol tarafında ise iki hizmetçi
kadın figürü daha vardır.
Yolluk tarzı halı tasvirinin kırmızı renkli suyunda bitkisel bir bezeme vardır. Koyu renkli orta
kompozisyon alanında ise ortada üst üste devam eden dairesel birer adet madalyon tekrarı görülmektedir.
İki büyük madalyonun arasındaki boşluklarda dikim suya yakın boşluklarda ise yine dairesel birer küçük
madalyon tekrar etmiştir. Madalyonlarda lotus yaprağı, çiçek, dal yaprak ve tomurcuklarla bezelidir.
Ressam tarafından halı tasvirinde değişiklikler yapılmakla birlikte klasik dönem madalyonlu Uşak
halılarının desen yapısını andırmaktadır.
1.5. Beşinci örnek:

Fotoğraf: 6, “Geçmişle Buluşmalar 7”, tablosu (A. Aytaç arşivi).
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Geçmişle buluşmalar adını taşıyan 2019 yılında yapılan tablo tuval üzerine yağlı boya olup, 100x80
cm ölçülerindedir.
Pembe tonlarının hakim olduğu büyükçe bir kalemişi süslemeli ahşap dolap tüm arka planı
kaplamıştır. Dolabın orta gözlerin çini vazo gibi eşyalarla dolgulanmıştır. Sağ köşede mavi renkli büyük bir
çini vazo dekoratif bir unsur olarak yer almıştır. Yerde oturan hanım sultan elindeki ayna ile yüzüne
bakmakta hanım Sultan’a doğru hafif eğilmiş elinde inci kolye tutan bir kadın hizmetçi figürü de ayakta
durmaktadır.
Sarı, krem gibi bir renge sahip iç ve dış sularda muhtemelen suyolu tarzı bir bezeme vardır. Lacivert
renkli büyük suda lale, yaprak, dal, çiçek ve tomurcuklardan oluşan bir bezeme düzeni görülmektedir. Krem
renkli orta kompozisyon alanında lotus yaprakları, hatai, çiçek ve tomurcuklardan oluşan raport tekrarlı bir
bitkisel bezeme tekrarı vardır. 17. Yüzyıl klasik Osmanlı saray halısı üslubunu bire bir yansıtan bir halı
tasviridir.
1.6. Altıncı örnek:

Fotoğraf: 7, “Sazendeler”, 80x65 cm, tablosu (A. Aytaç arşivi).
“Sazendeler” adlı tuval üzerine yağlı boya resim 80x65 cm ölçülerindedir. 2008 tarihli eser özel
koleksiyondadır.
Yer minderleri ve sırt yastıklarından oluşan köşeli bir düzende oturarak ellerinde farklı enstrümanlar
çalan beş bayan müzisyen figürü vardır. Vitray kaplı pencere ve çini kaplı iki kemerin birleştiği pandatifte
ve kemer yüzeyleri ile arka plan tamamlanmıştır. Ortada muhtemelen ahşaptan mamul bir altlık üzerinde
oda ısıtmada kullanılan mangal vardır.
Mavi renkli büyük su net olmamakla birlikte bitkisel bezemelidir. Krem renkteki orta kompozisyon
alanında ise raport tekrar halde, rumi kanatlarının birleştirilmesiyle oluşturulmuş baklavalar içerisinde rozet
etrafında haç biçimli palmeti andıran bir bezeme vardır. Uşak tarzı Osmanlı saray halısı tasviridir. İstanbul
Türk İslam Eserleri Müzesi’nde benzer desenli büyük boyutlu bir örneği vardır.
1.7. Yedinci örnek:

Fotoğraf: 8, “Geçmişle Buluşmalar 2”, 100x80 cm, TÜYB
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“Geçmişle Buluşmalar 2” adlı tablo 2019 tarihli olup tuval üzerine yağlı boya olup, 100x80 cm
ölçülerindedir.
Duvar resimleriyle süslü bir odada hanım Sultan ve üç hizmetçi figürü vardır. Arka plandaki ahşağ
sütunlarda kalemişi bitkisel bezemeler görülmektedir. Yerde büyük bir şamdan üzerinde mum tasviri yer
almaktadır.
Yere serili haldeki halının kırmızı renkli dış küçük suyunda kıvrık dal üzerine bitkisel bir desen
vardır. Lacivert renkli büyük su lotus yaprakları, penç, çiçek, yaprak ve dallardan oluşan bir bezeme ile
kaplanmıştır. Kırmızı orta kompozisyon alanında beyaz renkte salbekli iri bir oval madalyon yer almaktadır.
Dolgularda ise sarının ağırlıklı kullanıldığı iri lotus yaprakları, çiçek, yaprak ve dallardan ibaret bir desen
görülmektedir. Klasik dönem Osmanlı saray olarak adlandırılan bir Uşak halı tasviridir.
1.8. Sekizinci örnek:

Fotoğraf: 9, “Geçmişle Buluşmalar 3”, 100x80 cm, TÜYB
“Geçmişle Buluşmalar 3” adlı 2018 tarihli tuval üzerine yağlı boya tablo 100x80 cm’dir.
Tamamıyla çini kaplı bir duvara sırt yastıkları ve minderden ibaret oturma düzeni olan bir odada
kasnakta el nakışı yapan bir hanım Sultan ve yardımcısı oturur vaziyettedir. Solda iplik makara kutusu,
sağda ise içinde bir takım malzemeler olduğu tahmin edilen bir küçük hasır tabak vardır.
Krem renkli dışı küçük ve lacivert renkli büyük suda çiçek, yaprak ve dallardan oluşan bitkisel
bezemeli bir desen vardır. Kırmızı renkli orta kompozisyon alanında sarı renkli bir madalyon vardır.
Salbekler beyaz renklidir. Madalyon içerisinde ve dışarda dolgularda lotus, çiçek, yaprak, dallardan oluşan
bitkisel bir bezeme görülmektedir. Uşak yöresine ait klasik dönem Osmanlı Saray halısı tasviridir.
SONUÇ
Rönesans ressamlarından itibaren ve akabinde oryantalistler tarafından resimlerde Türk halısı
tasvirleme geleneği günümüze kadar devam etmiştir. Bir anlamda Osmanlı son dönem asker ressamların
adeta devamı niteliğinde gibi bir portföy çizen günümüz asker ressamı Kamil Bey’in tablolarında da
oryantalist lezzette Osmanlı haremi ile alakalı tasvirler görülmektedir.
Çalışmaya konu olan sekiz adet tablonun tamamı hareme ait kapalı mekan tasvirleridir. Kamil Beyin
tabloları, mimari ihtişama rağmen sade hayatı gösteren resimlerde o dönemin saray kadınlarına özgü adeta
bir üniversite işlevi gören haremde el sanatları, bilim gibi öğretiler yansıtılmıştır. Hatta eğlencelerin dahi
kadın müzisyenlerce yapıldığını anlatan tasvirlerle, hanım sultan ve çalışanların giysilerinin de yabancı
oryantalistlerin tablolarında ki gibi olmadığını bize ifade eden eserler olarak tanımlanabilir.
Çalışmaya konu olan tablolarda tasvirlenen dokumaların bir tanesi Selçuklu halılarını andıran
desen şemasıyla Konya, diğeri Hereke üslubundadır. Kalan altı tabloda ise klasik dönem Osmanlı Saray
halısı bezeme tarzı ile Uşak yöresi dokumalarının ağırlıklı olduğu anlaşılmaktadır.
Yaklaşık 100 yıl önceki Harem’e dair resimlerin hem de bir Türk ressam tarafından devam
ettirilmesinin ayrıcalıklı ve altı çizilmesi gereken bir özelliği daha dikkat çekmektedir.
O dönemki yabancı oryantalist ressamlar hiç görmedikleri hareme dair hayal dünyalarından
gerçeğine aykırı dansözlü, yarı çıplak kadın figürlerinin olduğu Türk-İslam kültürü ve hayat biçimine
131

14. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ, SANATI ve KÜLTÜREL MİRASI KORUMA SEMPOZYUMU

uymayan resimler yapılmaktaydı. Günümüz ressamlarından Kamil Bey haremin ruhuna uyan oryantalist
resimlerin nasıl yapılacağı hakkında doğru yaklaşımlar ortaya koyan eserler üretmiştir.
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ANADOLUDA DOKUNMUŞ BAZI HALI VE KİLİM ÖRNEKLERİNDE AKREP MOTİFİ
SCORPİON MOTIF IN SOME CARPET AND KILIM SAMPLES WOVEN IN ANATOLIA
Sultan
SÖKMEN
Zeynep
BALKANAL
ABSTRACT
The motifs used in our handicrafts have various meanings. Motifs differ by region in terms of name
and shape. In hand-woven carpets and rugs, some of the motifs are different in terms of meaning and some
are used in the same meanings. When we evaluate the common meanings of the motifs, a classification
can be made as motifs for protection from evil eye and evil eyes, symbolizing marriage, birth, fertility and
happiness. In this classification, the Scorpion motif is in the category of protection against evil.
The person who weaved his feelings and his thoughts and many things that he could not say were
reflected with motifs in carpets and rugs woven in Anatolia. The scorpion motif often seen in the weavings.
The purpose of our research is to identify and present examples of our weavings, the area where the
scorpion motif is used the most. It has been determined that the scorpion motif is used alone and in
combination with other motifs in hand-woven carpets and rugs that can be found within the scope of the
research.
In the research made in the scorpion motif, we have come across many fields such as architecture,
miniature, stonework and woodworks, especially from weaving. The reason for the widespread use of the
scorpion motif is that it is believed to have a protective feature. In the paper, examples of scorpion motifs
were presented in some carpet and rug samples woven in Anatolia, which can be found within the scope
of the research. Also information about scorpion motif is given.
GİRİŞ
Özellikle sıcak bölgelerde yaşayan, yaz aylarında görülen akrep, korku veren görüntüsü sebebiyle,
asırlar boyu insanların dikkatini çekmiştir. Astrolojide, mitolojide, kabartmalarda, masallarda, destanlarda,
kutsal metinlerde, astrolojide, kozmolojide, halk inanışlarında, şiirde görülen akrep, halı ve kilimlerde de
sıklıkla kullanılan bir semboldür.
Akrep Latince scorpio, Farsça kejdüm, Arapça ‘akrab olarak karşılık bulan, kıskaçları, siyah, mavi,
kırmızı ve sarı renkteki gövdesi, sert kitini, yediye kadar çıkan boğumlarının ucundaki incecik iğnesiyle
yeryüzünün en tehlikeli canlılarındandır. Küçücük bedeninde bir insanı öldürebilecek kadar zehir taşır
(Şahin, 2018: 319).
Terazi burcuyla komşu, burçlar kuşağının sekizinci yıldız kümesi olan Akrep, astrolojide soğuğu,
karanlığı ve fırtınayı getiren ve insanoğlu üzerinde kötü bir tesir bırakan uğursuz bir yıldız kümesidir (Tiken,
2008: 159).
Doğu mitolojilerinin hemen tümünde kendine yer bulmuştur. Kendisine gösterilen saygı ve
varlığının getirdiği korku bazı kültürlerde öylesine abartılmıştır ki Afrika da adını ağzına almanın bile tehlike
getirileceğine inanılır. Gılgamış Destanı’nda hiçbir ölümlüye nasip olmayan ölümsüzlük sırrının bekçisi
akrep adamdır. Mezopotamya mitolojisinde, sihirli gücün ve koruyuculuğun simgesidir (Yıldıran, 2001: 11).
MATERYAL ve YÖNTEM
Çalışmamızın evrenini Anadolu’da dokunmuş akrep motifli el dokumaları örnekleri, örneklemini ise
araştırma kapsamında literatürde bulunabilen Anadolu’da dokunmuş akrep motifli dokumalar
oluşturmuştur.
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Bu çalışmada akrep motifi bulunan Anadolu’da dokunmuş bazı halı ve kilim örnekleri literatür
taraması yapılarak incelenmiştir. Literatürde yer alan çeşitli kaynaklardan akrep motifli dokuma örnekleri
incelenmiş ve örneklem olarak 16 adet dokuma belirlenmiştir.
Bulunabilen çeşitli yörelerdeki akrep motifli 16 dokuma örneği bildiride sunulmuştur. Araştırmada
kullanılan örneklerin bilgileri alıntılanan kaynaklardaki verilere göre düzenlenmiştir.
KÜLTÜRÜMÜZDE AKREP
Kültürümüzde, günlük hayatta kullandığımız saatin iki ibresinden kısa olanına akrep denilir. Ayrıca
akrep, 24 Ekim- 22 Kasım tarihleri arasında yer alan burçtur. Akrepler, yoğun, tutkulu ve iddialı olarak
görülürler. Mars tarafından yönetilen su grubunda, sabit ve negatif bir burçtur (Divanoğlu, 2018: 4345).
Akrep iyiye yorumlanmayıp, tehlikeyi, hilekârlığı ve hainliği temsil eder. Hz. Mevlâna’nın “Dünyada
fesat çıkaranlar ve zalimler yılan ve akrep gibidirler” şeklindeki sözü bu açıdan önemlidir. Pusulasız ve
kılavuzsuz insanların yürüyüşünü akrep yürüyüşüne, hilekârlığa teşebbüs eden kişiler ise “akrep iğneli
şahıslar” olarak nitelendirilirler (Gören, 2010: 513, Ertan, 1989: 139).
Türkiye'nin Ege bölgesinde akrep fazladır, bu yüzden insanlar evlerinin kapı-pencerelerini veya
duvarlarını maviye boyamaktadır. Akrep ve diğer sürüngenler mavi rengini ateş olarak algıladıkları için bu
renkten uzak durmaktadırlar (Atik, 2019: 85).
Güneydoğu’da özellikle ilkbahar yaz ve sonbaharda halk arasında “akrep yeli” diye adlandırılan
serin rüzgârların estiği gecelerde akrepler yuvalarından çıkar. Bunu bilen çocuklar, onları öldürmek için
toplanırlar (Ertan,1989: 139).
DOKUMADA AKREP MOTİFİ
Akrep motifi korunma amaçlı motiflerden biridir. Bu motif şeytanın ruhunu temsil eder. Efsaneye
göre akrep şöyle der: Ben ne doğal bir ruhum ne de şeytan. Bana dokunan herkese ölüm getiririm. İki
boynuzum bir kuyruğum var. Boynuzlarımın adı acımasızlık ve nefret; kuyruğum ise hançerdir. Ben sadece
bir kez doğururum. Diğer yaratıklarda bereket işareti olan doğum benim için bir ölüm işaretidir” (Erbek,
2002: 154). Akrep motifinin, canı koruduğuna, halıya dokunan hayvan motiflerinin gücünün, bulunduğu
evdeki kişilere geçeceğine inanılmaktadır (Sürmeli, 2014: 366).
Anadolu Türkmen köylerinde dokunan halı, kilim gibi örgüler, Şaman giysileriyle aynı izleri
taşımaktadır. Şamanın üzerine giydiği giysiye yılan, akrep, kunduz gibi yabani ve zararlı hayvan şekilleri
çizilerek bu hayvanları kaçırılacağına inanılırdı (Tanpolat, 2016: 195, Mollaibrahimoğlu, 2008: 137).
Anadolu’nun karakteristik yaygılarından keçe ve kilim dokuma tekniği nedeni ile akrebin üzerinde
zorlukla yürüdüğü bir yüzeydir. Yüzeyleri akrep, çiyan ve yılan gibi öldürücü zehirleri olan sürüngenlerin
yürümesini engellediği için Türkmen çadırı ve kara çadırların zemininde bu keçe ve kilimler kullanılır ve bir
anlamda koruyucu bir işlem görmektedir (Erbek, 2002: 154). Iğdır’da, Geve (tülü) dokumalar, yılan, akrep
gibi sürüngenlerin çadıra girmesine engel olmak amacıyla da yaygın olarak kullanılmıştır (Çetin ve Polat,
2019: 240).
Akrep, yengeç gibi motifler, her biri kendi başına birer motif olduğu hâlde, örümcek şeklinde işlenir.
Bu motifleri birbirinden ayırt etmek zordur (Deniz, 2000:188).
Çeşitli kaynaklarda, dokumalarda görülen akrep motifleri verilmiştir. Aşağıda Erbek (1990) kilim
kataloğunda ve Ergüder’in (2009) araştırmasında bulunan akrep motifi çizimleri görülmektedir (Fotoğraf 12).

Fotoğraf 1-2. Dokumalarda görülen akrep motifi çizimleri (Erbek, 1990: 3, Ergüder, 2009: 134)
AKREP MOTİFLİ DOKUMA ÖRNEKLERİ
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Halı ve düz dokuma yaygılarda akrep motifi çok işlenen bir motiftir. Özellikle akrebin düşmanlardan
kurtulmak için kendi kendini zehirlemesi akrebin sevilmeyen korkulan bir hayvan olmasına rağmen halk
arasında adeta bir kahramanlık sembolü olarak görülür. Bu nedenle de Antalya Döşemealtı halılarındakine
benzer şekilde hem bir motif ismi hem de akrepli halı gibi halı tipi olarak kullanılır (Deniz, 2000:188).
Yöresel halılarımızdan Antalya Döşemealtı halıları, orta zemine yerleştirilen desenlere göre halelli,
dallı, kocasulu, yıldızlı, camili, toplu, yastık toplu ve akrepli olmak üzere sekiz temel gruba ayrılmaktadır
(Mazıbaş, 2014: 15).
Akrepli Halılar; Mihraplı halılar grubu içerisinde yer almaktadır. Akrepli halılar adını zeminde
bulunan ve dik olarak yerleştirilmiş eşkenar dörtgen içerisine dokunan akrep motiflerinden almaktadır.
Akrepli halılarda, mihrap kemerinin içerisinde eşkenar dörtgenler ve onların merkezlerinde de akrep
motifleri yer almaktadır (Fotoğraf 3, 4, 5) (Mazıbaş, 2014: 36).

Fotoğraf 3-4-5. Akrepli Dallı Halı, Döşemealtı Halısında Akrep Motifi ve Çizimi (Mazıbaş, 2012) (Mazıbaş,
2014: 98-128)

Fotoğraf 6-7. Kars-Sarıkamış-Yağbasan
Köyü Camiinde Bulunan Erzurum
Yöresine Ait İlikli Kilim Seccade ve
Kilimde Kullanılan Akrep Motifi
(Ergüder, 2009: 175-176)

Fotoğraf 10-11. Kars Selim/Akçakale
Köyü Camii Akrep Motifli Kilim ve
Akrep Motifi (Ergüder, 2009: 185-186)

Fotoğraf 8-9. Malatya Yöresi
Motifli Çanta (Kur’an Kabı)
Yöresel Adı: Gül Zilani
Akrep (Tazegül,
2019: 63)

Fotoğraf 12-13. A.134 Numaralı
Akrep Motifli Halı ve Akrep
Motifleri Detay (Halı Müzesi
Arşivi) (Kardeşlik, 2011: 79-87)

Kardeşlik (2011), “Vakıflar Halı Müzesinde Selçuklu ve Selçuklu Geleneğindeki Halılarda
Kozmolojik ve İkonografik Boyut” adlı çalışmasında fotoğraf 12-13’de görülen Vakıflar Halı Müzesinde
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bulunan A.134 envanter numaralı halıya yer vermiş ve “Dört akrep figürünün merkezindeki rozetin
Sümerlerin Gılgamış destanında adı geçen ‘Ölümsüzlük Otu’ olduğu düşünülürse, ölüm getiren akrep ve
ölümsüzlüğü sağlayan mitolojik bitki arasında ikonografik bir bağıntı olmalıdır” şeklinde açıklamasını
yapmıştır (Fotoğraf 12-13), (Kardeşlik, 2011: 87).

Fotoğraf 14-15. A.121 Numaralı
Akrep Figürlü Halı ve Akrep
Motifleri Detay (Halı Müzesi
Arşivi) (Kardeşlik, 2011: 83-87)

Fotoğraf 16. Ağrı Doğubeyazıt’ta
Yastık Halılarda Kullanılan
Motifler (Akrep Motifi)
(Yarmacı ve Başaran, 2014: 167)

Yarmacı ve Başaran, “Ağrı İli Doğubayazıt İlçesi El Dokuması Halıların Renk, Motif ve Kompozisyon
Özellikleri” adlı araştırmalarında yastık halılarında görülen motifleri derlemişlerdir. Halı yastıklarda
kullanılan akrep motifi Fotoğraf 16’da görülmektedir.

Fotoğraf 17-18. Isparta Gelendost
Fotoğraf 19-20. Akrep Motifli Bitlis
İlçesi Keçili Köyü Camiinde Bulunan
Ahlat Yuvadamı Köyü Yastık ve
Kilim Örneği ve Akrep Motif Çizimi
Yolluk Halı (Fotoğraf: Sultan Sökmen,
(Oyman, 2019: 403)
2012)
Bitlis Ahlat Yuvadamı Köyü’nde bulunan akrep motifli halı yastık ve yolluk örneği fotoğraf 19-20’de
görülmektedir (Sökmen, 2012)
Aytaç (2017) “Koyunoğlu Müzesi’nde Yer Alan Bir Taşpınar Kilimi ve Renk Analizi” adlı
araştırmasında incelediği Koyunoğlu Müzesi’nde bulunan Taşpınar kiliminde akrep motifleri görülmektedir
(Fotoğraf, 21).

Fotoğraf 21. Akrep Motifli Taşpınar
Fotoğraf 22. Zeminde Mihrap Tepesinde Kilimi (Aytaç, 2017: 35) Akrep Motifi Bulunan Kırşehir- Mucur
Halısı (Soysaldı ve Göksel, 2018: 118)
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Fotoğraf 23. Mihrabında Akrep Motifi
Bulunan Nevşehir Avanos Halısı
(Bayındır, 2007: 129)

Fotoğraf 24. Mihrabında Akrep
Motifi Bulunan Kırşehir
Halısı (Karaçay, 2011, s.47)

Fotoğraf 25-26-27. Isparta İli Yalvaç Yöresi Körküler Köyü Heybe Dokuma Örneği (Kılıçarslan, 2019:
132)

Fotoğraf 28. Akrep Motifli Malatya Gökderen Köyü Akrep Motifli Yastık Halı Dokuma (Kılıçarslan, 2017:
2129)
Fotoğraf 29. Malatya İli Darende İlçesi Yastık Halısı (Aral, 2013: 10)
SONUÇ
Akrep motifi Anadolu’nun hemen her yerinde dokunan dokumalarda görülmektedir. Araştırmamız
kapsamında dokuma yaygılarda, (halı-kilim, cicim, sumak, zili dokumalarda) halı yastık, heybe, Kur’an kabı
vb. birçok dokuma çeşidinde karşımıza çıkmıştır. Dokumalarda sıklıkla kullanılan bir motiftir. Akrep motifi
kötü hayvanlardan, haşerelerden, bazı yörelerde kötü gözlerden korunmak amaçlı dokunan bir motiftir.
Literatürde incelediğimiz dokumalarda akrep motifi göbek, su, dokumanın tüm yüzeyini kaplayan
kompozisyonlarda görülmüştür. Araştırma kapsamında çok sayıda akrep motifli dokuma örneği tespit
edilmiştir. Ancak bildiri için yer kısıtlılığı sebebiyle bulunan örneklerin bir kısmı burada gösterilmiştir.
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TƏBRIZ XALÇALARI
(Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Kolleksiyasından)
TABRIZ CARPETS
(From the collection of National Museum of History Azerbaijan)
Xədicə ƏSƏDOVA
ABSTRACT
This article shows initiative to talk about varied types of South Azerbaijan carpets that singled out
the independent school among Azerbaijan carpet art specimens, the different style and forms that were
accepted and used under mutual influence during centuries.
Our actual theme is carpet notion that takes place in world`s culture context. The most of carpets
presented here are analyzed for the first time. Majority of carpets are kept in a singular form in National
Museum of History Azerbaijan.
Phrase “South Azerbaijan carpets” was always perceivedambiguously, sometimes it provokes disputes.By
“South Azerbaijan carpets” we mean the single part of culture and a rich heritage ofthe same spiritual values
thatsurvived to this day. These carpets have a special artistic language that is expressed by original, manycoloured means.
Key words: tradition, carpet, history, art, motif

Cənubi Azərbaycan indiki İran İslam Respublikasının şimal-qərbində yerləşən tarixi bölgədir. Əsas
sənətkarlıq mərkəzi kimi tanınan Təbriz şəhəri azərbaycanlıların sıx yaşadığı ərazilərdəndir. 1828-ci ildə
bağlanmış Türkmənçay müqaviləsinə əsasən, Araz çayından şimalda olan ərazilər Rusiyanın, cənub
ərazilər isə İranın tabeçiliyinə keçmişdi. Cənubi Azərbaycanda ağac və daş üzərində oyma, metalişləmə,
xəttatlıq, hatəmkarlıq, miniatür, parça toxuculuğu, tikmə, memarlıq kimi sənət növləri ilə yanaşı xalçaçılıq
da geniş vüsət almışdı.



Dr., Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin Elmi İşlər Üzrə Direktor Müavini, Azerbaycan.
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Xalçalar Cənubi Azərbaycanda şərti olaraq iki qrupa – Ərdəbil və Təbriz toxuculuq mərkəzlərinə
bölünsə də, Sərab, Xoy, Urmiyə, Heris, Marağa, Mərənd, Həmədan, Maku, Zəncan, Səlmas, Şirazdakı
Qaşqay, Xorasan ərazisindəki Əfşar türk tayfalarının istehsal etdikləri toxuculuq məhsulları bütövlükdə bu
mərkəzlərə aid edilir. Təbriz və Ərdəbil toxuculuq mərkəzlərinə daxil olan xalçalar texnoloji göstəricilərinə,
bədii obrazın əsasını təşkil edən naxışlara və “Güldanlı”, “Sütunlu”, “Ovçuluq”, “Ağaclı”, “Leyli və Məcnun”,
“Dörd fəsil”, “Ləçək-turunc”, “Balıq”, “Sərabi”, “Şeyx Səfi”, “Əfşan”, “Mir”, “Heris” və s. nəfis kompozisiya
quruluşlarına bölünür, incə rəng həllinə görə isə özəl xüsusiyyətlər daşıyırlar.

Texniki baxımdan Güney Azərbaycanda xalçaların toxunmasında forma və ölçü məhdudiyyəti
yoxdur, ipək və ya yun materialından uzunsov, kvadrat, hətta, dəyirmi formada toxunan xalçalar bu məktəb
üçün səciyyəvidir. İlmə sıxlığı 1 dm2-də 40x40, 50x70, 60x60, 70x70, 80x80, 100x100 və daha yüksək, xov
hündürlüyü isə 2 mm.-15 mm.- qədər olur (1, 2).

Minilliklər boyu Azərbaycan ərazisində baş vermiş bütün tarixi proseslər mədəniyyətdə,
insanların gündəlik həyat fəaliyyətinin ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş xalçalar üzərində öz əksini qoymuş və
gələcəkdə yeni nümunələrin yaranması üçün örnək olmuşlar. Bu faktlar tarixi istinadlarda öz əksini qoyub.
Sasani hökmdarı Xosrov Pərvizin (II Xosrov) zamanında toxunan və Sasanilərin Tisfun sarayından
ərəblərin qarəti nəticəsində, parçalanıb məhv edilmiş “Xosrovun baharı” adlı zərbaf xalça sonralar “Dörd
fəsil” adlanan yeni süjetli kompozisiyanın meydana gəlməsinə zəmin olmuşdur. XI əsrdə sәlcuqların Orta
Asiyadan Güney Azərbaycan ərazisinə yerləşmələri xalçalara şikəstə (sınıq xətt) üslubunun daxil olması ilə
səciyyələnir. XIII əsrdə monqollar Zəncanı, Ərdəbili, Sərabı, Həmədanı, Təbrizi, Marağanı və başqa
şəhərləri talan etmələri ilə yadda qalsalar da, xalça sənətinə gətir-dikləri yeni motivlər bu gün də
xalçalarımız üzərində toxunmaqda davam edir. Bu dövr Güney Azərbaycanın xalça və miniatür məktəbinə,
ələlxüsus, Çin mədəniyyətinin müsbət təsiri ilə iz qoydu. Bu zamanlar xalçalar üzərində öncədən mövcud
olan sınıq xətli həndəsi naxışlar əyri xətlərlə, güllər, buluda bənzər toplular, əfsanəvi əjdaha, simurq,
müxtəlif növ quşlar, ahu, yelpikli xurma ağacı (palma) və s. əvəz olunmağa başladı. Teymurlәng (XIV əsr)
hakimiyyəti dövrü də xalça sənətində bir sıra üslub dəyişiklikləri ilə yadda qaldı. Ümumilikdə xalçaçılıq
sənəti bu dövrdə yüksək kamillik zirvəsinə yüksəlir. Hələ Hülakü xan zamanında paytaxt olmuş Təbriz
140

14. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ, SANATI ve KÜLTÜREL MİRASI KORUMA SEMPOZYUMU

şəhəri (XIII əsr) Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu hakimiyyəti (XV əsr) illərində xalçaçılıqda aparıcı mövqe
tutur. Venesiyalı səfir Cuzeppe Barbara Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin sarayında qonaq olarkən,
sarayda gördüyü bahalı xalçalardan söz açmışdır.1.19 Belə dəlillərin sayını sonsuzadək sadalamaq
mümkündür, lakin çox təəssüf ki, bu gün o xalçalardan bir nümunə belə qalmasa da, şübhəsiz Səfəvi
dövlətinin əvvəllərinə aid xalçaların ilk olaraq məhz Təbrizdə yaranması heç bir şübhə doğurmur. Sәfәvi
dövründə (XVI-XVIII əsrin I yarısı) memarlıq, kaşı, xəttatlıq, təzhib (qızıl suyu ilə işləmə), rəssamlıq və
xalça sənəti özünün daha da çiçəklənmə zirvəsinə yüksəlir. Bu zaman kəsiyində xalça sənətinin tərəqqisi
konsepsiyasına hakimiyyət tərəfindən himayə edilir. İstedadlı, incəsənətə böyük məhəbbət və innovativ
münasibət bəsləyən Şah Təhmasib müəllimi olmuş XVI əsr Təbriz miniatür məktəbinin banisi, rəssam
Sultan Məhəmməddən bir çox özəlliklər əxz etmişdi. O, öz zəmanəsinin incəsənətini müəyyən edərək,
rəngləri dəyişir, xalça sənətinə qızılı rəngləri daxil etməklə, ənənə ilə yeni çalarların innovativ ahəngini
yaratmağa nail olur. Xalça və parçalara özəl bədii tərtibatlar hazırlamış Şah Təhmasibin zamanı üçün xalça
kübar sənət sayılırdı. Bu dövrdə saray emalatxanalarında toxunan xalçalara miniatür sənətinin təsir etdiyi
də şübhəsizdir. Şah Abbasın hakimiyyəti zamanında isə xalçalara məxsus orijinal texnika, bədii üslub və
çeşnilərlə bağlı məlumatların yadellilərə ötürülməsinə qoyulmuş qadağa xüsusi sərəncam ilə
imzalanmışdı.2.38

Güney Azərbaycan xalça rəssamlarının əsrlər boyu yaratdıqları kompozisiyalar çox dəyərli, yüksək
zövqlə icra edildikləri səbəbindən uzun illər təqlid örnəyi olmuşlar. Onlar Avropada öz rəngləri, xırda
detallaradək böyük peşəkarlıqla toxunan incə naxışları, həmçinin, Nizaminin “Xəmsə”, Firdovsinin
“Şahnamə” əsərlərindən bəhrələnmiş təmtəraqlı süjetləri, Ömər Xəyyamın rübailərilə vəsf edilən xalça
kompozisiyaları ilə estetik dəyər mənbəyi kimi qəbul edilirlər. Sonrakı Qacar dövrü ilk xarici sərmayəçilərin
Təbriz, Ərdəbil, Zəncan və digər şəhərlərə maraqlarının artmasıyla yaddaqalan olmuşdur. XIX əsrdə Qacar
hakimiyyəti xarici investorlara ipək istehsalı, xalça ticarəti ilə məşgul olmaq üçün imkanlar verir, hətta,
Rusiya və İngiltərə ilə ipək satışı üzrə müqavilələr imzalanır (3). 1835-ci ildə Təbrizdə Ralli (Rus), Yunan,
Türkiyə, İngiltərə şirkətləri ipək ixracı ilə bağlı fəaliyyət göstərirlər. 1835-60-cı illər arasında isə şirkətlərin
sayı 60-a çatır, 1906-cı ildən bu ərazidə 19-Yunan, 3-Fransız, 2-İtalyan və 18-İran-Avropa şirkətləri mövcud
olmuşdur. Onlar arasında getdikcə artan rəqabət nəticəsində, qəsdən ipək qurdlarına infeksiya
yoluxdurulur, Gilanda ipəkçilik məhv edilir, bu ziyan Heris və ətraf ərazilərin xalça istehsalı səviyyəsini də
aşağı endirir. Sonrakı 10-20 il ərzində (1921-31) Heris toxuculuq məntəqəsində ipək xalçalarının
toxunmasında fasilə baş verir və 1950-ci ildən etibarən Herisdə ipək xalçaların toxunulması bərpa edilir. Bu
illər Güney Azərbaycan xalçaçılığında yeni sıçrayış dövrü sayıla bilər.

1883-cü ildən başlayaraq, Güney Azərbaycanda xalça istehsalı və ticarəti ilə məşğul olan “Zigler
Co” şirkəti mövcud idi (bu şirkət 1883-cü ildə “Şeyx Səfi” xalçasının Təbrizdən çıxarılaraq 2000 funt sterlinq
dəyərində Londonun “Viktoriya və Albert” muzeyinə satılmasında vasitəçi olmuşdur). 1895-ci ildə isə ingilis
Çarles Edvards adlı zəngin xalça taciri London, Paris, Buenos Airesə xalça ixracını həyata keçirən “Bakers
CO” kompaniyasını təsis edir. O zamanlar xalçalar üç yolla ixrac edilirdi: Təbriz – İstanbul, Həmədan –
Mosul – İraq və Kirman – Bəndərabas limanı – Bombey, oradan isə Avropaya (4). Daha sonra bu şirkətə
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rəhbərlik 1911-ci ildən İrana daşınmış və 13 il Həmədanda yaşamış, Güney Azərbaycanın bütün xalça
məntəqələrini gəzib-dolaşmış Sesil Edvardsa keçir və o, növbəti dəfə “The Persian Carpet” (5), “Oriental
Carpet Manufacturers, Ltd”, “Eastern rug and Trading Company of New York” şirkətlərini yaradır. 1913-cü
ildə Sesil Edvards Həmədan şəhərində 8 xalça emalatxanası təşkil edir və

1948-ci ilədək onlar fəaliyyət göstərirlər. Artıq daha sonra bu xalça emalatxanaları “İran xalça
manufakturası” adını daşımağa başlayırlar (6). Toxunma zamanından və sifariş olub, olmadığından asılı
olmayaraq, Güney Azərbaycan xalçaları həmişə öz bədii tamlığı və texnoloji üstünlüyü ilə irəlidə olmuşlar.
Hazırda dünya miqyasında 1500-dək Səfəvi dövrünə məxsus xalçalar vardır ki, onlar da dünya
xalçaçılığının şah əsərləri sayılır, tanınmış muzey, qalereya və şəxsi kolleksiyalarda qorunurlar. Bu sırada
Londonun Viktoriya və Albert muzeyində qorunan XVI əsrə aid “Şeyx Səfi” və Çelsi xalçası, Los Ancelesin
LACMA muzeyində saxlanılan Dyüven qardaşlarına məxsus XVI əsr Ərdəbil xalçası (“Şeyx Səfi” nin
716,3x396,2 sm. ölçüsündə olan ikinci variantı)3, D.B.Vaytın kolleksiyasındakı XVI əsrin sonu-XVII əsrin
əvvəllərinə aid “Şahabbasi” xalçası4, Parisin Dekorativ Sənət muzeyindəki XVI əsrin II yarısına aid
“Heyvanat” xalçası5,
Tehranın İran Xalça Muzeyində nümayiş edilən XVIII əsr “Ağaclı” Təbriz xalçası, Milanın Poldi
Petsoli muzeyində qorunan “Ovçuluq” xalçası və digərləri bəşər mədəniyyətinin ayrılmaz hissəsinə
çevrilmişlər.
Bədii xüsusiyyətlərinə görə Güney Azərbaycan xalçaları ornamental və sujetlidirlər. Ornamental
xalçaların kompozisiya quruluşunda, əsasən, nəbati, stilizə edilmiş həndəsi, kiçik ölçülərdə əfsanəvi və
fantastik zoomorf elementlər təsvir edilir. Xalçalarda ən geniş yayılmış naxışlardan - islimi, xətai, buta, vag,
qəndil, kətəbə, qübbə, ağac (sərv, xurma, söyüd, nar, palıd və s.), şahabbasi (palmet (7)), qızıl gül
(qolfərəng), nilufər, şanəgüllə, balıq (mahi), bulud (əbr (8)), mehrab, çeşidli göl (turunc), ləçək və onların
arasında poetik metafora kimi söylənə bilən - incinin sapa düzüldüyü qədər incəliklə toxunan əjdaha, ahu,
maral, şir, meymun, simurq, ilan və çeşidli quşlar, ov kimi fərqli mövzularda və improvizasiyalarda nəqledici
səhnələr toxunur. Sadalanan naxışlar incə bədii quruluşlu bəndi-rumi, əfşan, sütunlu, bağ, turunclu,
güldanlı, ovçuluq (şikargah (9)), ağaclı, butalı bədii quruluşu daxilində harmonik yerləşmələri ilə seçilirlər.

XVI əsrdə yaşamış Sadiq bəy Əfşarın “Qanun əs-Sovər” (“Təsvirin qanunları”) risaləsində bu
naxışların çoxunun adı çəkilir və bu bəzək motivlərinin zəmanəsinin ən nüfuzlu tərtibatı kimi tanındığına
sübutdur.6 Bütövlükdə isə ov, məişət səhnələrinin, tarixi şəxsiyyətlərin, şairlərin və klassik ədəbiyyatdan
götürülmüş qəhrəmanların obrazlarının xalçalar üzərində toxunuşunda Təbriz sənətkarlarının əməyi
misilsizdir.
Öncə saray daxilindəki karxanalar, sonralar sərbəst emalatxanalar və XIX əsrdən etibarən
manufakturalar şəklində formalaşan toxuculuq mərkəzlərindəki yüksək bədii və texnoloji keyfiyyətli istehsal
ənənəsi məhz Güney Azərbaycanda mövcud olan sənətkar mühitinə xas olmuşdur.
Keçmişdə dövrün xalça və boyaqçılıq sənətinin tərifinə dair mövzu Nizami, Xaqani kimi bir çox
klassik şairlərin yaradıcılığında, eləcə də Şərq qəsidəsinin ən məşhur nüma-yəndələri Mənuçehri, Ənvəri,
Xorasan ədəbi məktəbinin tanınmış siması Ünsürinin yazdıqları qitə və qəsidələrdə yer almışdır. Bu
xalçaların gözəllik və utilitar əhəmiyyətini sübut edən məqam kimi məşhur xalq məsəllərini nümunə
göstərmək olar. Bunlardan “Təbriz xalçası nə köşkdə tacirin əlində qalar, nə də müştərinin evində iltifatdan
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kənarda olar”, “Heris xalçası kimi təpik yedikcə gözəlləşir” məsəlləri xalq arasında çox istifadə edilən
misallardırlar (10).
Tarixən Təbriz və Ərdəbildə yun, ipək, qızıl və gümüş simlərdən toxunan xalçalar hədiyyəlik və
sifariş xarakteri də daşımışlar. Polşa şahzadələrinin sifarişi ilə (Polonez xalçaları adı ilə dünyada tanınan)
Səfəvi dövlətinin Şah Abbas dövründə toxunan xalçalardan bu gün dünyada 300 nüsxə qalmaqdadır. Bu
təmtəraqlı xalçaları daha könülox-şayan edən onların rəng çalarının, əsasən, zərif dəri rəngində olması,
açıq sarı və yaşıl tonlarla bənzərsiz naxışlarla bəzədilməsidir.

Cənubi Azərbaycan xalçalarını öyrənən əcnəbi tədqiqatçıların sayı çoxdur. Onların hər birinin bu
mövzuya öz fərdi yanaşma tərzi olmuşdur. Coğrafi baxımdan hazırda bu bölgənin İran İslam
Respublikasının ərazisində yerləşdiyi səbəbindən, çox zaman onlar Fars xalça məktəbinin nümunələri kimi
şərh edilir. Lakin bu mədəniyyəti tarixi baxımdan obyektiv öyrənən tədqiqatçılar sırasında Artur Poupun
xidməti böyükdür. Onun rəhbərliyi ilə İranda çalışan amerikalı alimlər memarlıq, musiqi, keramika, çini,
metal, ornament, kitab tərtibatı, kolliqrafiya, tekstil – parça və tikmə, xalça sənətinə həsr edilmiş on iki cilddə
“İran incəsənətinin icmalı” adlı illüstrativ kitabları ilk dəfə Oksfordda 1938-39-cu illərdə, II dəfə isə bu silsiləvi
əsərlər 1968-ci ildə yenidən dərc edilmişlər. Məhz Artur Poup 1940-cı ildə Nyu-Yorkda keçirilmiş sərgi
haqqında “Fars incəsənətinin şedevrləri” adlı kitabın yazmışdır. “İran incəsənətinin icmalı” kitablar
silsiləsinin, “İran incəsənətinə giriş” adlı VI cildində A.Poup ilk dəfə “İranın şimali-qərb xalçaları”, “Təbriz”
mövzularına xüsusi fəsil həsr edir, Təbriz xalçalarının Azərbaycana məxsusluğu, Təbrizin qədim toxuculuq
və ticarət mərkəzi olduğunu yazır, Təbrizin yüksək estetik mərkəz kimi bütün İran ərazisinə örnək olaraq
əhəmiyyətini qeyd edir. Ümumilikdə “Güldanlı”, “Şeyx Səfi”, “Medalyonlu”, Səfəvi dövrünə aid saray və digər
xalçaların bədii tərtibatına xüsusi şərhlər vermiş, onların üzərində toxunan hər bir elementin klassik şərq
incəsənətinə xas olan üsluba uyğun şərti, ilahi anlam kəsb etdiyini, çiçəklərin ilahi qarşısında səcdə edənlər
simasında cənnətin atributu olduğunu və xalçanın digər dünyəvi əhəmiyyətini göstərmişdir. Məhəmməd
Cavad Nassirinin müəllifi olduğu “İran xalçaları” adlı kitabında Azərbaycanın xalçalarına, Təbriz, Ərdəbil,
Sərab, Zəncən və s. toxuculuq mərkəzlərinə xüsusi fəsil həsr edilib ki, burada da Təbriz xalçalarının təkcə
təbrizlilərə mənsub olmadığı, dünyanın mötəbər muzeylərinin zinəti olduğu göstərilir. Son illər belə obyektiv
şərhlərə malik olan kitabların sayının artması daha çox müşahidə edilir (11, 12).

Azərbaycanın tanınmış xalça rəssamı, sənətşünas alim Lətif Kərimov “Azərbaycan xəlçəsi” adlı
1961 və 1983-cü illərdə nəşr etdirdiyi “Azərbaycan xalçası” adlı kitablarında Təbriz məktəbinin Azərbaycan
xalça ənənələri ilə bağlılığını, dolğun şəkildə bütün kompozisiyaları, xalçaların texniki göstəricilərini, çeşidli
nümunələrin əsasında şərh etmişdir.
Güney Azərbaycanda toxunan əsas xovlu xalça kompozisiyalarından - “Təbriz”, “Heris”, “Baxşayış”,
“Görəvan”, “Qaraca”, “Mir”, “Ləçək-turunc”, “Ağaclı”, “Əfşan”, “Ovçuluq”, “Dörd fəsil”, “Ərdəbil”, “Şeyx Səfi”,
“Şahabbasi”, “Sərabi”, “Zəncan”, “Açma-yumma”, “Ləmpə” və s., xovsuz xalçalardan isə palaz, cecim, kilim
(“Sənnə”), zili, vərni istehsalı geniş yayılmışdır (13).
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin fondlarında qorunan üç yüz il öncədən günümüzədək davam
edən geniş zaman kəsiyində istehsal edilmiş unikal Cənubi Azərbaycan xalçaları dünyanın sayılan xalça
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kolleksiyalarından biridir. Bu kolleksiyanın ən maraqlı örnəkləri içərisində padşahların, sərkərdələrin,
şairlərin şərəfinə sifarişlə toxunan süjetli xalçalar özəl yer tutur. Orta əsr şairləri-təbib Əbu Əli ibn Sinaya,
milli ədəbiyyatımızın klassiki Məhəmməd Füzuliyə, Qacar nəslindən olan sonuncu hökmdar Sultan Əhməd
şah Qacara, Məhəmmədəli Şah hakimiyəti diktaturasına qarşı çıxan Məşrutə inqilabının görkəmli xadimi,
xalq qəhrəmanı Səttərxana həsr edilən xalçaların bəziləri hətta dəbdəbəli tərtibatı, xüsusi bədii üslubu ilə
seçilən müxtəlif paralel variantlarda toxunmuşlar. Kolleksiyada Təbrizli toxucuların, xalq sənətkarlarının
ustalığını aşkarlayan, yəni yaratdıqları kompozisiya, toxuduqları nəfis naxışlar baxımından da zəngin
nümunələr vardır. Xalçaların bədii tərtibatında istifadə edilən naxışlar, bədii üslub və quruluş zaman
baxımından onların hansı dövrdə yarandığı haqda dolğun məlumat verir. Xalça sənət tarixində böyük
konservativ əhəmiyyət kəsb edir. Tariximiz boyu xalqımızın yaşadığı bütün sosial-tarixi hadisələr xalçalar
üzərində yeni bədii üslubların meydana gəlməsi, süjet və yazıların yer alması vasitəsilə özünü aydın
göstərir. Bu mənada üzərində əski əlifba, fars dili kimi müxtəlif kombinasiyalarda yazılar olan bir neçə
ornamental və süjetli xalçanı təsnif etmək yuxarıda qeyd edilənlərə daha çox aydınlıq gətirə bilər.

Muzey kolleksiyasında mühafizə edilən bir qism xalça, xalça məmulatları üzərində hicri tarixilə,
əsasən, əşyanın hazırlandığı zamanı göstərən tarix həkk edilib. Bu, artıq sənətdə bir ənənə halını almışdır.
Məsələn, XIX əsrdə toxunmuş və muzeydə qorunan EF. 8761 inv. №-li xalını örnək olaraq göstərmək olar
(14). “Balıq” kompozisiyasında toxunan, dəst-xəlinin mərkəz hissəsi dörd tərəfdən fars dilində və fars
əlifbasıyla xalı ilə bağlı nəsihətamiz fikirlərin toxunduğu sərbəst vəzndə misralarla əhatə edilib. Bu
misralarda xalının tərifi verilib. Çox güman ki, ustad sənətkar tərəfindən xalının dəyərinin artırılması və ya
peşəkar toxucuların əməyinə bir daha diqqətin yönəldilməsi məqsədilə söylənib (mətnlərin tərcüməsi AMEA
Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı Arif Ramazanova aiddir). Bu yazıların xalının ümumi qırmızı rəng
ahəngindən seçilməsi üçün haşiyə zolağının son kənar hissəsinə qəhvəyi rəngli yundan olan xüsusi zolaq
sahəsi toxunmuşdur və bu fonda qara yunla toxunan yazılar tam dəqiqliyilə nəzərə çarpır. Xalının üzərində
hicri təqvimilə toxunma tarixi var - 1266/1850. Ümumilikdə yazılar on bir qısa cümlədən (misralardan)
ibarətdir və beytlərin arasında “buta” bəzək elementi şaquli istiqamətdə, digər bala haşiyə zolaqlarında isə
“buta”lar üfüqi istiqamətdə toxunmuşdur:
1. Məclisdə əyləşənlər xalçanın kim tərəfindən toxunduğunu xəbər alacaqlar.
2. Sənətinə söz yox. Bazara təqdim olunan töhfə həddən artıq incə və məlahətlidir.
3. Təbiətin (çəmənliyə) qoynuna aparıb yerə döşəsək daha gözəl görünər. Camadi üs-sani ayında
(müsəlman təqviminin altıncı ayında) toxunub qurtarmışdır.Onu toxuyana bir-neçə dəfə “Afərin!”
söyləyərlər.
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4. ... Xorasanda satılarsa, deyin Şəms (Günəş) və Qəmər (Ay) toxumuşlar...
5/1. Nə məlahətli töhfədir! Xorasanda satsalar...
5/2. Həddən artıq incə və məlahətlidir. Bəs bu töhfəni kim toxumuşdur? (kim tərəfindən toxunulduğu
xəbər alınacaq)
6. ...Sənətinə söz yox. Bəs kim tərəfindən toxunmuşdur?
7. Məclisdə əyləşənlər xalçanın kim tərəfindən toxunduğunu xəbər alacaqlar.
8. Mən firəngliləri (avropalıları) məğlub etmişəm. Məxaric ağır, xalça isə ucuz qiymətə gedir.
9. Dünyada hünər sahibləri (sənətkarlar) çox olmasına baxmayaraq, xalçanı ucuz qiymətə satma!

10. Mən firəngliləri məğlub etmişəm. Xalq deyir ucuz qiymətə satma!
11. Dünyada hünər sahibləri çox olmasına baxmayaraq, mən firəngliləri məğlub etmişəm.

Bu xalı öz bədiiliyi, kamilliyi ilə böyük əhəmiyyət kəsb edir. İri ölçülü xalı onun xalı dəstinin mərkəz
hissəsi olduğunu düşünməyə imkan verir. Çox güman ki, bədii ənənəyə uyğun olaraq, onun iki kənar
hissəsi, bir baş (başlıq) və “payəndaz” adlanan ayaqlıq hissəsi də olmuşdur. Xalçanın yazılarında heç bir
təhrifə yol verilməmişdir. Yəni bəzi hallarda xalça üzərində toxunan yazılar yazı tərzindən xəbərsiz olan
toxucular tərəfindən icra edildiyi üçün hərflərdə, sözlərin yazılışında təhriflərə yol verilir. Bu xalçada toxunan
yazılar isə kamil ustanın nəzarəti altında, çox güman ki, peşəkar xalça karxanasında toxunub. Yəni
yazılarda heç bir qüsura yol verilməyib.
Digər xalçaya nəzər salsaq, bu nümunədə artıq şerdən gətirilən sitatlarla rastlaşarıq. EF. 6673 inv.
№-li Tәbriz xalçası da öz kompozisiya əlvanlığı, kamil bədii quruluşu, peşəkar sənətkarlar tərəfindən icrası
ilə fərqlənir (15). Xalının ara sahəsi dördbucaq formalı damalardan ibarətdir, onların da hər birində kiçik
ölçülü ağac təsvirləri var. Bu ənənəvi kompozisiya olsa da, bədii ifadəsi, rəng harmoniyasına görə çox nəfis
və dəyərlidir. Ara sahə boyu damalar arası şaquli və üfiqi istiqamətdə zolaqlar üzərində yerləşdirilmiş şəkəri
yerlikli kətəbələrdə əski əlifba ilə “talik” hüsn-xətt üslubunda “Ey badi səba zülfü pərişanına dəymə” misrası
toxunmuşdur və bu misra xalça boyu dəfələrlə təkrarlanır. Yazılar çox professional, aydın toxunub.
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Rənglərin və naxışların harmoniyası gözəllik yaratmaq həvəsində olan sənətkarların sabit ruhunun
məhsuludur. Şözsüz, Təbrizli ustalar xalça sənətini də öz həyat fəlsəfələrində bir poeziya, harmoniya
zirvəsinə ucaltdıqları üçün bu məşhur misraları xalçanın tam ruhuna uyğun seçmişlər və bunu məzmun ilə
vizual görüntünün vəhdəti saymaq olar.
Təbrizdə toxunmuş növbəti xalça süjetlidir. O Güney Azərbaycan milli azadlıq hərəkatının başçısına
həsr edilmiş və xalçanın baş tərəfində medalyonun içərisində “Sәttәrxan sәrdare milli” (16) sözləri
toxunmuşdur (EF. 7925 inv. №-li). Mövzunun aktuallığından irəli gələrək bu kompozisiya bir növ ənənəvi
şəkil almışdır.

Yəni kütləvi şəkildə toxunan bu xalçanın digər bir surəti Azərbaycan Xalçası Muzeyində mühafizə
edilir. Xalça üzərində hicri “1326/1908” tarixi toxunub. Bu nümunədə Səttərxanın silahdaşlarının da obrazı
canlanır və fars əlifbası ilə mürəkkəb yazı şəklində “Abdulla (topçu)”, “Əli (topçu)” və “Hüseyn”,
“Məhəmməd bəy” isimləri və başqa yazılar toxunmuşdur. Xalça üzərində eyni zamanda onu toxuyan
ustanın adı “Əməle Abdulla 1326” yazısı da vardır. Xalça siyasi baxımdan zamanəsinə görə çox aktual
olmuş, bu gün isə tarixin bəlli qisminin ilmələrdə yaşayan milli dəyərinə çevrilmişdir.
XX əsrin 1905-1911-ci illəri arasında Təbriz sənətkarları tərəfindən Kərim adlı ustanın fabrikində
toxunmuş digər süjetli xalça da Səttərxana həsr edilib (EF. 9670 inv. №-li). Xalçanın baş hissəsində, ana
haşiyədə yerləşdirilmiş kətəbənin içərisində toxunan “Təsvire bozorge sərdare kolle Azərbaycan” (bütün
Azərbaycanın böyük sərkərdəsinin təsviri) və ətək hissəsini tamamlayan yelən zolağındakı kətəbədə
toxunmuş “Fabrik Kərim” sözləri xalça haqqında yetərli məlumat verir (17). Xalça üzərindəki obraz realist
üslubda toxunmuşdur. Xalçanın ölçüləri ilə qəhrəmanın təsviri arasında tənasüblük vardır, rənglər yumşaq
tonlarda seçilmiş, naxışlar biri digərini forma və üslub baxımından tamamlayır. Əsas bəzək elementləri –
balıq, buta, qərənfil, şahabbasi motivlərindən ibarətdir.
Muzeyin etnoqrafiya fondunda qorunan xalçalar içərisində xalça ustası, sənətşünaslıq namizədi
Cəfər Mücirinin müəllifi olduğu Məhəmməd Füzuliyə həsr edilmiş xalça Təbriz məktəbi ənənələrinin davamı
kimi xüsusi maraq doğurur. Bu xalça, rəssamın uzun illər arzusunda olduğu bir mövzuya, Azərbaycanın
dahi şairi Füzulinin obrazına həsr edilib (EF.4737 inv. №-li). Müəllif bu əsəri ilə milli sənətimizə, doğma
Azərbaycan ədəbiyyatına olan sevgisini, ona dərindən bələd olduğunu tərənnüm edir (18). Xalça üzərində
Füzuli çox müdrik şəkildə, onun bütün cizgiləri zərgər dəqiqliyi ilə təsvir edilmişdir. Xalçanın ətək
hissəsindəki haşiyə zolağında, kətəbələr içərisində şairin qəzəllərindən misralar, “Füzuli” kəlməsi, sağ
haşiyə üzərində “Leyli və Məcnun”, sol haşiyə zolağında isə “Bəngü badə” (“Tiryək və şərab”) poemasının
adı toxumuşdur. Xalça böyük incəliklə hazırlanıb, naxışlar arasında zəncirvari vəhdət mövcuddur.

Kolleksiyanın süjetli xalçalarından iki nümunə vardır ki, onlar İranın sonuncu şahı Sultan Əhməd
Şah Qacara həsr edilmişlər. Hər iki xalça üzərində gənc hökmdar portret üslubunda toxunub, bədii üslub
baxımından xalçanın tərtibatı dekorativ qanunlara tabedir. Xalça üzərində toxunmuş surətlərdə verilən ifadə
eyni olsa da, xalçaların birinin-digərindən fərqi də vardır. 9464 İnv.№-li xalça üzərində toxunan süjet bir
qədər qərb incəsənətindən təsirlənmişdir (19). Bu xalça üzərində kölgə və yarımkölgə modeli, təsvirin
dəqiqliklə işlənməsi, eləcə də xalçanın baş hissəsində qotazlı, dekorativ formalı pərdənin təsvirində özünü
biruzə verir. Xalça üzərində boyakarlıqda olduğu kimi fəza və plan anlayışı mövcuddur. Adətən, bu növ
bədii tərtibat şahların özlərinin bəyəndiyi bədii kanonlar üzərində qurulurdu.
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9687 İnv. №-li ikinci xalça üzərində də gənc hökmdarın portreti canlanıb (20). Yalnız bu xalçada
mərkəzdə toxunmuş dairəvi gölün daxilində və ətraflarında yerləşdirilmiş budaqlar, çiçəklər, gölü təşkil edən
haşiyə zolağı sayəsində bu nəbati motivlərin vizual olaraq ön və arxa planda olduğu təəssüratı yaranır.

Hər iki xalça üzərində Əhməd Şah Qacar rəsmi, zahirən təmtəraqlı hökmdar geyimində, dövrün
şahlıq statusuna layiq tərzdə toxunmuşdur.

Yaxın keçmişin ən önəmli tarixi şəxsiyyətlərindən sayılan, Stalinə həsr edilmiş kiçik xalça nümunəsi
də Təbriz ustalarına məxsusdur (21). Bu mövzuda toxunan xalçalar bu gün bir çox muzeylərimizdə qorunur.
Onlar sosialist realizmi üslubunda yaranmış nümunələrdir. 9269 İnv. №-li xalçanın baş hissəsindəki haşiyə
zolağında “Təbriz”, üst tərəfdəki sağ yan haşiyə zolağında 1927-ci il, İosif Stalinin mərkəzdəki gölün
içərisində toxunmuş portretinin altındakı kətəbədə “İosif Stalin”, yan sağ haşiyədə “Əhməd” və sol haşiyədə
“Mehdizadə” sözləri toxunmuşdur. Bu xalçada zəmanəsinin siyasi baxımdan çox önəmli sayılan atributları
incəliklə təsvir edilib – oraq-çəkic, sünbül çələngi, kölgələrlə əhatələnmiş Stalinin təsviri. Bütün bu təsvirlər
al qırmızı fonda daha alovlu, qalibiyyət ruhlu təsəvvür oyadır. Haşiyə üzərində isə incə, zərif budaqlar “islimi”
elementinin toxunması onun toxunduğu mərkəzin toxuculuguna xas olan bədii ənənəni xatırladır.

Kolleksiyanın çox dəyərli süjetli xalçalarından olan bu nümunə XIX əsrdə toxunmuşdur, “Ovçuluq”
adlanır (6055 İnv. №-li). Bu xalça üzərində dərin, çoxfiqurlu bir süjet toxunub (22). Aşiqlər, nəfəsli və simli
alətlərdə çalan musiqiçilər, mələklər, yarışan və heyvanlarla döyüşən igidlər, ağac altında yatmış gənc,
xanımlar və s. nəqledici süjetlər bir xalça üzərində toplanıb. Pələng, şir, ahu, at, çeşidli quşlar və s. yırtıcı
heyvanlar nəinki ara sahədə, həmçinin də yelən zolağı boyu dolğun şəkildə yerləşdirilərək, xalçaya
dinamiklik, xüsusi ritm verir. Gənclərin geyimləri, başlarındakı çalmalar, papaqlar personajların saray
mühitinə aid olduqlarına dəlalət edir. Ümumi ideya baxımından kompozisiyanın miniatür sənətindən
bəhrələndiyi inkar edilməzdir. Burada tikililər, saraylar ara-sıra nəzərə çarpır, mavi səma, torpaq, dağlar,
ağaclar, çiçəklər, kollar kimi bitki örtüyünə malik canlı təbiət isə gözəllik, lirik səhnələrin daha təsirli olması
naminə istifadə edilib. Bu xalça keçmiş zamanlarda toxunmuş bədii və klassik ənənələr əsasında tərtib
edilib. Bu uzunömürlü və hər zaman sevilən bədii quruluş şux rənglərlə müşayiət edilir. Çox zaman
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sarayların bəzəyinə çevrilmiş xalça, bu nümunədə üzərində saray mühitindən alınmış səhnə əsasında
qurulmuşdur.
Bütün göstərilənlərlə yanaşı Güney Azərbaycanın xalça sənətində mövcud olmuş klassik ənənə
yaşayır, o bu gün də öz inkişafını uğurla davam etdirir (23, 24). Bu işdə keçmiş zamanın rəssamlarının
davamçılarından Mir Mənsur, Həbibullah Əmin Əfşar, Məhəmməd Taqi Xiyabani, Əkbər Bozorgi, Əbülfət
Ərəbzadə, Rza İsgəndəri və digərlərinin zəhməti böyükdür. Bu rəssamlar nəinki klassik xalçalar əsasında
yenilərini, hətta modern üslubda müasir xalça çeşnilərini yaradırlar. Məhz onların və sələflərinin səyi
nəticəsində Azərbaycanın xalça sənəti tarixinə yeni səhifələr yazılır.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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“GLITCH” TRADITIONAL HANDMADE OF SEMNAN
Leila NAFİSİNİA

ABSTRACT
Glitch is a woolen traditional handmade fabric, which is forgetting in Semnan province. In terms of
the weave technique, Glitch is between Galim and Jajam that is woven by 4 wooden healds system. There
are two models of Glitch: simple (stripe effect) and patterned (with herbal pattern). These embossed
patterns have been woven by a multi weft insertion method (weft back and warp wadded). Finally, the
results (the sample of Glitchs and interview with weavers) has presented by the analytical-descriptive
method.
Keywords: Glitch, Traditional fabrics, embossed pattern, Multi weft insertionmethod.
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TÜRK ÇİNİ ÜSTADI MEHMET KOÇER VE ESERLERİNE DAİR
ABOUT TURKISH TILE MASTER MEHMET KOÇER AND HIS WORKS
Kadir ERTÜRK*
H. İbrahim ÇAKIR**
ABSTRACT
Culture, science and art have a huge role in the formation of the civilizations of the societies and
their productions in these fields are quiet significant in order to maintain their existence. In this context, the
artist comes to the foreground in the societies where there is art. In this study, the life of Mehmet Koçer,
who leads the Turkish art of tile through the artistic works he has produced, contributes to the development
of it through his designs, researches, discipline and sharing, has the title of a state artist and is one of the
cognoscenti, is going to be analyzed and his works are going to be evaluated from an artistic point of view.
His exhibitions, artistic activities and his awards are going to be included in the study. In this way, it is aimed
to emphasize the value he has added to the art through his abiding works which will be produced with his
unique style. Additionally, along with his creative personality, Mehmet Koçer is also analyzed as an
educator who combines tile and ceramics with the education. Giving information about Mehmet Koçer as a
Turkish tile artist, providing qualified examples that show the art of china is developed and supported,
creating awareness related to the traditional arts and the art of tile which is an important branch of them,
making it more familiar in a broader environment and provide an insight for the art and artists who are
interested in the art of tile are aimed in this study.
Key Words: Tile, Mehmet Koçer, traditional carfts.
GİRİŞ
Geleneksel Türk el sanatları kendine özgü değerleriyle binlerce yıllık geçmişe sahip Anadolu
tarihinden gelen kültür miraslardır. Türk çini üstadı Mehmet Koçer günümüz Türk el sanatlarının en önemli
dallarından biri olan çininin gelişmesinde, farklı bir boyut kazanmasında bir yapı taşı olması sebebiyle bu
araştırmada ele alınmıştır. Eserleri, başarılı bir sanatçı profiline sahip eğitimci kimliği, paylaşımcı kişiliği ve
araştırmacı ruhuyla gelecek kuşaklara model olması açısında da önemli bir kişiliktir.
Osmanlıca çînî (Çin'e ait) olup, çini sanatını tüm dünyaya tanıtan Çinlilere ithafken Çin isminden
gelmektedir. Farklı şekillerdeki levhaların renklendirilerek ve sırlanarak fırınlanması sonucunda, sırın çini
hamurundan yapılmış levha üzerinde meydana getirdiği saydam ve koruyucu tabaka, çini sanatının esası
olmuş ve kullanım alanlarına göz alıcı solmayan bir süsleme ile renklilik katmıştır. 1
Geleneksel Türk Sanatı, pişmiş topraktan yapılan levha biçimindeki bir yüzü renkli ve sırlı duvar kaplama
malzemesi, Sözcük geniş anlamda aynı biçimde yapılan tabak, kase, testi, çanak ve bir çok formu da
kapsar.2
Farklı devir ve bölgelere göre teknik açıdan değişiklikler sergileyerek zenginleşen çininin ilk
örnekleri, eski Mısır ve Mezopotamya da tuğla üzerine renkli sırın kullanılması ile oluşturulmuştur. İslamiyet
öncesi sırlı levhaların Uygurlar tarafından kullanılması bu tekniğin Türk sanatında ne kadar köklü bir
geçmişe sahip olduğunu gösterir. Çini teknik açıdan gelişimini asıl İslam sanatında ve daha çok ta
İslamiyet'ten sonraki Türk sanatında sergilemiştir. Türkler ’de iç ve dış mimari süslemenin en renkli kolu
olan çini sanatı, asıl büyük ve sürekli gelişmesini Anadolu’da göstermiştir. 3
MEHMET KOÇER’İN HAYATI VE ESERLERİ
1951 Elazığ Ağın ilçesinde dünyaya gelen Mehmet Koçer, 1969 yılında Tunceli Erkek İlköğretmen
Okulundan mezun olmuş, Yaklaşık 6 yıl ilkokul öğretmenliğinden sonra 1976 yılında Ankara Gazi Eğitim
Öğr. Gör., Adnan Menderes Üniversitesi, Karacasu M.Y.O. Mimari Dekoratif Sanatlar Programı, Karacasu, Aydın.
Öğr. Gör., Adnan Menderes Üniversitesi, Karacasu M.Y.O. Mimari Dekoratif Sanatlar Programı, Karacasu, Aydın.
1 Tayyar Altıkulaç, İsmail E. Erünsal,. Hayreddin Karaman,. Bekir Topaloğlu, M. Saim Yeprem, Türk İslam Ansiklopedisi,
Cilt.8, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 1993. s.329.
2 Kütahya Ansiklopedisi, (Kütahya: Kütahya Belediyesi, Kültür Yayınları, 1999), s.66.
3 https://islamansiklopedisi.org.tr/cini
*

**
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Enstitüsü Resim Bölümünü bitirmiştir. Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nde okurken, seramik hocası
Güner Özkan sayesinde çini ile tanışan Mehmet Koçer, hocasının “Türk çini sanatını yeniden canlandırmak
için bir çalışma içine gireceksen, sen de bu işi öğren, tezini de hatta bu konuda yap” yönlendirmesi ile
mezuniyet tezini 1976' da Kütahya çiniciliği üzerine yaparak çini sanatı ile tanışmış oldu. İlk resim
öğretmenliği görevini de yine Kütahya'da yapmıştır. Mehmet Koçer’in sanat yaşamında eğitimin önemli bir
yeri vardır. Sanat yaşamı süresince eğitimciliğe devam etmiştir.

Resim: 1, Mehmet Koçer
1977 yılından bu yana bir yandan eğitimciliğine devam ederken, çini motif, desen ve altyapı
çalışmalarına aralıksız sürdürdü. Koçer çiniye dair kaleme aldığı bir yazısında şöyle diyor;
“Bu konuda Ord. Prof. Süheyl UNVER’ in şu veciz sözünü hatırlatmak isterim. Diyor ki:
“Klasik Türk sanatı bir göz musikisidir. Onunda bir takım notaları vardır. İyi beste yapmak için iyi nota bilmek
gerekir” der.
Buradan giderek lalemiz, karanfillerimiz, rumimiz, hatayimiz, çiğdem, zambak vs. yüzlerce hatta binlerce
motiflerimiz bu sanatın notalarını oluşturur. Bir tek lale motifinin dahi onlarca çeşitleri var. Bu motiflerden
birtakım estetik kurallarla hazırlanan besteler yani desenler çizilir”.

Resim: 1, Naturalist üslupta çini karolar
1982 yılında Altın Çini ve Seramik Sanayi'nin kuruluşunda görev almış ve motif, desen
tasarımlarının yanında altyapı, masse, sır ve form çalışmaları ile halen bünyesinde Çini Üretim Sorumlusu
ve Desinatör olarak devam etmektedir. 1983 yılında Koç Vakfı tarafından finanse edilip Kütahya’da açılan,
Tezhip ve Minyatür sanatçıları ve birer eğitimci olan Çiçek Derman ve İnci Ayan Birol’un motif-desen
kurslarına katılan sanatçı, tarihi eserleri de inceleyerek, motif-desen ilişkisi, altyapı ve dekor konuları
üzerine çalışmıştır. 1984 yılında Dumlupınar Endüstri Meslek Lisesi Çini Seramik Bölümlerinin
kuruculuğunda görev almıştır. Aynı yıl Çini dalında ilk ödülünü, Vehbi Koç Vakfı'nın düzenlemiş olduğu Çini
yarışmada pano dalında ikincilik ödülü olarak almıştır.
Ülke genelinde Üniversiteler başta olmak üzere, çini ve seramik dalında birçok panel ve
sempozyuma konuşmacı olarak katılan sanatçı, yurtiçi ve yurtdışında birçok sergiye katılmasının yanı sıra,
birçok yarışmada jüri üyesi olarak bulunmuştur. Eserleri İngiltere’nin Hoole kentinde düzenlenen karma
sergide ve 2013 yılında Lütfi Kırdar Sergi ve Kongre Merkezinde düzenlemiş olan All Art İstanbul Klasik ve
Modern Sanat Fuarında sergilenmiştir. 2011 yılında İstanbul Belediyesi’nin katkısıyla Altunizade’de açılan
“Lalelerimiz” adlı kişisel sergisinde 66 çeşit laleden oluşan koleksiyon sergilenmiştir.

Resim: 2, 66 çeşit laleden oluşan “Lalelerimiz” koleksiyonundan
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Resim 2 deki eserlerde lale motifi, tasarımda ana hatları ortaya çıkarırken, kendi içerisinde
barındırdığı çeşitli motiflerle bir kompozisyon oluşturmaktadır demek yanlış bir tabir olmayacaktır. Koçer,
Naturalist, renkli üslupla oluşturduğu “Lalelerimiz” serisi için kaleme aldığı yazısında 66 sayısını ve lalenin
önemini vurgulamak için şunları söylemektedir;
Peki, nedir bu laleyi vazgeçilmez kılan? Kuran alfabesi ile Allah ismi elif-lam-ha harflerinden
oluşmakta ve gönüllerdeki Allah sevgisinden dolayı bu üç harf "Huluk-u Cevahir" yani "Üç mücevher harf"
olarak görülmüş. "Lale ve Hilal" isimlerinin de bu üç harften oluşması laleye daha tasavvufi bir anlam, mana
kazandırmış ve gönüllere girmiş, "Allah güzeldir, öyle ise onu oluşturan harflerde güzeldir, o harflerden
oluşan kelimelerde güzeldir, dolayısı ile LALE de güzeldir." Yine "Ebced Hesabı" olarak bilinen; Kuran
alfabesindeki her harfe bir rakamsal değer yüklemek ve Anadolu’daki bir çok ecdat yadigarı eserde ebced
hesabı kullanılarak tarihler düşülmüştür. İşte "elif, lam, ha" harflerinin ebced hesabı ile rakamsal değeri
66'dır.
Eserleri çeşitli müze ve özel sanat koleksiyonlarında yer almaktadır. Yurtiçi ve yurtdışında birçok
dini ve sivil mimari çini tasarımları yapmış, projeler yürütmüş, restorasyon çalışmalarında bulunmuştur.
Bunlardan bazıları; 1989 yılında Ankara Kocatepe Camii çinileri tasarım ve uygulaması ve çini panolarından
bazıları, son on yılda ise; Amasya Şehzadeler Müzesi tavan çinileri tasarım ve uygulamaları, Eskişehir
Sazova Parkı’nda bulunan Türk Dünyası Bilim Kültür Sanat Merkezi Selçuklu-Osmanlı mimari yapısında
proje çizimleri ve çini tasarımları ve uygulaması, Hatay Nebatat Müzesi çinileri, Selimiye Camii revak çinileri
restorasyonu, Ankara Hamdi Akseki Camii çini tasarımları ve uygulamaları, Büyükada Vapur İskelesi çinileri
tasarım ve restorasyonu, , Umman Sarayı çinileri tasarım ve uygulaması, ABD Kral Faht Camii çini
tasarımları ve uygulaması, Kütahya Merkez Saat Kulesi çini tasarımları ve uygulaması ve birçok otelin iç
ve dış çini tasarımlarıdır. En son yapmış olduğu proje ise Aydın Adnan Menderes Müzesi ve müze kampüsü
içerisinde bulunan camisi ve çeşmesi için olmuştur. Projede, caminin mimari projesinin yanı sıra mihrap,
minber, kürsü, iç ve dış mekân çinileri, tavan süslemelerindeki çiniler, yine çeşme tasarımı ve üzerindeki
çini panoları uygulamalarını gerçekleştirmiştir.
1985-86 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Teknik Eğitim Çini ve Seramik Bölümlerinin
müfredat programlarını hazırlamıştır. 1985-1988 yılları arasında Ankara Gazi Mesleki Eğitim Fakültesi’nde
çini ve seramik dersleri vermiştir. 1986’ da düzenlenen Kütahya’da 1. Uluslararası Kütahya Çini
Sempozyumu’nda Pano dalında birincilik ve vazo tasarımı dalında ikincilik ödülü almıştır. Dumlupınar
Üniversitesi Eğitim Meslek Yüksekokulu'nda çini programı üzerine çalışmalar yapan Koçer, 1995 yılında
Dumlupınar Üniversitesi’ne Öğretim Görevlisi olarak atanmış, 15 yıllık görevinin ardından 2004 yılında
buradan emekli olmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini sanatçısı olan Mehmet KOÇER, 2012 yılında
Japon İnax Müzesi’nin düzenlediği “Beş Ülkeden Beş Sanatçı Sergisi” nde Mavi-Beyaz çinileri ile ülkemizi
temsil etmiştir.

Resim: 3, Baba Nakkaş üslubu kapaklı basık şah çini vazo
Resim: 4, Baba Nakkaş üslubu çini şah vazo
Resim: 5, Baba Nakkaş üslubu çini Kandil vazo
15. yüzyıl sonlarında İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet'in saray atölyesinde baş
nakkaş olarak bulunan Baba Nakkaş tarafından oluşturulduğu kabul edilen bu üsluptaki çiçeklerin başlıca
özelliği, yaprak uçlarının kıvrılıp, içe doğru bükülerek, yuvarlak biçimde, üç boyutlu görünüme sahip
olmalarıdır. Ayrıca, on beşinci yüzyıl sonu koyu-mavi-beyaz renklerde bezenen, sıraltı tekniğinde üretilen
çini tabaklar üzerinde bu üslubun özellikleri görülmektedir.
Mehmet Koçer için Babanakkaş’ın önemi çok büyüktür. Bu eserlerinde çok yoğun bir şekilde
kullandığından ve kendi söylemlerinden anlaşılmaktadır. Kendisi ile yapılan röportajda bu üslup ile nasıl
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tanıştığını ve kendisi için neden bu kadar önemli olduğu anlattı. Babanakkaş ile tanışmasının Topkapı
Sarayı restorasyonunda görev almış Mimar Ekrem Hakkı Ayverdi’nin, parçalarını çöpten çıkarıp aldığı ve
birleştirerek kendisine emaneten vermiş olduğu 15. yüzyıla ait Babanakkaş üslubu bir İznik kavanoz vazo
sayesinde olduğunu söylüyor ve ekliyor; “Babanakkaşa girmemdeki en büyük hoca odur, bu bir vazodur”.
Kırık bir parça dahi olsa ona sahip çıkıp gelecek nesillere aktarmak gerektiğini de vurduluyor. Vazo şimdi
Kubbe Altı Akademisi, Kültür ve Sanat Vakfı’ndadır. Vazodaki bünye, fırça zarafeti, renkleri kendisinde
büyük bir ufuk açıyor. Her yaptığı eserde ondaki fırçaya bir adım daha yaklaşmaya çalıştığını ama hala
başarılı olamadığını dile getiriyor. Verdiği diğer bir örnekte şu oluyor; İznik kitabında bir karanfil desenindeki
zarafeti yakalamak için yirminin üzerinde karanfil çizimi yaptığı ve o zarafeti yakalayamadığını dile getiriyor
ve yine ekliyor; “Sanatçının eserinde, sanatçının coşkusu, hüznü, ruhu gizlidir, anladım ki ben o ruhu
arıyormuşum”. O ruhsal yapının da felsefi bir anlayış oluşturduğunu ve sanat eserinin felsefesi yoksa bir
şey ifade etmediğini söylüyor. Sanatçının, o ruh yapısıyla yapılmış ilk eserinin de onun gerçek eseri
olduğunu ifade ederken bunun sebebinin; ilk eserde yaşanan ruh halinin onun tekrarında olmayacağı olarak
dile getiriyor. Bunlarla birlikte, çininin bir sanat boyutunun, bir zanaat boyutunun ve bir de endüstriyel
boyutunun olduğunu söyleten Koçer, çini sanatının zanaat olduğunu iddia etmenin önyargılı, kültür eksikliği
olan, yanlış bir yaklaşım olduğunu vurguluyor.
Resim 3, 4 ve 5’de yer alan kompozisyonlar serbest çalışılmış, mavi tonları ve turkuaz renkleri
kullanılmıştır. Baba Nakkaş üslubunun özelliklerini yansıtan çalışmalar hatayi, penç ve rumi motiflerinden
oluşmuştur. İnce bordürlerin süslemelerinde zencerek motifi görülmektedir. Çok ince dallar üzerine
yerleştirilmiş hatayi grubu motifleri ile penç, yapraklar ve tirfiller çok zarif bir şekilde dağılmıştır. Ayrıca
rumiden oluşan desenlerde zemin boyama kullanılmıştır.

Resim: 6-7, Kalyon-balık motifli çini karolar
Osmanlı döneminde balık figürüyle birlikte resmedilen kalyonlar o dönemde kazanılan deniz
savaşlarını anlatıyordu ve hasreti temsil ediyordu. Resim 6 ve 7 de yer alan farklı şekillerdeki karolar, kalyon
ve balık motiflerinin yer aldığı, derinlik hissi yaratan serbest çalışmalardır. Turkuaz rengin yoğun kullanıldığı
ve renk çeşitlemelerinin daha fazla olduğu kompozisyonlarda, bulut ve çintemani motiflerinin de kullanıldığı
görülmektedir. Koçer’in eserlerinde, çininin doğasına bağlı desen ve renk kullanımının, sanatçının
üslubunda oldukça belirgin bir özellik olduğu söylenebilir.
Mehmet Koçer Türk sanatının en parlak devri olan 16. Yüzyıl dönemindeki mükemmelliği
hedefleyerek klasik ve özgün çalışmalar yapmaktadır. Geleneksel sanatların hak ettiği değeri bulması ve
sürdürülmesinde öncü bir kişi olan Koçer, farkındalık yaratan çalışmaları ile örnek bir sanatçı
konumundadır. 2014 yılında UNESCO’ya yazdığı bir yazısında çini için şunu ifade etmiştir; “Çini sanatı
estetiği yanında fizik ve kimyası olan bir sanattır.”

Resim: 8, Ceylan-bitki motifli Baba Nakkaş üslubu çini vazolar
Resim: 9, Ceylan-bitki motifli Baba Nakkaş üslubu çini tabak
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Resim 8 ve 9’da yer alan eserlerdeki süslemeler eflatun ve turkuaz renklerinden oluşmuş serbest
çalışmalardır. Baba Nakkaş üslubunun özelliklerinde hatayi, penç ve rumi motifleri kullanılmıştır. İnce
bordürlerin süslemelerinde zencerek motifi görülmektedir. Süslemelerde çok zarif bir şekilde çalışılmış
ceylan figürleri bulunmaktadır. Mehmet Koçer ceylan için masumiyetin, sadeliğin, güzelin, arınmışlığın
simgesi ifadelerini kullanmaktadır. Hiçbir zararı olmayan, her hareketinde bir zarafet olan, kendi estetiğinde
bir hayvan olarak nitelendirmektedir. Çok ince dallar üzerine yerleştirilmiş hatayi grubu motifleri ile penç,
yapraklar ve tirfiller çok zarif bir şekilde dağılmıştır. Ayrıca rumiden oluşan desenler alt ve üst kısımlarda
yoğun olarak kullanılmıştır. Motifleri birbirine bağlayan ve kompozisyon şemasının devamlılığını sağlayan
kıvrık dallar motiflere oranla çok ince çalışılmış başlı başına bir motif oluşturma yerine motifleri birbirine
bağlayan belli belirsiz çizilmiş çizgisel bir sap görünümdedir. Motiflerin büyüklüğü ve yüzeyde kapladıkları
alan, süslenen parçanın boyutları ile orantılı olduğu görülmektedir. Resim 8’de bulunan ceylanlı vazolar
Mimar Ahmet Öztürk koleksiyonunda yer almaktadır. Son olarak, Koçer çiniyi tarif ederken insan hayatını
çini ile bağdaştıran şu ifadeleri kullanmaktadır;
Sonuçta Kamil insanı tarif ederken Mevlana “Hamdım Yandım Piştim” diyor. İnsanoğlu da aynı kaderi çini
ile paylaşmıyor mu? Çinide Hamdı, Yandı, Pişti ve huzurumuza “Ateşte Açan Çiçekler” haline geldi.
O halde, çini bir estetik, güzellik yanında, bir olgunluk sembolü değil midir? Gönül ister ki her evimizin bir
köşesinde Ata Sanatı bir çini eseri görelim ve o eserlere her bakışta, bizi o manevi iklime götürsün.
SONUÇ
El sanatları bir ülkenin kültürel kişiliğinin en canlı ve anlamlı belgeleridir ve bunun yaşatılarak
geleceğe aktarılması sanatçılar ve eğitimciler ile olacaktır. Bu bağlam yapılan araştırmada, Çini sanatçısı
ve eğitimci Mehmet Koçer’in hayatı, eserleri, sanatçı ve eğitimci kimliği ile eserlerinden seçilmiş sınırlı
örneklerdeki teknik ve üsluplar irdelenmeye ve aktarılmaya çalışılmıştır. Çinide altyapı, masse, sır ve form
araştırma çalışmaları ile sektörde üretime farklı bir yön kazandıran Koçer, tasarlamış olduğu motif ve
desenlerle çini sanatının gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır. Disiplini, çok yönlü ve paylaşımcı kişiliği,
sanatçı duruşu ile öncü sanatçılarımızdandır. Koçer’in el sanatlarına, çiniye kattığı kalıcı değerler göz önüne
alındığında; rol model olarak görülmektedir. Çininin özüne bağlı kalarak yarattığı kendine has üsluplar,
ortaya çıkardığı yenilikçi araştırmalar gelecek nesiller için kalıcı örnekler oluşturmaya devam edecektir.
KAYNAKÇA
Tayyar Altıkulaç, İsmail E. Erünsal,. Hayreddin Karaman,. Bekir Topaloğlu, M. Saim Yeprem, Türk İslam
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KIZILCABÖLÜK DOKUMACILIĞI’NIN XXI. YÜZYIL ÖRNEKLERİ
(KIZILCABOLUK WEAVING'S XXI. CENTURY EXAMPLES)
Ebru ÇATALKAYA GÖK
ABSTRACT
In archaeological excavations carried out in many parts of the world, not only those belonging to
the stone periods, but also objects made from durable materials such as stones and mines can be reached.
Since organic or rotting materials such as textiles, leather, thread etc. are completely or largely destroyed,
information about clothing can be provided based on depicted documents or these tools and equipment
used in weaving and clothing. Anatolia is one of the lucky regions of the world in this regard. With the
difficulty of various conditions, weaving has developed and progressed to the level of welfare according to
art and technical ability.
Denizli, which is a very convenient province for cotton cultivation, is also an important weaving
center in Anatolia. The production tradition of the city of Denizli dates back to the settlement of the Seljuks
in Denizli in 1100. This production tradition and culture has evolved over time, transformed into a weaving
industry branch in the region and made it progress until today. It is known that weaving was done in the
historical periods in the Center, Saraykoy, Babadag, Buldan, Tavas, Kızılcaboluk, Kale and Cal. Cotton
weaving still continues in Buldan, Babadağ and Tavas - Kızılcaboluk regions.
In Kızılcabölük, whose name comes from Kizilbörgü, namely the red headgear / hijab, the ancestor
profession of the people is weaving. All stages from the production of cotton to processing have been done
by the local people in the region for years. While traditional hand-made looms had been produced from XVI
century to XIX century, electrically operated semi-automatic looms had been used since the end of XIX
century. In the XXI century, these weaving looms were replaced by fully automatic looms. Traditional
weaving techniques have been expanded and product variety has been increased with the introduction of
fully automatic looms. Some of these products which are generally produced within the scope of home
textile products are as follows; bed sheets, loincloth, towel, antimacassar, bedlinen pique, curtain, tea cloth
etc. It is woven in fabrics for clothing purposes other than home textile products. An example of this is the
costumes in the movie Troy (Troy) at the beginning of the century.
Kızılcabölük is one of the important centers where weaving continues as an important source of livelihood
as in the past. The purpose of this research; To investigate the current status, properties and usage areas
of the fabrics woven in Kızılcabölük district. This research is a descriptive study in the screening model.
The data obtained from the field research in the study will be supported by literature review. Within the
scope of the research, an observation form will be used to collect the data. The universe of this research
covers weaving enterprises in Kızılcabölük region. In the collection of the data, the loincloth manufacturer
Ahmet Dobulga was chosen as the sample. Information collected through written sources and observations
was evaluated for the purpose. The information obtained from the observation forms were taken into
consideration within the findings.
Key words: Kizilcaboluk, weaving, traditional fabrics
GİRİŞ
Pamuk ekimine çok elverişli bir il olan Denizli, Anadolu’da yer alan önemli bir dokuma merkezidir.
Denizli ilinin üretim geleneği Selçukluların 1100 yılında Denizli’ye yerleşmesine kadar uzanmaktadır
(Cillov,1949:28, URL 2). Bu üretim geleneği ve kültürü zaman içerisinde gelişerek bölgede dokuma sanayi
koluna dönüşmüş ve günümüze kadar ilerlemesini sağlamıştır. Tarihi dönemlerde Merkez, Sarayköy,
Babadağ, Buldan, Tavas, Kızılcabölük, Kale ve Çal’da dokuma yapıldığı bilinmektedir. Buldan, Babadağ ve
Tavas – Kızılcabölük yörelerinde ise pamuklu dokumacılık halen devam etmektedir.
İsmi Kırmızıbörgü’den yani kırmızı bürgü/başlıktan gelen Kızılcabölük’te halkın ata mesleği
dokumacılıktır (URL 1). Pamuğun üretiminden işlenmesine kadar bütün işlemler bölgede yıllar boyunca
yöre halkı tarafından yapılmıştır. Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan 1844-45 senelerine ait temettuat


Arş. Gör., Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Ankara.
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defterlerinde Kızılcabölük’te dokumacılık faaliyetlerinin yoğun bir şekilde yapıldığı görülmektedir (Özçelik,
2008:1). Bölgede XIX. yüzyılın ortalarından itibaren desenli alacalar, 1870 yılından sonra dış elbiselik
kumaşlar dokunmaya başlamıştır (Anonim, 19??:2-3). 1936 yılında bölgede dokumacılara destek olmak ve
sorunları gidermek için “Dokumacılar Kooperatifi” kurulmuştur (Cillov, 1949:89-90). Denizli Ticaret Odasının
15/2/1948 de bildirmiş olduğu kayıtlara göre Kızılcabölük’te 3300 dokumacı ve 1492 tezgâh bulunmaktadır.
Tezgâh başına en az 2 usta düşmektedir (Cillov, 1949:31-32). Ancak 1950’li yıllara kadar faaliyetine devam
etmiş olan “Dokumacılar Kooperatifi” günümüzde aktif olmaması sebebi ile bölgede mali kayıt ve sigorta
sistemi denetimi sağlanamamaktadır (Özdemir, 2011:139).
Kızılcabölük geçmişte olduğu gibi halen önemli bir geçim kaynağı olarak dokumanın devam ettiği
önemli merkezlerden birisidir. Bu araştırmanın amacı; Kızılcabölük ilçesinde dokunmakta olan kumaşların
bugünkü durumlarını, özelliklerini ve kullanım alanlarını ele almaktır. Bu araştırma tarama modelinde bir
betimleme çalışmasıdır. Çalışmada alan araştırmasından elde edilen veriler ve kaynak taraması ile
desteklenmiştir. Araştırma kapsamında verilerin toplanmasında gözlem formu kullanılmıştır. Bu
araştırmanın evrenini Kızılcabölük bölgesindeki dokuma işletmeleri kapsamaktadır. Verilerin
toplanmasında ise peştamal üreticisi Ahmet Dobulga örneklem olarak seçilmiştir. Yazılı kaynaklar ve
gözlemler ile toplanan bilgiler amaç doğrultusunda değerlendirilmiştir.
Kızılcabölük Dokumalarının Genel Özellikleri
Kızılcabölük’te geçmişte Donluk tezgâh ve Çukurlu el tezgahı olmak üzere iki tip ahşap tezgah
kullanılmıştır (Acar, 2011:4). İki çerçeveli tezgahlar olan donluk tezgahlar ile daha çok bezayağı tekniğinde
pantolonluk kumaşlar üretilmiştir. 12 ayağa kadar çerçeve sayısı arttırılarak desenli kumaşların
dokunmasına imkan veren çukurlu el tezgahlar ile de giysilik ve ev tekstil ürünleri dokunmuştur. Geleneksel
el dokuma 1940 yılına kadar ahşap tezgahlarda devam etmiştir. Bu tarihten itibaren elektrik ile çalışan yarı
otomatik tezgahlar (Fotoğraf 1), 1980’den itibaren ise tam otomatik tezgahlar (Fotoğraf 3) ile üretimi
sürdürmüşlerdir (Anonim, 19??:2-3).

Fotoğraf: 1, Hanife- Ahmet Paralı Tekstil Müzesinde bulunan ilk Yarı otomatik jakar tezgahı (URL 3),
Kızılcabölük Yarı Otomatik Jakar Tezgah (Gök, 2015).
Bölgede geçmişte pamuk ve doğal boya ile renklendirilmiş iplikler kullanılmıştır. Ayrıca atkıda
bambu liflerinin doğal haliyle kullanılmış örneklerine yörede “bambu dokuma” denilmektedir (Özkan
vd.:2008:60).
Kızılcabölük boncuklusu, Kızılcabölük tırnaklısı, gel-gitli motif, gerplingiller (Acar, 2011:6), krepli,
vişe, biti kare, santraçlı, dok, gazelin, diril, kutil, zifir, sığır sidiği, selvi dalı, fincan götü (Sarıoğlu vd., 2008:
37-43) gibi isimler ile geçmişte dokunduğu yazılı kaynaklardan görülmektedir.
Kızılcabölük dokumalarında çözgüde genellikle krem rengi ve bej gibi açık renkler hakimdir (Özkan
vd.:2008:61). Atkı ipliğinde farklı renkte iplikler kullanılarak desenlendirme yapılmaktadır. Çözgüde farklı
renk iplikler kullanılarak desenlendirilmiş örnekler de bulunmaktadır. Siyah, mavi, lacivert, kırmızı, bordo,
kahverengi, sarı eski örneklerinde sıkça kullanılan renkler arasındadır.
Dokuma örgülerinde bezayağı, dimi, saten, krep gibi basit yapıların ve daha karmaşık yapılı olan
ilave çözgü ipliklerinin kullanıldığı bilinmektedir (Sarıoğlu vd., 2008: 36). Üçlü ve ikili rips dokuma örnekleri
de bulunmaktadır.
Dokuma işlemi bittikten sonra kumaşların her iki kenarında bulunan çözgü ipliklerinin bağlanması,
örülmesi ve püskül olarak bırakılması ile kenar süslemeleri yapılmaktadır. Bunun dışında dokunduktan
sonra çözgü ipliklerinde eksiltme yapılarak ajur örme ile dokuma süslenmektedir (Özkan vd.:2008:61).
Genellikle ev tekstil ürünleri kapsamında çarşaf, peştamal, peşkir, koltuk örtüleri, nevresim takımı,
pike, perde, kurulama bezi, sofra bezi, peçete vb., ev tekstil ürünleri dışında giysi amaçlı yelek, bluz, cepken
ve üçetek için kumaşlarda dokunmaktadır. Yüzyılın başında çekilen Truva (Troy) filminde “Bürümcük olarak
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da adlandırılan Truva şalı, şallık veya Helen şalı” (Kuleli vd., 2011: 97-100) isimli kumaşlar ise kostüm
olarak kullanılmıştır (Fotoğraf 2).

Fotoğraf: 2, Kızılcabölük’te dokunmuş Truva (Troy) filmindeki kostüm örnekleri (URL 4).
Kızılcabölük Dokumalarının Günümüzdeki Durumu
Bölgenin eski ustalarından Ahmet Dobulga (Fotoğraf 3) şuan bölgede aktif olarak dokumacılık
faaliyetlerini sürdürmektedir. Ustanın Peştemalci ismi ile Dodurga Tekstil AŞ markası altında 80 işçinin
çalıştığı bir dokuma fabrikası bulunmaktadır. Fabrikada günlük 5000 adet peştamal üretimi yapılmaktadır.
Peştamal dışında, peşkir, bornoz, havlu ve yatak örtüsü için kumaşlar dokunmaktadır. Ürünlerin %70’i yurt
dışına, geri kalanı yurt içinde önemli markalara pazarlanmaktadır (KK 1).

Fotoğraf: 3, Ahmet Dobulga, Kızılcabölük (Gök, 2015)
Günümüzde dokunan kumaşlar desen ve renklerine göre şu isimler ile piyasaya sürülmektedir;
Saraylı, İnce Saraylı, Classic Saraylı, Şekerci, Usta, Alikapriye, Marine, Mercan, Sultan, İtalya Çizgi, Renkli
Bambu, Stonewash, Ajurlu, Akrep, Balıksırtı, Elmas, Esinti, Galata, Kelebek, Okyanus, Papatya, Sürmeli,
Telli Gelin, Artı, Rüzgar Gülü, Barok, Kilim, Geometrik, Zig Zag, Marina, Sultan, Jacquard (KK 1).

Fotoğraf: 4, Kelebek, Kedi kumaş örnekleri (Gök, 2015)

Fotoğraf: 5, Talebe göre üretilen özgün kumaş örnekleri (Gök, 2015)
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Fotoğraf: 6, Barok ismi üretilen özgün kumaş örnekleri (Gök, 2015)
Peştamaller 80 x 175 cm, 90 x 160 cm, 100 x180 cm, peşkirler 60 x 90 cm ebatlarında
dokunmaktadır. %70 pamuk, %30 polyester karışımı hammadde ile dokunanlar “classic”, %100 pamuk
şeklinde dokunanlar “First Class, Palace, Astek, Havlu” seri isimleri ile bilinmektedir. Talebe göre bambu
da hammadde olarak kullanılmaya devam etmektedir (KK 1).
Bölgede ulaşılan örneklerin teknik analizlerinden örnekler Tablo 1 ve Tablo 2’de sunulmuştur. Aynı
özellik gösteren kumaşların teknik analizleri aynı tablo içerisinde gösterilmiştir.
Tablo: 1, Akrep ve Papatya isimli kumaşların teknik analizleri

Kumaş adı: Akrep
Örgü Türü
İplik Cinsi
İplik Büküm Yönü ve
Adedi
İplik Numarası
İplik Sıklığı
Faydalı tarak eni
TÇTS
Tarak numarası
Boyutları

Kumaş adı: Papatya
:Jakar, Bezayağı, Dimi
:Çözgü Pamuk, Atkı Pamuk
: Çözgü: Z ve 2 katlı, Atkı: S ve 2 katlı
: Çözgü: Ne 30/2, Atkı: Ne 20/1
: Çözgü: 18 tel, Atkı: zemin 16 tel, bordür 32 tel
: 190 cm
: 1800 tel
: 90 (TGTA:2)
: En: 100 cm, Boy:180 cm
Ebru ÇATALKAYA GÖK

Tablo: 2, Ajurlu isimli kumaşın teknik analizi

Kumaş Adı:
Örgü Türü
İplik Cinsi
İplik Büküm Yönü ve
Adedi
İplik Numarası
İplik Sıklığı

:Ajurlu
:Jakar, Bezayağı, Dimi
:Çözgü Pamuk, Atkı Pamuk
: Çözgü: Z ve 2 katlı, Atkı: S ve 2 katlı
: Çözgü: Ne 30/2-Ne 10/3, Atkı: Ne 20/1
: Çözgü: İnce 14 Tel, Kalın 28 Tel Atkı: 20 tel
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Faydalı tarak eni
TÇTS
Tarak numarası
Boyutları

: 190 cm
: 1800 tel
: 90 (TGTA:2)
: En: 100 cm, Boy:180 cm
Ebru ÇATALKAYA GÖK

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Sanayi devrimiyle birlikte el dokumacılığı yerini seri üretim yapan fabrikalaşmaya bırakmıştır.
Geçmişte çulha dokumaları ile tanınmış Kızılcabölük-Tavas’ta bu durumdan etkilenmiş olan bölgelerden
birisidir. Yazılı kaynaklar ve gözlemler ile toplanan bilgiler amaç doğrultusunda tezgah, hammadde, desen
ve motif, renk , dokuma örgü özellikleri, bitim işlemleri ve kullanım alanları bakımından karşılaştırılarak şu
şekilde değerlendirilmiştir;
Tezgah özellikleri bakımından; geçmişte bölgedeki büyük firmaların teknolojik yenilenme sırasında
ikinci el piyasasına bıraktıkları yarı otomatik jakar tezgahlar günümüzde yerini tam otomatik jakar tezgahlara
tamamen bırakmış durumdadır.
Hammadde bakımından; geçmişte pamuk ve bambu ipleri kullanılırken, az maliyetle daha çok kar
edebilmek için kullanılan hammaddelerde çeşitlilik sunulmaya başlamıştır. Günümüzde buna polyester
pamuk karışımı iplikler dahil edilmiştir. Doğal hammaddeler daha pahalı olarak piyasaya sunulurken, yapay
hammaddeli ürünler daha uygun seçenek oluşturmaktadır.
Desen ve motif özellikleri bakımından; eskiden geleneksel isimler ile bilinen kumaşlar günün
getirmiş olduğu yeni desen ve renk anlayışıyla yerini daha modern isimlere bırakmıştır.
Renk özellikleri bakımından; geçmişte daha klasik renkler ile dokumalar yapılırken, günümüzde
yöreye ait renklerle dokumalar devam etmek ile birlikte günün moda renklerinden de etkilenildiği
görülmüştür.
Dokuma örgü özellikleri bakımından; bezayağı, dimi, saten, krep dokumalar jakar tezgahların
getirmiş olduğu zengin desen olanağı ile daha çok geliştirildiği örnekler bulunmaktadır.
Bitim işlemleri bakımından; geçmişte olduğu gibi dokumaların her iki kenarındaki çögü iplikleri
bükülerek süslemeleri devam ettirilmektedir. Bitim işleminden sonra çözgü eksiltme ile yapılan ajurlu
süslemeler, ajurlu kumaş olarak daha pastel tonlarda dokunmaya devam etmektedir.
Kullanım alanları bakımından; geçmişte daha çok ihtiyacı karşılamak amaçlı yapılan bu dokumalar
günümüzde yerini günün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik peştamal, peşkir, bornoz gibi daha çok tercih
edilen ürünlere bırakmıştır.
Sonuç olarak ülkemizde dokuma yapan kişi her geçen gün azalsa da, bugün Kızılcabölük’te
dokumacılık, çağın getirdiklerine ayak uydurarak yeni renk, desen ve ürün alternatifleri ile yaşamını
sürdürmeye çalışmaktadır. Günümüze kadar gelmesi ise bölgedeki başarılı sanatkar dokuma ustalarının
çalışmaları sayesinde olmuştur. Bu ustaların dokumaya olan hoş görü, inanç ve sevgileri örnek gösterilerek
gelecek kuşaklara aktarılmalıdır.
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İÇ ANADOLU BÖLGESİ FOLKLORİK VETERİNER HEKİMLİĞİ VE HALK HEKİMLİĞİNDE ORTAK
UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
E. Merve DANIŞ
Esra ÇELİK**
Gökhan ASLIM***
ÖZET
Halk tarafından uygulanan ve kendine özgü gelenek, görenek ve inanışlar bir mesleğin folklorunu
oluşturmakta olup, hem veteriner hekimliği hem de beşeri hekimlikte geniş bir biçimde kendini
göstermektedir. Tarihi ve kültürel geçmişi çok derin olan Türklerin folkloru, zengin folklor kaynakları
arasında yer almaktadır. Çalışmada İç Anadolu Bölgesinde folklorik veteriner hekimliği ve halk hekimliğinde
hastalıklar, inanışlar gibi ortak uygulamaların değerlendirilmesi amaçlandı.
Çalışmanın verilerini, veteriner hekimliği ve tıp hekimliği alanında faaliyet gösteren ulusal dergi
taramaları, konuya ilişkin tez, makale ve bildiriler, Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesinden elde edilen
kaynaklar, internette konuya ilişkin yapılan taramalar sonucu elde edilen dokümanlar oluşturdu. Elde edilen
veriler “Dış Hastalıklar”, “İç Hastalıklar” ve “İnanışlar” olarak üç başlık altında toplanarak, “Folklorik
Veteriner Hekimliği” ve “Halk Hekimliği” uygulamaları komparatif olarak ele alındı.
Yapılan taramalarda İç Anadolu Bölgesinde folklorik veteriner hekimliği ve halk hekimliğinde kırık,
çıkık, yara, apse gibi dış hastalıkların; kabızlık, ishal, öksürük, idrar yolu hastalıkları gibi iç hastalıkların;
nazarlık, kurşun dökme, dua okuma gibi inanışların ortak uygulamalar arasında yer aldığı görüldü.
Geçmişten bu yana veteriner hekimliği ve beşeri hekimlikte görülen ampirik, dinsel ve rasyonel
kabul edilebilecek ortak uygulamaların bir kısmının günümüzde halen devam etmesinin, yapılan folklorik
çalışmaların halk tarafından kabul görmesi ve uygulanması ile mümkün olduğu söylenebilir. Bu kapsamda
folklorik hekimlik yönünden oldukça geniş bir kültür zenginliğine sahip olan Ülkemizin her bölgesinde
yapılacak araştırmalarla, Türk Kültür envanterine katkı sağlanacağı, mevcut çalışmalar ışığında ileri
sürülebilir.
Anahtar Kelimeler: Folklorik veteriner hekimliği, Halk hekimliği, İç Anadolu Bölgesi
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ULU TONYUKUK YOLU
THE GREAT TONYUKUK ROAD
Abbas SEYİDOV*
Kamil İBRAHİMOV**
ABSTRACT
The article tells about the journey of the authors to Ulan Bator in 2015 for the 3rd Forum of Museums
organized by TURKSOY, the visit to the National Museum of Mongolian History and the museum under the
pedestal of the statue of Genghis Khan, the stone inscriptions of the outstanding statesman of the Great
Turkic Khaganate Tonyukuk, and ethnographic "town of the XIII century." On the basis of what is seen on
this trip and read, the author agrees with the researchers’ opinion that the empire of Genghis Khan was
ethnically Turkic, like the previous major public entities of Southwest Asia – Hunnish Empire and the Great
Turkic Khaganate. And Genghis Khan was a Turk by nationality.
“...Türk beğleri! Millet! İşitin! Üstte gök basmasa, altta yer delinmese, Türk Milleti senin ilini, senin töreni kim
bozabilirdi?... Ey Türk Milleti! Titre ve kendine dön!... Ben, hali vakti yerinde bir millete kağan olmadım!...
Milleti yüceltmek için oniki savaş yaptım. Tanrı yarlıqadığı, kutum var olduğu için, ölecek milleti çok, ac
milleti tok kıldım. Giyimsiz milleti giyimli, yoksul milleti bay kıldım...” [Refik Özdek, 1990:.85-89]
Bilge Kağan (8. yüzyıl)
GİRİŞ
Dünya halkları içerisinde en eski kültür çalarlarını kendinde yaşatan, insanlığa döneminin en
mükemmel keşiflerini, savaş sanatını, cengâverliği, mertliği bahseden Türkler olmuştur. Şunları 2015
yılında Moğolistanda bir daha gördük.
12. yüzyılda Moğollar Kulun-Bugir gölünden Altay dağlarına, kuzeyde Baykal gölüne, güneyde Gobi
çölünün ötesinde, Büyük Çin seddi yakınında yaşıyorlardı. Onların büyük bir kısmı çöllerde hayvancılıkla
uğraşıyordu. Moğolların serveti büyük at, koyun sürülerinden ve sığır nahırlarından ibaretti. Moğol
kabilelerinden sayıca ve harbi güçte diğerlerine fark atanlar vardı ki, bunlar da Tatarlar, Naymanlar,
Keraitler’den ibaretti. 1206 yılında Onon nehri kıyısında Moğol noyonlarının kurultayı Temuçin’i Moğol
boylarının büyük hanı (kağanı) ilan eder. Çin geleneklerine göre, yeni seçilen hükümdar kendi adını
değiştirmeliydi [Seyidov A.Q., 2009:11]. Böylece, Temuçin yeni isim – Cengiz Han (türkçe tengiz – deniz,
okyanus) adıyla tanınmaya başlamıştır (1206-1227). Bazı kaynaklarda "Ching" Moğol dilinde "kuvvet",
"güç" anlamında kullanılır [Muxtarova Ə.İ., 2002:284].
Cengiz Hanın imparatorluğu 5 han döneminde çok geniş arazilere sahip olmuştur. Cengiz Han
(1162-1227) ve Ögedaydan (Cengiz Han'ın üçüncü oğlu Ögeday 1187-1241, hanlık dönemi – 1229-1241)
sonra, Büyük Han tahtına seri olarak Cengiz'in torunu Güyük Han (1206-1248, hanlık dönemi – 1246-1248),
Münkedir Han (1208-1258, hanlık dönemi – 1251-1258) ve Kubilay Han (1215-1294, hanlık dönemi – 12601294) seçilmişler. Cengiz Han'ın küçük oğlu Tuluy kağan seçilmese de, 1241-1246 yıllarında Moğol
İmparatorluğu'nu idare etmişti. Onların döneminde imparatorluğun topraklarında 50'yi aşkın halkın yaşadığı
24 milyon kilometrekare alanı kapsıyordu. Sibirya'dan güney-doğu Asya'ya, Kore yarımadasından
Bulgaristan'a kadardı. Bu çiçeklenme döneminde imparatorluğun sınırları Çin-Yuan İmparatorluğu, Altın
Orda, Hülagûler ve Çağatay devletlerini içerirdi [Национальный Музей Монголии, 2013:28].
Henüz Ögeday Kağan’ın döneminde Çin'in büyük bir kısmı zapt edilir. 1235 yılında Büyük
kurultayda Ögeday Kağan batıya doğru askeri seferler için karar alıyor. Batı Han (Cuci’nin oğlu)
başkumandan tayin olunur. Kubilay Han'ın zamanında Japonya'dan başka (Japonya Moğolistan’ın
vassalıydı) hemen hemen tüm Doğu Asya işgal altında düşüyor. 1264 yılında Kubilay Han Pekin şehrini
Moğol İmparatorluğu'nun başkenti ilan eder ve 1271 yılında imparatorluğa yeni isim verir –
Yuan [Национальный Музей Монголии, 2013:33].
Ulanbatur şehrinin merkezinde bulunan Ulusal Tarih Müzesi'nin koleksiyonu ile tanıştık. Evvela,
müze birkaç büyük salondan oluşur. Eski ve orta çağları yansıtan salonlar üç tarihi-kronolojik dönemi
kapsar: birinci salon – Büyük Hun İmparatorluğu (MÖ 3. – MS 1. yüzyıllar), ikinci salon –Göktürk
İmparatorluğu (6.-8. yüzyıllar) ve üçüncü salon – Büyük Moğol imparatorluğu dönemini (1206-1634 yılları.
Sonuncu – 37. Moğol hanı Ligden Han’ın vefatına kadar olan dönem).
*
**

Prof. Dr., AMEA Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü, Bakü.
Prof. Dr., İçerişehir Koruğu İdaresi, Bakü.
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Ulanbatur şehrinin merkezinde bulunan Ulusal Tarih Müzesi'ni seyir ederken anladık ki, Moğollar
büyük hevesle önceki dönemleri kendilerinin ve babalarının mirası olarak kabul edip, büyük saygı duyarlar.
Burada modern Moğolistan topraklarında çeşitli dönemlerde mevcut olmuş Syanbi, Nirun, Türk, Uygur,
Kidan halklarının devlet geleneklerini, kültürünü ve tarihini gösteren eşyalar, çeşitli dönemlerde
imparatorluğun sınırlarını gösteren haritalar gösterilmiştir. MÖ 4.-3. Yüzyıllara ait Pazırık kurganlarından
arkeolojik kazılar sırasında bulunan eski Hun-Türk imparatorluğuna ait silahlar, altın, gümüş ve diğer
metallerden yapılmış, eski İskit sanatının örnekleri sayılan, "hayvan stili" olarak adlandırılan süs eşyaları
müzeyi süslüyor. Mete Kağan’ın döneminde Hunlar dünya tarihinde ilk kez erken göçebe çöl halklarını
birleştirip büyük devlet kurmuşlardır.
İkinci salon Göktürk İmparatorluğu'nun tarihini temsil eder. Burada büyük ve görkemli tarihimizin,
tarihte ilk olarak "Türk" kelimesini taşıyan bir devletin maddi kültür örnekleri gösterilmiştir. Müzenin bu
salonunda Bilge Kağan’ın yazılı bengü-taşı (Türk ulularının sözlerini ebedîleştiren anıt taşlar)
bulunmaktadır. Salonda diğer yazılı taşlar, kaplumbağa heykelleri, silahlar, askeri giyim vb.
sergilenmektedir.
Üçüncü ve ondan sonraki salonlarda Büyük Moğol İmparatorluğu'nun kurulmasından modern
zamana kadar olan dönem kronolojik sırayla görüntülenmekte.
Seferimiz sırasında yolumuz Bilge ve Gültekin hanların veziri olmuş, bilici Tonyukuğun yazılı
taşlarını görmek oldu. Bu yazılı taşlar Bilge ve Gültekin kağanların yapılarından yaklaşık 360 km mesafede–
Ulanbatur’dan 47 km uzaklıkta, esas yoldan ise ilave 11 km çöllere doğru uzanan ovada bulunmaktadır.
Bilgilere göre, son 11 km yol Türkiye Cumhuriyeti'nin harcamaları hesabına çekilip ve anıt onlar tarafından
korunmaktadır. Tonyukuğa ait iki yazılı taş anıt demir parmaklıklar arasında saklıdır. Bu taşlardan birinin
üzerinde Göktürk harfleri ile Türk dilinde yazılmış 35, diğerinin üzerinde ise 27 satır yazı vardır. Göktürk
yazıları 38 harften oluşan Orhun alfabesi ile yazılmıştır. Bu yazılar kağanların Türk milletine rapor vermesi,
yol göstermesi, gerçekten danışmanlık vb. yansıra, Türk milletini birliğe, devleti düşmanlardan korumaya
çağıran bir çağrıdır: “Türk milleti arasında silahlı düşman koşturmadım... Düşman çok diye, korkmadım...
Tanrı güç verdiği için savaştık, zafer kazandık...”.
Orhun yazıtları denilince, üç büyük yazıt – Köl Tigin yazıtı, Bilge Kağan yazıtı ve Bilge Tonyukuk
yazıtı ağla gelir. Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtları, Höşöö-Tsaydam bölgesindeki Orhun nehri civarındadır.
Tonyukuk yazıtları ise, Bayan-Tsogt bölgesindedir. Bu yazıtlar biri-birinden yaklaşık 360 km mesafededir.
Aynı döneme aid oldukları için birlikde düşünülürler. Bilge Tonyukuk yazıtları, II Göktürk Kağanlığı
döneminin büyük veziri Bilge Tonyukukun, ölümünden önce bizzat kendisi tarafından dikdirilen dörd cebheli
iki yazıttan ibarettir. Birinci yazıt 243 sm, ikinci yazıt ise 217 sm yüksekliğindedir. Bu Göktürk harifli Türkçe
metnin yazılış ve tikiliş tarihi kesin olarak bilinmemekdedir. Araştırmaçıların bir kısmı bu tarihi 720-725 yıllar
arası gösterirken, bir kismi Bilge Tonyukukun bizzat kendisi tarafından Köl Tigin yazıtına cevab olarak
yazıldığını, bu sebeple de Köl Tigin yazıtından sonrakı, Bilge Kağan yazıtından önceki bir dönemde – 732734-cü yıllarda dikilmiş olabileceğini öne sürmekdedirler.
Göktürk kitabeleri hakkında ilk kez 13. yüzyılda yaşamış Alâeddin Atâ Melik Cüveynî “Tarih-i Cihan
Güşa” eserinde bilgi vermektedir. Bu kitabeleri ilk kez 1889 yılında M.Yadrintsev okumuştur. 1891 yılında
Türkolog bilimci V.Radlof bu yazılar üzerine araştırma yapar ve 1893 yılının 25 Kasım'ında bunları okumaya
muvaffak olur. 15 Aralık 1893 yılından itibaren bu yazıları dünyaya tanıtıyor.
SONUÇ
Not edilim ki, Büyük Moğol İmparatorluğu olmadan önce burada Hun Türklerine, Göktürklere ve
çeşitli Türk boylarına ait devlet bileşikleri olmuştur. Araştırmacılar bu sonuca varmış ki, imparatorluk
oluşturulduğu zaman bölgede yaşayan diğer halklar yerel nüfusun 8-10%-dan fazla olmamıştır. 20. yüzyılın
70'li yıllarında bir milyon, bugün toplam 3 milyon olan Moğolların (ilginç: ülkede yaklaşık 93 milyon büyük
ve küçükbaş hayvan var) o zamanlar kaç kişi olacaklardı ki, 24 milyon kilometrekare toprağa
serpelenmiştiler? Tabi ki, savaşçılarının sayısı 150 bin olsaydı bile, her 24 bin kilometrekareye 1500 kişi
düşer (kıyaslamada, günümüzün Azerbaycan topraklarına toplam 5250 kişi). Bu, iktidarı tutmaya yeterli
miydi? Böyle bir soru da akla gelmektedir: Moğollar nasıl olmuş da yüzyıllarca büyük devletleri esaretinde
tuta bilmiş? Peki, bu kadar Türk birdenbire yok mu oldu? Bölgenin eski sakinleri olan, büyük uygarlığa, harp
sanatına sahip, Mu kıtasından yayılan, Çin'in doğusunda dev "Beyaz piramitler" inşa eden, milattan önce
ve sonra devletler, imparatorluklar kuran, yazı kültürü olan, "Altun giyimli adam"ı altın zırhla süsleyen ve
daha nelere sahip olan Türkler nereye kayboldular?
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Cengizhan adına Uluslararası Akademinin (Moğolistan) akademisyeni Anatoliy Olovinçov "Türkler
yoksa Moğollar? Cengizhan devri" adlı kitabında Cengizhan İmparatorluğu'nun devlet dilinin Türk dili
olmasına dair 11 esaslı delil göstermiştir. O, Göyük Han'ın devlet mührünü (Vatikan'dan bulunmuş mektup),
Kubilay Han'ın ve haleflerinin mektuplarını, ayrıca Çin kâğıt parası "Yuan" üzerinde Uygur yazı tipi ile Türk
dilinde yazılmış Kubilay Han'ın mührünün olmasını ve b. örnekleri sunuyor. Ayrıca araştırmacı belirtiyor ki,
"Moğol" adlı millet var olmadı. "Moğolistan" terimi siyasi anlam taşıyor. Karşılaştırma için, o, ABD'yi örnek
gösteriyor. Kimdir Amerikalılar? Onlar ABD'de yaşayan Afrikalılar, Fransızlar, İtalyanlara ve b. 13. yüzyılda
Avrasya çölleri Türklerin geniş yaşadığı arazi olup. Onlar Tatar, Kerait, Celayir, Menqu, Nayman vb. gibi
kavimlere ayrılmışlar. Salnamelerin birinde yazıyor ki, bir kez Cengiz Han'ın kabulüne Çin elçisi Menhun
gelir. Cengiz Han seferde olduğundan, elçiyi Han’ın valisi Muhali karşılıyor. Çin elçisi ona sorar: "Sen
kimsin?". Muhali cevap verir: "Ben tatar adamıyım". Demek ki, o dönemde tatarlar fahri düzeyde
duruyorlardı. Cengiz Han'ı çeşitli milli mensubiyeti olan insanlar kaplamış. Öyle ki, o, yeni devlet kurmak
istiyor, o zaman bütün tayfaları bir millet adı altında birleştirmek karar verir. Peki, onları hangi isim altında
toplasın? Moğolistan adı en tarafsız ve yüksek seslenir. "Menqu" – "sürekli" ve "kol" – "ordu" kelimelerinin
birleşmesinden oluşan "Sonsuz ordu". Cengiz Han ise Türkdür. Devlet yarattıktan sonra Moğol
olmuştur [Оловинцов А.Г., 2013].
Demek ki, Tatar-Moğol birlikleri deyince, göz önüne Türk-Moğol savaşçıları geliyor. Savaşçıların
esas kısmının ve çoğunluğun Türklerden ibaret olması tartışılmaz. Sadece, "Moğol" siyasi hâkimiyeti altında
birleşmiştiler. Çeşitli kaynaklarda kuzey Türklerine "Tatar" deniliyor. Türk'ün düşmanlarının "Tatar"
adlandırdığı halk ta Türklerdir. "Türk" kelimesinden çekinenler "Azerbaycan Türkleri"ni "Azerbaycan
Tatarları", Kırım Türklerini "Kırım Tatarları", Volga etrafındakı Türkleri "Volga Tatarları" ve s. adlandırmışlar.
Türk-Moğollar Azerbaycan'ı çeşitli aralıklarla 190 yıl (1221-1410) esarette tutmuşlar. Bu işgaller
ülkemizi istila eden diğer yağıların işgallerinden farklı değildi. Tabii ki, topraklarımıza göz diken herhangi
millet olursa olsun, bizim düşmanımız sayılır. İşte Türk-Moğollar da onun gibi. Arazi işgal edilmiş, ekonomi
yıkılmış, insanlar öldürülmüş ve s. Fakat insan herhangi mutsuzluğun içerisinde belli mutluluk da arıyor.
Türk-Moğolların Azerbaycan’a geldiği zaman burada Arap ve Fars dili hâkim dildi. Yerel halk ise kendi ana
dilinde – Azerbaycan Türkçesinde konuşmaktaydı. Türk-Moğollar bu dilin onlara yakın olduğunu dikkate
alıp, devlet yazışmalarını üç dilde – Arap, Fars ve Türk dillerinde yapmışlar. Bu da Türk-Moğol
İmparatorluğu'nun dilinin Türk dili olmasını gösteren bir başka delildir.
Moğolistan'da gördüklerimiz araziye yayılmış eski Türk tarihinin ve kültürünün küçük bir parçasıdır.
Gelecek çalışmalarda tarihimizin yeni sayfalarının inceleneceği kuşkusuzdur.
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Cengiz Han Meydanı'nda konferans katılımcıları ile birlikte
Konferans katılımcılarıyla birlikte

Moğol Tarihi Müzesi'ndeki konferans katılımcılarıyla

Cengiz han heykəli muzeyinde
Cengiz Han düşergesinde
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TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNÜ KENDİSİNDE YANSITAN ŞAHENDAN TÜRBESİ
SHAKHANDAN TOMB THAT EMBODIES TURKIC-ISLAMIC CULTURE
Habibe ALİYEVA
SUMMARY
“Tombs, dome, mausoleum” and other buildings that erected in memory of well-known scientific
and religious figures were built in the style of the famous architectural schools of its time in Azerbaijan as
in Islamic geography. Pre-Islamic memorial buildings were built in Aran architectural style, but they were
built in Nakhchivan, Tabriz and Shirvan architectural school after Islam in Azerbaijan. The tombs that were
built in Azerbaijan since the early Middle Ages were one of the sacred places among the people. One of
the tombs is Shakhandan tomb which still remains in ancient Shirvan belonging to Shirvan architectural
school and holds the secrets of the period.
As you know 2019 was declared as “A Year of Nasimi” on the order by Mr. President Ilham Aliyev
on January 11, 2019. The article deals with starting the initial research with the purpose of investigating the
claim of the local people to bury a notable poet Seyid Ali Seyid Mohammad oghlu Imadaddin Nasimi’s
(1369-1417) brother in Shakhandan tomb situated in Shamakhi and belonged to Shirvanshahs period and
studying it epigraphically. As a result of the research, it is clear that both gravestones, which were engraved
with Arabic graphics in Arabic, belong not to the 15th century, when Imadaddin Nasimi’s brother or uncle
lived, but to the 18th century. They are the same with gravestones of the 18th century in Shirvan by the
date, writing style and artistic design engraved on these gravestones.
Key words: “A Year of Nasimi”, Shakhandan tomb, gravestones, initial research, epigraphic
writings
GİRİŞ
Büyük Kafkas Sıra dağlarının doğu eteklerinde yerleşen Şamahı Şehri, Azerbaycan’ın en kadim
şehirlerinden biridir. Şamahı asırlar boyunca Şirvanşahlar Devleti’nin başkenti olmuştur (Aşurbeyli, 2006:
34). Tarih bize gösteriyor ki, yüzyıllarca Şirvanşahlar Devleti topraklarında süregiden iç çekişmelere,
savaşlara, daha güçlü devletlerin müdahalelerine maruz kalmış, zaman zaman bağımsızlıklarından
mahrum kalmış olmalarına rağmen devletçilik ananelerini devam ettirmeyi başarmışlardır ( Racabli, 2015:
3-4).
Şirvanşahlar’ın hakimiyetleri süresince devletin ekonomik yükselişi, sosyal-siyasi durumu,
medeniyetin ve dolayısıyla mimarlığın da yükselmesine olanak sağlamıştır. Şirvanşahlar döneminde
Azerbaycan’da çok sayıda inşa edilen mimari anıtları, tarihimizin taş hafızalarına mühür vurmuştur. Şirvan
mimarlık mektebinin gelişim tarihi, menbelerden ve bugüne kadar ayakta kalan abidelerden
anlaşılmaktadır( Azerbaycan’ın Tarihi Abideleri, 1958: 45-84). Bunu Azerbaycan’ın epigrafi alimi
Meşhedihanım Nemat’in “Azerbaycan’ın Epigrafik Abideleri I, (XI-XX asrın başları)” kitabından da
izleyebiliriz. XI-XX asırlarda Şirvan’da dekoratif ve plastik sanatın gelişimi ve sanatkarların abideler
üzerinde işlenmiş isimleri bize çok sayıda yetenekli hakkakın olduğunu gösteren kanıtlardır (Neymat; 1991:
29-36).
Azerbaycan topraklarında mezar taşları aslında defin olunan kişinin hayatta iken toplumdaki
mevkisi ile ilişkili olarak çeşitli tarz, form ve içerikte işlenirdi (Neymat; 1991: 19-22). Yüksek statülü kişilerin
mezar taşları daha tezyinatlı ve epigrafik olarak da daha zarif işlenirdi. Şirvan mezar taşları özellikle
materyaline göre fark gösterir. Taş ustaları, taş yontma sanatında yerli, dağ cinsinden olan taşlardan çok
istifade etmişlerdir. Bilindiği üzere, Şirvan mimarlık mektebinin bütün özellikleri orta asır mezar taşları
üzerinde de kendini göstermiştir. Mezar taşları üzerindeki Arap alfabesi ile Arap-Fars-Türk dillerinde
kitabeler ile birlikte yerel karakterli, tasvirli kompozisyonlarla da karşılaşılır. Bu tipteki mezar taşlarına esas
itibariyle Şamahı şehrindeki meşhur Şahendan Türbesi içerisinde ve etrafındaki tarihi kabristanlıkta daha
çok rastlanılır. Şahendan Türbesi, Şirvanşah Şeyh I.İbrahim İbn Sultan Muhammed İbn Keykubad (13821417) ve I. Halilullah Bin Şeyh İbrahim’in (1417-1465) hakimiyetleri döneminde inşaa edilen türbelerden
biridir (Aşurbeyli, 2006: 201-221).


Doç. Dr., Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Milli Azerbaycan Tarihi Müzesi; AZ 1005 Bakü /Azerbaycan.
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Büyük Azerbaycan şairi İmameddin Nesimi’nin 650. Yıldönümünün anılması, “Azerbaycan
Cumhuriyeti’nde 2019 Yılının “Nesimi Yılı” ilan edilmesi üzerine, Azerbaycan Cumhuriyeti cumhurbaşkanı
Sayın İlham Aliyev’in konuya ilişkin bildirisinin ardından milli medeniyetimizin bir örneği olarak yıl boyunca
şairin mirasının araştırılması ve tebliğ edilmesi yönünde özel çalışmalar yapılmıştır. Nesimi’nin kardeşinin
adı ile anılan Şahendan Türbesi’ndeki mezar taşlarının ona ait olup olmadığının kesinleştirilmesi için
Şamahı Rayon İcra Hakimiyetinin Başçısı Sayın Tahir Memmedov ve MİRAS İçtimai Birliği’nin temsilcisi
Sayın Fariz Halilli’nin girişimi ile 29 Haziran 2019 tarihinde kadim Şamahı şehrine gidildi. Şirvanşahlar
Dönemine ait olan Şahendan Türbesi ve onun içerisindeki mezar taşlarının araştırılması işi için
görevlendirildik. İş üzre, türbe içindeki bakımsız durumdaki mezar taşlarının ölçüleri alınıp estampları
çıkarılarak tarafımızdan araştırma başlatıldı.
Orta asır Ağsu Şehri’nde daha önce yapmış olduğumuz araştırmalara dayanarak söylenebilir ki,
Şahendan Türbesi’nde olan mezar taşları üzerinde Arap alfabesinin yazı türlerinden yararlanan hakkaklar,
kitabelerde merhumun ölüm tarihini ve adını yazmış. Bununla birlikte Kur’an-Kerim’de geçen ayetleri de
hakketmişlerdir (Aliyeva, 2010: 250-279). Şunu da belirtmek gerekir ki, hem süsleme programına ve hem
re zengin kitabelerine göre bu mezarlıktaki çeşitli formlarda yontulmuş mezar taşlarının araştırılmasına
büyük ihtiyaç vardır. İslam coğrafyasında tanınmış kişilerin mezar abideleri üzerinde çeşitli formlarda
türbeler inşaa edilmiştir. Bu türbelere Orta Asya’da, İran’da, Türkiye’de ve diğer ülkelerde rastladığımız gibi
Azerbaycan’da da rastladığımız abidelerdendir. Azerbaycan’da, ilk-Orta çağlardan günümüze ulaşan
türbeler mevcuttur. Belirtelim ki, Türbe, devlet adamlarının, din alimlerinin mezarları üstünde otağ şeklinde
inşa edilmiş bir binadır. İlk-Orta çağlarda yaşamış önemli insanların hatırasını ebedileştirmek için dikilen
türbeler, halk arasında mukaddes sayılan yerlerdendir (Oluş, 1969: 57-119).
Azerbaycan’da olduğu gibi Anadolu’da da Osmanlı Dönemi türbeleri çokgen prizma veya silindir
şekilli ana gövdeli yapılar hemen daima kubbe ile örtülürdü. 14. ve 15. Yüzyılın türbelerinin kökeni Anadolu
Selçukluları ve Büyük Selçuklular üzerinden Orta Asya’ya kadar uzanır. Bu mimari kültürün Azerbaycan’a
da tesiri olmuş ve Şirvan’da inşa edilen 14.- 15. Yüzyıl türbeleri Osmanlı Türbeleri ile aynı formda inşa
edilmiştir. Osmanlı dönemine ait türbelerin benzerlerine Azerbaycan’da sık sık rastlanır. Bu şekilde inşa
edilen yapılardan biri, kadim Şirvan’ın gözbebeği olan Şamaxı şehrindeki Şahendan Türbesi’dir.
Tarafımızdan araştırılan, meşhur şahsiyetlerin defn olunduğu Şaxendan Türbesi’nin giriş portali üzerindeki
kitabe için ayrılmış özel alan- kitabe kartuşu boştur. Maalesef ki, bilinmeyen bir tarihte kitabe başka milletler
tarafından alınıp başka yerlere taşınmıştır (fotoğraf, 1). Türbenin genel kompozisyonu ve mimari özellikleri
göstermektedir ki, bu anıt Şirvan mimarlık mektebinin kadim ananelerine dayanır ve duvarları zengin bitkisel
bezemelerle süslenmiştir. Bu bitkisel süslemelere, 13-.15. asırlara ait Şirvanşahlar Saray Kompleksi’nde
rastlarız (Giyasi, 2016: 3-41).
Şamahı’nın yerli halkının iddialarına göre bu türbede Azerbaycan şairi, dahi mütefekkir Seyyid Ali
Seyyid Muhammed oğlu İmameddin Nesimi’nin (1369-1417) büyük kardeşi defnedilmiştir. Seyyid
İmameddin Nesimi, şair ve tasavvuf ehlinden idi. Kamusül-alam’da Bağdat’ın Nesim Nahiyesi’nde doğduğu
yazılırdı. Ancak Nesimi’nin Azerbaycan’ın Şamahı Şehrinde doğmuş olması ihtimali de vardır. Ali Canip
Bey. (Edebiyyat) kitabında diyor ki, bu Türk şairi hakkındaki en net malumatı kendi çağında yaşamış olan
meşhur alim İbni Hacer-i Askalani vermektedir. İbni Harcer’e göre Seyyid Nesimi, Tebriz’dendir. Ona göre
Nesimi’nin asıl adı Şeyh Nesimeddin’dir. Sultan 1. Murad Hüdavendigar zamanında Bursa’ya gelir,
Mısır’daki Çerkez sultanlarının elinde bulunan Halep Şehrine yerleşir (Tam İlmihal, 2003: 1155). Hurufilik
tarikatının kurucusu Fadlullah Esterabadi’nin ( H. 800/ M. 1398) talebesi olduğu için, onun fikirlerini yaydığı
için, bazı yazıları ve sözleri İslamiyet’e uygun görülmeyerek, 820 (M. 1417) yılında Halep’te idam edilmiştir
(Bünyadov, 2007: 106-107).
Seyyid Nesimi, onun adı ile tanınmış tekkede defn edilmiştir. Bu tekke, Halep’in EL- Ferafire
Mahallesi’nde “Sultan Hamamı” adı ile meşhur olan hamamla karşı karşıya ve hükümet evinin yanındadır.
Nesimi’nin mezarı Halep Şehrindeki “Nesimi Tekkesi” diye adlandırılan makberede bulunur (Fotoğraf, 2).
Araştırmacı Salman Mümtaz’ın yazdığına göre XV. asırda yaşayıp, eserler vermiş Nesimi’nin
Şahendan isimli bir kardeşi mevcuttur. İmameddin Nesimi’nin kardeşi Şahendan (Şahhendan, Şah-i
Hendan) burada defn edilip ve kabristan da onun şerefine “Şahendan” olarak adlandırılmıştır. Büyük
şairimiz Seyyid Azim Şirvani’nin mezarı da Şahendan kabristanlığında bulunmaktadır.
ŞahendanTürbesindeki Mezar Taşları: Şamahı Şehrinde görkemli şahsiyetlerin defn edildiği
tarihi Şahendan Kabristanlığı’nda bulunan sekizgen prizma formunda ve yerli dağ cinsli kesme taşlardan
inşa edilmiş türbenin içerisinde iki mezar taşı mevcuttur (Fotoğraf, 3). Mezar taşlarından biri, türbenin giriş
kapısından girince sağ tarafta yer alan bir kadına, sol tarafta yer alan ise bir erkek mezarına ait mezar
173

14. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ, SANATI ve KÜLTÜREL MİRASI KORUMA SEMPOZYUMU

taşlarıdır. Her iki mezarın da sine taşları iki parçaya ayrılmış ve doğal felaketlerden, insan ve hayvan
tesirlerinden zarar görmüş, taşların yazıları, bir çok yerde silinmiş, baş taşlarındaki merhumların isimlerinin
yazılı olduğu kısımlar okunamaz hale gelmiştir.
Kadın Mezarının Baştaşı:Env. No. 01. Baştaşı (Yükseklik, 1 m.64 cm.- Genişlik, 19,5 cm- Taş
Kalınlığı, 0,19 cm.) ters V formunda yontulmuş ve üzeri üst bölümü çokgen geometrik bezemeler ile
süslenmiştir. Orta bölümde kemerin kenarları Arap islimi nakışları ile bezenmiştir. Kitabe kartuşunun
içindeki yazılar tamamıyle silindiği için okunamaz durumdadır. Taşın arkasında üst bölüm bitkisel
süslemelerle bezenmiş, tam orta bölümde,(özellikle kadınlara ait mezar taşlarında işlenir) dirilik remzi olan
hayat ağacının yan taraflarında kadınlara mahsus ziynet eşyası olan, gerdanlık, küpe, bilezik, yüzük vd.
tasvirlerinden sonra rahle, alt bölümde kitap (Mezarlardaki “ Kur’an- ı Kerim” tasviri, kabir sahibinin dindar
olmasının işaretidir.) kemerin kenarlarında ise Arap islimi (dalgalı çizgi üzerinde çiçek ve yaprak tasvirleri)
motiflerle bezenmiştir. Baş taşının yan tarafları, kabartma zincirvari sekizgen motifler içinde beş yapraklı
gül kompozisyonları ile zarif biçimde işlenmişlerdir (Fotoğraf, 4-5-6).
Kadın Mezarının Döştaşı: Döştaşı (Uzunluk, 1m.55cm- Yükseklik, 45cm) iki parçaya ayrılmış
durumdadır. Ayrılmış parçalarda, geometrik motiflerle ve taşın yüzeyinden derin biçimde oyularak bitkisel
süsleme ile bezenmiş, üst bölümde üç adet derin oyma sekizgen formda geometrik bezeme mevcuttur.
Genel itibariyle mezar taşı, hem yazı üslubuna göre, hem de süsleme programına göre XVIII. Asra aittir
(Fotoğraf, 7).
Erkek Mezarının Baştaşı: Env. No: 02. Baştaşı. (Yükseklik, 1m.67cm – Genişlik, 44cm.–Taş
kalınlığı, 20cm.) Baş taşının tepeliği, lale çiçeği formunda yontularak yüzeyi muazzam bitkisel bezemelerle
tezyin edilmiş ve orta bölümün süslemesi ile birleştirilmiştir. Mezar taşlarının kitabelerini araştırırken, erkek
mezarına ait mezar taşının baş taşında Arap dilinde karışık sülüs ve nesih hattı ile hakk olunmuş yazının
sonunda merhumun ölüm yılının Hicri takvime göre yazıldığını tespit ettik. Baş taşının orta bölümünde özel
bir formda yontulmuş kemerin içinde hakk olunan yedi satırlık yazıda merhumun isi-minin bulunduğu kısım
tamamen bozulduğu için tespit etmek mümkün olamamıştır. Kitabede yalnız şu sözler okunabilmektedir:
 هذا القبر المرحوم المغفور/ يا هللا
/......  حاخي محمد......./
١١٧٧ سنة
Tercümesi: :” Ey Allah/ Bu qәbir rәhmәtlik, bağışlanmış (Allah tәrәfindәn) ...... Hacı
Muhammed...... ili 1177=miladi 1763-cü il”.
Baştaşında kitabeli kemerin dışını çevreleyen yazı bordüründe Kur’an-ı Kerim’den
Al-Bakara suresi, 255. Ayet) Ayet’el-Kürsi) sülüs hatla hakkedilmiştir (Fotoğraf,7).
Erkek Mezarının Döştaşı: Erkek mezarına ait döştaşı (Uzunluk, 1m.79cm – Genişlik, 68 cm. )
iki parçaya ayrıldığından kitabenin bazı yerleri okunamaz hale gelmiştir. Kitabenin okunan kısımlarında
Kur’an-ı Kerim’in (39/53) Ez-Zümer suresi, 53.ayeti güzel sülüs hatla yazılmıştır (Fotoğraf, 8).
ُ َ ت َ ْقن/قال هللا تعاللى
/ َّللا
ِ َّ طوا مِ ن َّرحْ َم ِة
ِي يَا قُ ْل
َ َل أَنفُس ِِه ْم
َ علَى أَس َْرفُوا الَّ ِذينَ ِعبَاد
ُّ
ََّّللا إِن
َ ُور ه َُو إِنَّهُ جَمِ يعا الذن
ُ ُالرحِ ي ُم ا ْلغَف
َّ
َ َّ وب يَ ْغف ُِر
Tercümesi: De ki (Allah şöyle buyuruyor): "Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan
kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse) bütün günahları bağışlar; doğrusu O
çok bağışlayıcı, çok merhametlidir."
Böylece her iki mezar taşının ön araştırmasından sonra belirtmek gerekir ki, mezar taşlarının
süsleme kompozisyonu, yazı üslubu ve erkek mezar taşı kitabesinde hakk edilen merhumun ölüm tarihi de
göstermektedir ki, her iki mezar taşı da XVIII asra tarihlenmektedir.
Not: Mezarların kitabelerini araştırırken, erkek mezar taşına ait kitabede merhumun ölüm tarihi
Hicri takvim ile 1177 / Miladi takvime göre 1763 yılı olduğu anlaşılmıştır. Yerli halkın iddialarına göre, bu
türbede XV. asırda Seyyid Ali Seyyid Muhammed oğlu İmameddin Nesimi’nin ( 1369 – 1417 ) büyük kardeşi
defnedilmiştir. Lakin türbede defn olunan merhumun mezar taşında tarih 1763 yılında öldüğü ifade
edildiğine göre, bu durumda o türbede üç asırdan fazla zaman sürecinde Nesimi’nin neslinden olan diğer
şahısların da oraya defnedilme ihtimali bulunmaktadır. Ancak, orta asırlarda inşa olunan Şahendan
Türbesi’nin alt kısmında (defin odası) Nesimi’nin kardeşinin mezarının bulunması ihtimali de vardır. Çünkü
genellikle türbeler, iki bölümden oluşur: Alt bölüm, merhum/merhumenin defn olunduğu bölümdür. Üst
bölüm ise onun şerefine yüceltilen bina gövdesinin olduğu bölümdür. Türbedeki bu bilinmezlerin ortaya
çıkması için arkeolojik kazıların yapılması şarttır. Asıl muammalı tarihin anlaşılması için arkeologların ve
antropologların araştırmaları sonucunda kesin bir bilgi elde etmek mümkün olabilir.
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Kısa bir süre içinde tarihi Şahendan türbesinde ve çevresinde doğal felaketle, hayvan ve insan
faktörü ile anıtları "yok olma" tehlikesinden korumak için artık restore ve konservasiyon olması işi
Avustralya'dan restavrator -mimar Erik Pumerin başkanlığı ile yerli uzmanlarca gerçekleştirilmiştir. 6 aralık
2019 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi, Haydar Aliyev vakfının başkanı ve İslami
Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonun (ISESCO) İyi Niyetli Elçisi Mihriban Aliyeva Şahendan Türbesinde
yapılan restorasyon'dan sonrası ziyaret etmişler (Fotoğraf,9). Hayata yeniden vesika alan Şahendan
türbesi ve mezar taşları Haydar Aliyev vakfı'nin çalışanlarının vermiş oldukları büyük emek sonucu
gerçekleşmiştir.
SONUÇ
Bize miras kalan epigrafik abidelerimizi korumak ve onları uluslararası dünyaya tanıtmak her
birimizin borcudur. Azerbaycan ilmi, medeniyeti ve ince sanatı tarihinin eşsizliğini bir kez daha ortaya koyan,
Türk-İslam sanatının göstergesi olan epigrafik abidelerimiz zengin mirasımız sayılır. Ancak bütün bunlara
rağmen, mezar taşlarının araştırılma seviyesi yeterli değildir. Bu düşünceye neden olan, bahsi geçen mezar
taşlarının şimdiye kadar kompleks şekilde ilmi incelemelerinin yapılmamış olmasıdır. Tesadüfi değildir ki,
bu abidelerle birlikte tarih bilimimizde maalesef boşluklar vardır. Sadece onların meydana gelme tarihi ve
kaynakları ile ilgili olarak bile kesin bilgi ve görüş birliği yoktur. Tarafımızdan takdim olunan bu abideler ise
tarih bilimimizdeki mevcut boşluğun doldurulması yönünde küçük bir adım olarak değerlendirilebilir.
Gerçekleştirilen araştırmanın ilmi önemi şundan kaynaklanmaktadır; burada ilk kez Şamahı, Şahendan
Türbesi’ndeki mezar taşları epigrafik açıdan incelenmiş ve bir kez daha tasdik edilmiştir ki, bu abideler
Azerbaycan’ın maddi ve manevi kültür varlıkları olarak karakteristiktir.
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Fotoğraf 1. Şahendan Türbesi
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Fotoğraf 2.Seyyid Nesiminin Heleb şehrindeki "Nesimi tekyesi” adlanan makberedeki mezarı

Fotoğraf 3. Şahendan Türbesi’nin dahilindeki iki mezar taşı

şәkil 4/5/6.Şahendan Türesinde Kadın Mezarının Baş ve Döştaşları
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(Fotoğraf, 7/8. ) Şahendan Türbesinde 2. Erkek Mezarının Baş ve Döştaşı

(Fotoğraf,9.) Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva Şahendan
Türbesinde
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IMPROVEMENT OF THE BUSINESS ENVIRONMENT
FOR DEVELOPMENT OF CULTURAL REGIONS
Elka
VASILEVA
Georgi
TSOLOV**
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ABSTRACT
The specificity of the business environment, observed at the regional and local level, contributes
to the development of culture in the regions. The relevance of this publication is justified by the
unsatisfactory research and analysis of the current thematic area. The present study attempts to
systematize information, analyze and assess contemporary issues related to the business environment in
regions with potential for cultural development.
INTRODUCTION
We can successfully observe the characteristics and peculiarities of the business environment's
concept at the local level, as a complicated basis for implementing many policies that stimulate individual
economic and social sectors. From this point of view, different politics and projects could support the
development and conservation of culture, including the cultural heritage, by promoting and improving the
regional business environment. In the present study, through an overview of various information sources,
we will examine how the regions' business environment has the potential for the development of their culture
in the general case. In other words, we will discuss the possible directions for increasing the regional
business environment's efficiency. This mechanism can directly or indirectly support the sustainable
development of culture in the regions at the regional and local levels. To achieve this, the author's team
sets the following research tasks to solve:
- To summarize the terms "culture" and "cultural heritage", to identify their specific characteristics,
which study is necessary for the needs of the present paper and thus to summarize the concept of
their understanding;
- To characterize the business environment concept and its dimensions and specifics, manifested at
the regional and local level, by referring to the presented context of culture and to check the
possibilities for the relation between the two concepts;
- To check and identify the elements of the regional business environment that are directly related
to the development of culture in the regions, observing whether improving their condition would
improve the overall performance of the region in terms of development and preservation of its
cultural heritage;
- To systematize and summarize guidelines and opportunities for improvement of the identified key
elements that make up the regional business environment's structure, which will support the
sustainable development of culture in the regions.
The research's methodological tools include the use of a systematic method, a formal-logical
and deductive method, and an analysis of the content of publicly available literature. Their integrated usage
analyzes and evaluates the regional business environment's defining components following the general
theoretical, methodological, and normative statement.
BUILDING A CONCEPT FOR CULTURE AND CULTURAL HERITAGE
The concept of culture, in its sense, is a multifaceted concept with diverse, ambiguous nature. For
this reason, the authors of the present study define it as hart to be unequivocal. In this sense, and for the
current research needs, the authors attempt to summarize the concepts of culture and cultural heritage in
a general conceptual framework. However, their various definitions reflect their different understandings or
criteria for assessing human activity, which significantly complicates the systematization of unified common
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knowledge. In 1952, Alfred Krober and Clyde Klukhon compiled a list of over 200 different definitions of
culture, the three primary meanings being:
- Sophisticated taste in the fine arts and humanities, also known as high culture;
- A holistic model of human knowledge, beliefs, and behavior, depending on the ability for symbolic
thinking and social education;
- A set of shared values, goals, behaviors, and practices that is specific to an organization or group
Culture is the subject of study in a considerable number of academic disciplines. Among the main
ones are culturology, cultural anthropology, philosophy of culture, and sociology of culture. In some
countries, the basic science of culture is considered culturology. In contrast, in other anthropology and
others, the study of culture is reduced to studying culture as a system (L. White, 1959).
The general field of study of cultural processes in these countries is cultural studies (Usmanova,
2001). Cultural anthropology deals with the course of the diversity of human cultures and societies. One of
its main tasks is to explain the reasons for this diversity and the impact of global economic and political
processes on local cultural realities. Culturology is a relatively new field, a set of studies of culture as a
structural whole and regularity manifestations in its development. The tasks of culturology include
understanding the general characteristics of life and system analysis.
It is common in many countries to use the word culture to indicate social stratification. It is often
used concerning objects and activities intended for elite use, such as fine cuisine, art, and music. Those
features are sometimes called high culture as opposed to mass culture.
It is essential to clarify that for this study, the authors will deal with the concept of culture in the
context of its "cultural heritage," but we will identify some standard features between the two concepts. The
term "culture" first appeared in 18th century Europe and means "improvement" (Lukov). In the 20th century,
the word culture became a central idea of anthropology. It meant the evolved human ability to classify and
represent experience through symbols and the expression of creative inclinations that require imagination.
The etymology of the modern term culture has a classical origin. It is based on Cicero's term in his disputes,
where he writes about the "cultivation of the spirit" (cultura animi). Thus, with the help of an agricultural
metaphor, he describes the development of the philosophical soul, teleologically speaking, as the highest
possible ideal for human development. This metaphor is contained in the modern context and means
something similar. Many writers believe that culture refers to how human beings overcome their original,
innate barbarism, and through various tricks, become truly full-fledged people.
For this study, we will consider the concept of Culture in its context, shaped by UNESCO. UNESCO
defines Culture as follows: "Culture is the set of distinctive spiritual, material, intellectual and emotional
features of a society or social group, it covers besides art and literature, way of life, forms of coexistence,
value systems, traditions, and beliefs." From such an understanding, the territorial, regional dimension of
the concept is precise. This is because human activity, in its specifics and characteristics, and its unique
dimensions, signify a specific, territorially defined community. Its main lines manifest themselves as this
community's ability for self-expression, self-knowledge, and accumulation of habits and skills, particular
behavior with inherent experiences and thoughts, creativity, and others. All these aspects are unique both
for the separate territorial communities and their manifestations in time and the process of evolution of the
societies. Undoubtedly, they have their common, global characteristics, but what arouses the authors'
research interest is their manifestation in time and a specific territory (region). The collective notion between
the two (that of cultural evolution over time and territorial separation and definiteness) forms the overall
understanding of territorial, cultural heritage.
In this sense, it makes Culture closely linked to social development, continuous improvement, and
progress. In practice, for these authors, the term culture refers to the best products and products in the field
of fashion, art, and classical music. In this way, people related to these activities fall into the cultural
category. In this context, Culture becomes synonymous with civilization. Accordingly, this is a state of
humanity in which ignorance has been overcome, and customs and social relations are at their highest
level. Civilization, however, is not a goal achieved! It is a process that is perfected and upgraded over time.
In this sense, as a sign of civilization, Culture is also in constant development, expansion, and upgrading.
In this way, the understanding of cultural heritage is formed. The authors of the present study
consider it a collective term between the term, summarizing the cultural evolution over time and the
unprepared territorial distinction and definiteness. In the most general context, the regional cultural heritage
is a collection of a certain territory's cultural values. According to the Law on the Cultural Heritage of Bulgaria
[1], the cultural heritage covers the intangible and tangible immovable and movable heritage as a set of
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cultural values that are carriers of historical memory and national identity scientific or cultural value. Cultural
values are in the public domain and enjoy protection by state and municipal authorities in the citizens of the
Republic of Bulgaria. Cultural values can be public and private property. From this point of view, we can
consider the cultural heritage as an object of purposeful policy.
Cultural heritage is an expression of the community's ways of life and passed down from generation
to generation, including customs, practices, places, objects, artistic expressions, and values. Cultural
heritage is often expressed as intangible or tangible cultural heritage (ICOMOS, 2002).
As part of human activity, cultural heritage creates tangible notions of value systems, beliefs,
traditions, and lifestyles. As an essential part of Culture as a whole, Cultural Heritage contains these visible
and tangible traces from antiquity to the recent past. Cultural heritage is a broad concept. We prefer to
focus on the similarities between the different heritage sectors rather than on their differences.
Species can distinguish cultural heritage. They are:
- Built environment (buildings, cities, archeological remains);
- Natural environment (rural landscapes, coasts, and shores, agricultural heritage);
- Artifacts (books and documents, objects, photos)
As elements of the cultural heritage we can define the following[1]: terrestrial, underground and
underwater archeological sites and reserves; historical sites and complexes ethnographic sites and
complexes; architectural sites and complexes of park art and landscape architecture; natural values
industrial heritage; works of fine and applied arts; folk crafts; documentary heritage and audio-visual
heritage; oral tradition and language and literary and literary values; customs, rites, celebrations, rituals and
beliefs; music, songs and dances; folk medicine, culinary and oenological traditions; folk games and sports.
In this sense, their great concentration within a specific territory, the homogeneity between them,
and their quality of essential cultural characteristics of a particular territorial community over time and within
a given environment define these regions as cultural. From another point of view, much more economically
oriented and as an object of purposeful policy, as a cultural region, we can define a territory where their
exploitation, protection, and effective use are the region's main livelihood and generate the largest share of
the regional economy[2]. The cultural zone is a concept in cultural anthropology in which the geographical
region and time sequence (age zone) is characterized by virtually the same environment and culture. Thus,
the cultural region concept is a means/prerequisite for the accumulation over time of long-standing cultural
characteristics of the same territory (territorial community) (Wissler, 1975). Clark Whistler and Alfred
Kroeber further developed the concept of the premise that they represent long-standing cultural divisions.
The idea has been criticized by some, who say the basis for classification is arbitrary. But other researchers
disagree, and the organization of human communities in cultural fields remains a common practice in the
social sciences. The definition of cultural areas enjoys a resurgence of practical and theoretical interest as
sociologists conduct more research on cultural globalization processes (Gupta and Ferguson, 1975).

Fig 1.: Cultural areas of the world as defined by Whitten and Hunter, Eckert VI-Projektion (nahezu
flächentreu, realistische Größenverhältnisse, relativ wenig verzerrt), erstellt mit geo.dianacht.de (Lizenz
CC-BY)
THE RELATION "REGIONAL CULTURAL HERITAGE" - "REGIONAL BUSINESS
ENVIRONMENT"
The definition of the term "business environment" is complex and ambiguous. It synthesizes various
elements for which the position in a particular country or region is specific and individual. There are multiple
methodologies for assessing the business environment, which is contained in reports of established
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international organizations and institutions, including the World Bank, the UN Conference on Trade and
Development, the Organization for Economic Cooperation and Development, the World Association of
Promotion Agencies of investments, etc.
In measuring the business environment, one of the most widely known and used for analysis is the
World Bank's Doing Business ranking (Doing Business, 2018) [3]. It considers the level of administrative
services and business regulations and provides detailed information in 10-11 specific areas. Certain
administrative services for the business are included with data on the regulatory procedures, deadlines,
and service fees, such as: starting a business, building permits, registration of real estate, etc.
In the business environment survey at the European level (2008), administrative and regulatory
barriers emerge as the most significant difficulty for small and medium-sized enterprises (SMEs). Measures
are recommended to improve SMEs' access to markets, promote entrepreneurship, improve SMEs' growth
potential, and strengthen dialogue and consultation with SMEs. The characteristics of the business
environment's general assessment are that elements that depend on the macroeconomic management of
the country and the activity of the central executive power are taken into account. These are political and
economic stability, tax system instruments, public administration, legal certainty, fight against crime,
available infrastructure, labor resources, etc. (NSI, Business Climate, 2019).
In academia, the study of the business environment is also an object of active scientific interest. To
study this phenomenon, the University of National and World Economy (UNWE) has implemented several
projects under the Research Fund in recent years. The appearance of the "business environment" has
many aspects, which are based on its identification as a multidimensional feature. The quantification of a
given multidimensional feature is a typical form of cognitive process analyzed based on the unity of analysis
and synthesis (G. Mishev, 2017). On this theoretical and methodological basis, a university project has
been successfully implemented: "Analysis of the state and dynamics of Bulgaria's business environment
and its impact on economic growth." The project develops an original methodology and calculates the
"UNWE index for the business environment," based on indicators related to the business environment's
economic and social components. The index's theoretical concept includes the idea of enriching the system
of indicators with characteristics for the legislative and political environment.
Regional development is the result of complex interactions between various processes and
activities. Of decisive importance for the rational development of territorial systems is the level of technical
and technological solutions, employment level, and the quality of regional resources (natural, material,
labor, financial, information, etc.), precisely the specifics of investment activity, and others. The universal
goal is to achieve regional growth, a key measure of regional development (Andonova, 2010).
The culture heritage development is a critical horizontal economic sector that interacts with many
other areas. This impact is manifested in a specific way at the regional and local levels. The role of state
institutions is to develop and implement public investment projects to promote regional Culture, build an
overall favorable environment and conditions on encouraging private investment, and develop successful
public-private partnerships for the country's sector's sustainability.
A method for this is to use the potential for creating and promoting integrated products of the
Culture. In regional development management, it is essential to formulate goals and priorities following
each of the regions' specific needs and internal potential. A fundamental issue is how the state policy for
regional development would support the competitive advantages of cultural heritage development, a key
sector for the regional economy. On the other hand, the components of that economy are essential for
assessing the business environment in a specific region (area, district or municipality).
The recognition of the goals for the regional development of Culture depends directly on providing
the essential circumstances for the regional and local economy's support. Certain conditions are high
productivity, entrepreneurship, investment and innovation, competitive markets, regulatory environment,
human capital. The implementation of the regional development policy is linked to creating the necessary
conditions and prerequisites for the improvement of the regional business environment. The efforts are to
influence the creation of a favorable investment and innovation climate, marketing of the regional
competitive advantages on the territory for business, effective management of the municipal property,
improvement of the local normative framework, regulation of the financial and administrative pressure on
the local economic entities, and maintenance of the regional technical infrastructure targeted initiatives for
improving the quality of the available human capital, etc.
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BUILDING A BUSINESS ENVIRONMENT THAT SUPPORTS THE DEVELOPMENT OF
CULTURAL HERITAGE IN THE REGIONS
The critical elements of the regional business environment that would contribute to the development
of cultural heritage in the regions can be systematized as follows:
- Investments in regional cultural infrastructure;
- Support for the development of small and medium enterprises;
- Optimization of regulatory mechanisms and tools;
- Improving the quality of human capital in the sphere of cultural heritage in the regions;
- Facilitated access to finance for small start-ups;
- Improving the administrative services for businesses and citizens;
- Conducting effective regional marketing to attract foreign investment in the development of cultural
heritage in the regions.
Investing in regional infrastructure can be defined as one of the most essential tools for improving
the business environment in a given area. The construction, maintenance, and modernization of the
technical infrastructure are crucial (Tanakov, 2020). This includes rehabilitation of the road network in
settlements, water supply and sewerage systems, treatment plants for drinking and wastewater, electricity
supply systems, gasification and district heating, improvement of territories that may be subject to a publicprivate partnership.
The construction of modern infrastructure is of great importance for the efficiency and productivity
of the local economy (Nikolov, 2020). It, in turn, is supportive of tourism and culture as well as the quality
of life. Jobs are also being created, but they are temporary. There can be sustainable development of the
regions only if there is sustainable business development in them. There is a need for a more focused
regional development approach on real and practical support for regional and local tourism businesses and
cultural development (Nikolov, Tanakov, Lyubomirova, 2019). It is necessary to support those companies'
development, which create and maintain sustainable jobs in the regions, retain and reinvest their profits in
the regional and local economy.
Modern communication technologies have a huge potential for providing information. It should be
used through local business associations, both for regulatory requirements and support programs, and to
identify market opportunities. To meet modern requirements, the Cultural heritage development sector must
be technologically modernized, attractive, and comprehensively presented on the Internet and offered in a
digital environment through various electronic services. Accelerated introduction of new electronic services
for companies and citizens' complex administrative services is needed (Nikolov, 2016).
Human capital is a major driving force for the promotion of Cultural heritage. The educational and
professional level of the workforce determines the potential for regional growth. The territorial dimensions
of labor supply, i.e., the opportunity to hire labor with the necessary qualifications and at a specific price,
are essential for attracting new business (Nikolov and Lyubomirova, 2019). Maintaining a competitive
advantage of high-quality human resources is essential, but the workforce is increasingly unprepared to
work with new technologies. Human resources development initiatives must be integrated into a
comprehensive strategy. It is a concrete action jointly by educational institutions, industry partners, and
local authorities. The activities for continuing education and raising the qualification of those employed to
work with modern technologies depend on the business's desire and capabilities.
The training and administrative capacity of managers (often in the role of tourism SME owners)
should also be improved. The possibilities are in the provision of training or relevant consulting services.
Tourist SMEs are highly dependent on this factor. It would be useful to build a lifelong learning system
through online training materials on business planning, production standards, consumer protection, or
administrative requirements.
To stabilize the established Cultural heritage SMEs, much more intensive cooperation with
research institutions and universities is needed to develop joint tourism projects. The practice of increasing
the professional training of employees in SMEs through training courses and programs must be
permanently established. For this purpose, the established vocational training centers, secondary schools,
and universities can be used.
The implementation of regional marketing is another successful management tool for the real
integration of the local territory to the rest of the world by attracting innovative, viable, and high-tech
companies and a highly motivated and qualified workforce. The definition of regional marketing of a region,
district, or municipality uses a particular specificity, in contrast to the traditional understanding of marketing
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activities, such as "selling" ideas, goods, or services (Uzunova, 1992). This process integrates various
activities aimed at forming a unique image of the region and increasing its competitiveness compared to
other regional systems. In this aspect, regional marketing does not only involve providing business
information to various potential investors. In a broader context, marketing implies "selling" or "positioning"
the whole region or parts of it as an attractive place for localization of economic activity (Tonkova, 2002).
Marketing must ensure that the interests of economic agents and local authorities intersect where they
coincide the most. On the one hand, economic operators competing with each other should have access
to the most suitable terrains and conditions. On the other hand, local authorities, also in competition, fully
disclose and best promote their unique competitive advantages.
CONCLUSION
The region's culture, characterized by its specific cultural heritage, is a unique regional
development element. We can get to know the territorial community's overall civilizational development and
preserve its foundations, traditions, arts, and every other aspect that culture represents. Culture is an
outstanding carrier of society's history, and in it are its main civilizational characteristics.
In this capacity, it is of undeniable importance to the population. But its dual nature should not be
underestimated. Its protection, preservation, development, and promotion are related to the need for a
specific set of policies, projects, and the associated financial resources. It is highly necessary to look for
opportunities to generate some of these elements at the regional level. Building a sustainable, balanced
business environment that promotes the development and preservation of the cultural sector is one of the
mechanisms for achieving this. Here again, the benefits can be seen from two directions. First, it is a
mechanism for preserving the regional cultural heritage, as a unique element of the development of
civilization, on the other hand - as an opportunity to generate income in the regional development of the
territory. In this way, the regions themselves could encourage the development of their cultural heritage
and also benefit from it.
Notes:
[1] LAW ON THE CULTURAL HERITAGE OF BULGARIA In force since 10.04.2009, Art. 2. para
(1), (2) and (3)
[2] Brown, Nina "Friedrich Ratzel, Clark Wissler, and Carl Sauer: Culture Area Research and
Mapping" University of California, Santa Barbara, CA.Brown, Nina "Friedrich Ratzel, Clark Wissler, and
Carl Sauer: Culture Area Research and Mapping" University of California, Santa Barbara, CA. Webarchive
of http://www.csiss.org/classics/content/15
[3] Doing Business. Reforming to Create Jobs, Comparing Business Regulation for Domestic Firms
in 190 Economies. International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank Group),
Washington, USA, 2018.
REFERENCES
Andonova, K. „Instrumenti na mestnata vlast za regionalno razvitie – napravlenia za podobryavane na
biznes sredata“, v: Izvestia na Sayuza na uchenite, Varna, br.1/2010 g., s.10-15.
Gupta, A., Ferguson, J. Culture, Power, Place: Explorations in Critical Anthropology. Durham, NC: Duke
University Press. (1997).
Kroeber, A. L. and C. Kluckhohn. Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. (1952);
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obrazovanie i realna ikonomika: razvitie i vzaimodeĭstviya v digitalnata epokha. IU-Varna, ISBN 978-95421-1037-8, pp.126-138
Nikolov, G., Lyubomirova, V., Suryanto, T. (2019) Building an integrated regional approach in the new
programming period 2021-2027. III Internatioanal Conferenc "Regional development and crossborder
cooperation". Serbia, Pirot. ISBN 978-86-900497-2-1. pp.631-638
Nikolov, G., Tanakov, N., Lyubomirova, V. (2019) Tourist regions as a factor for the development of
alternative forms of tourism. Conference proceedings. 7th International Conference Ohrid –Vodici, 2019
ISBN 978-608-65643-7-7, Struga, Macedonia
183

14. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ, SANATI ve KÜLTÜREL MİRASI KORUMA SEMPOZYUMU

Tanakov, N. (2020) Rolyata na biznes inkubatorite v konteksta na industrialnata revolyutsiya 4.0.
Ikonomicheska nauka, obrazovanie i realna ikonomika: razvitie i vzaimodeĭstviya v digitalnata epokha. IUVarna, ISBN 978-954-21-1037-8, pp.483-493
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Wissler, C (ed.) Societies of the Plains Indians AMS Press, New York, ISBN 0-404-11918-2 Reprint of v.
11 of Anthropological papers of the American Museum of Natural History, published in 13 parts from 1912
to 1916. (1975)
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PALU ÇEŞMELERİ
PALU FOUNTAİNS
Azime Ferya AKTAŞ
ABSTRACT
The fountains built as a part of waqf system in Ottoman Empire were neglected with the
deterioration of the system during the empire’s collapse period. Fountains constitute an important part of
our cultural heritage and they are the most destroyed structures during the development of cities. Therefore,
fountains should be documented and put under protection as soon as possible. Monographic publications
about the fountains, which have an important part in Turkish architecture, are limited and the existing
publications only cover city centers, they do not include the ones in the counties and villages. Palu is a
county 77 km east of Elazig, where it is affiliated. 12 fountains are detected within the study conducted in
county center and villages, which have a long history. Consequently, Palu fountains, which we will introduce
as a small part of the neighborhood and village fountains that provide water, which is the most basic need
of our daily life, are noteworthy as the provincial applications of the classical capital scheme, although they
are far from the capital Istanbul. The aim of this study is to detect and document fountains in Palu region
and specify them in the Ottoman fountain architecture.
GİRİŞ
Osmanlı İmparatorluğunda vakıf sisteminin parçası olarak inşa edilen çeşmeler, imparatorluğun
çöküş sürecinde sistemin bozulmasıyla birlikte bakımsız kalmıştır (Güneri, 1989: 70). Kentlerin imar
çalışmaları sırasında kültür mirasımızın önemli bir parçası olan çeşmeler, en çok yok edilen yapı grubudur.
Bu nedenle bir an önce belgelenmeli ve koruma altına alınmalıdır. Bu çalışma ile amacımız Palu ve
çevresinde yer alan çeşmelerin tespit edilip Osmanlı çeşme mimarisi içindeki yerinin belirlenmesidir.
Palu, bağlı olduğu Elazığ’ın 77 km doğusunda bir ilçedir. Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı
hâkimiyetine “Palu Hükümeti” statüsünde imtiyazlı olarak girmiştir. Palu bu imtiyazlı statüsünü Tanzimat
Dönemine kadar devam ettirmiştir (Yapıcı, 2016: 10-11). Tarihi oldukça eski olan ilçenin merkezinde ve
köylerinde yaptığımız çalışma kapsamında üç tanesi günümüze ulaşamamış toplam 12 adet çeşme tespit
edilmiştir. Bu çalışmada tespit edilen 12 çeşme tanıtılacaktır.
1. Palu Kındik Çeşmesi
Palu Çeşmeleri arasında Kındik Çeşmesi eyvanlı çeşme özelliği gösteren tek çeşmedir. Çeşme
kuzey güney doğrultusunda yatay dikdörtgen bir form gösterir. Çeşme eyvanının batı, kuzey ve güney
duvarlarına dikdörtgen kesitli birer bardak nişi konulmuştur. Eski fotoğraflarından çeşmenin bozulan üst
örtüsünün bir sıra taş döşendikten sonra toprak dökülerek onarıldığı görülür. Çeşmenin niş zemini sonradan
dökülen beton dolgu nedeni ile yükselmiştir. Çeşmenin eyvan kemeri Elazığ’da yer alan Eyvan biçimli
çeşmelerin aksine yuvarlak ya da sivri kemerli değil (Aktaş, 2009: 222; Aktaş, 2018: 663) düz kemerlidir.
2. Palu Yeşilbayır Köyü Hafız Ağa Çeşmesi
Palu Yeşilbayır Köyü Hafız Ağa Evi Çeşmesi Sokak çeşmesi olmayıp bir evin içinde yer alan tek
örnektir. Ancak çeşmenin içinde olduğu ev günümüzde yıkılmıştır. Evin avlu duvarına gömülü vaziyette inşa
edilen çeşmenin cephesi yarım daire profilli bir silme kuşağı ile sonlandırılmıştır. Sivri kemerli çeşme nişinin
içinde kaş kemerli bir bardak nişi ve oluk biçiminde düzenlenene bir su lülesi bulunur. Çeşmenin su teknesi
ise küçük bir havuz biçiminde düzenlenmiştir.
3. Palu Çayyukarı Merkez Çeşme
Çayyukarı Merkez Çeşme, Eski Palu’nun 2 km doğusunda Çayyukarı denilen bahçelik bölge içinde
Bahri Demiroğlu’nun bahçesinde bulunur. Evin duvarı içinde kalan yuvarlak kemerli çeşme nişinin
yüksekliği 82 cm, genişliği 60 cm, deriliği ise 26 cm’dir. Çeşmenin taş su lülesi orijinaldir. Su lülesinin ölçüleri
de çeşmenin ölçüleri ile uyumludur. Lülenin boyutları dikkate alındığında çeşmenin küçük boyutlu inşa
edildiği görülür. Minyatür çeşmenin kemerinin kilit taşı üzerinde metal bir halka bulunur.
4. Palu Çeper Pınarı Çeşmesi
Palu Çeper Pınarı Çeşmesi Eski Palu Zeve Mahallesinde bulunur. Kitabesine göre:
Maşallah
Men ca’e bi’l-hasenet-i felehu aşu


Sanat Tarihçi/Müze Uzmanı, Deniz Müzesi Mersin
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Emsâliha saddakallahul
El-azim
Sene 127342.
H. 1273/M. 1786-87 yılında inşa edilmiştir. Çeşme yatay dikdörtgen bir form gösterir. Büyük oranda
onarım gören çeşmenin derin niş açıklığı yuvarlak kemerledir. Bu yuvarlak kemer iki yanda yığma ayaklar
üzerine oturur. Çeşmenin orijinal taş lülesinin içine metal bir boru ve musluk yerleştirilmiştir. Oldukça sade
olan çeşmenin kitabesinin üst köşelerinde birer çark-ı felek motifi ve kitabenin alt tarafında ise yapraklı bir
dal motifi görülür.
5. Palu Karsalkım Köyü Çeşmesi
Karasalkım Köyü içinde yer alan çeşme, kitabesine göre:
1214
Yâ sâhibû’l
Hayrat.
H. 1214/M. 1799-1800 senesinde inşa edilmiştir. Kesme taş ile inşa edilen çeşmenin yığma
ayaklarından birisi yanına inşa edilen bahçe duvarının içinde kalmıştır. Yatay dikdörtgen bir form gösteren
çeşmenin nişi yuvarlak kemerlidir. Ana eksen üzerinde yer alan lülerin hemen üzerinde bir bardak nişi ve
nişin üzerinde ise bir kitabe yer alır.
6. Palu Kozlu Mahmud Ağa Çeşmesi
Eski Palu’nun 5 km kadar doğusunda Kozlu mevkiinde yer alan Kozlu Mahmaud Ağa Çeşmesi
kitabesine göre:
Sâhibü’l-hayrat ve’l hasenât
El-hacı Mahmûd Ağa İbn H’afız Ağa
Sene 1314 Arabi sene 1212 Rûmi.
Hafız Ağa oğlu Mahmut Ağa tarafından yaptırılan çeşmenin inşa tarihi Arabi 1314/R. 1212 olarak
belirtilmiştir. Ancak verilen tarihler Miladi yıla çevrildiğinde Arabi 1314 tarihi M. 1896-97, R. 1212 tarihi ise
M. 1798-1799 tarihlerine karşılık gelmektedir. Arada yaklaşık 100 yıllık bir zaman farkı görülür. Kitabesi
olan diğer üç çeşmenin tarihleri 18. Asırdır. Dolayısıyla bu çeşmenin de inşa tarihi olarak R. 1212/M. 17981799 yılı olması büyük olasılıktır. Çeşmenin yuvarlak kemerli niş açıklığı dışında kalan bölümleri örülen
istinat duvarı içinde kalmıştır. Çeşmenin su çıkışı sonradan eklenen iki adet metal boru ile sağlanmıştır.
Palu’da yer alan diğer çeşmeler bakıldığında bu çeşmenin su çıkışının taş lülelerle sağlanmış olması
gerekmektedir. Çeşmenin ana aksı üzerinde yuvarlak kemerli bardak nişi ve hemen üzerinde kitabesi yer
alır.
7. Palu Muhammed Ağa Çeşmesi
Palu-Beyhan yolu üzerinde yer alan Muhammed Ağa Çeşmesi büyük oranda yıkılmıştır. Bardak
nişinin hemen üzerinde yer alan kitabesine göre:
Sâhibü’l-hayrat ve’l hasenât
El-hac Yakub Ağa … Muhammed Ağa
Sene 1137 … (Yapıcı, Balaban vd, 2006: 39).
En eski tarihli çeşmenin H. 1137/M. 1724-1725 senesinde inşa edilen Muhammed Ağa Çeşmesi
olduğu görülür. Çeşmenin ön cephesi neredeyse bardak nişi seviyesine kadar toprak dolgunun altında
kalmıştır. Çeşmenin niş kemeri ve güney cephe duvarı yıkılmıştır.
8. Palu Seydilli Köyü Çeşmesi
Palu’nun 3 km doğusunda bulunan Seydilli Köyü içinde yer Seydilli Çeşmesi bağımsız inşa
edilmiştir. Yatay dikdörtgen bir form gösteren çeşme, yuvarlak kemerli bir niş açıklığına sahiptir. Çeşmenin
bardak nişi ve taş su lülesi aynı eksen üzerinde yer alır. Çeşme bütünüyle çimento harç ile sıvanmıştır.
9. Palu Şor Pınarı Çeşmesi
Palu Şor Pınarı Çeşmesi, Eski Palu Dükkân Önü Mahallesi Çarşıbaşı’na giden yol üzerinde
bulunur. Çeşme ismini tuzlu kelimesinin yöresel karşılığı olan şor kelimesinden alır. Kesme taş ile inşa
edilen çeşme kareye yakın dikdörtgen bir form gösterir. Çeşmenin güney cephesi yuvarlak kemerli bir niş

Yapıcı, Süleyman, Balaban, Mustafa ve Arslantaş, Yüksel (2006). Palu Kitabeleri II”. Murat Havzası, S.2, Elazığ.
İsimli makalelerinde “Maşallah-Min icabu’l-hayr… Emsaliha Allahu Sadıku’l Azim-sene 1301 (M. 1883-84)” biçiminde
okumuşlardır. Ancak kitabede Enam Suresi 160. Ayet yazılıdır: Kim bir iyilik yaparsa on katı sevap kazanır. Kötülüklerin
ise tek bir karşılığı vardır.
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ile hareketlendirilmiştir. Yuvarlak kemer iki yanda yığma ayaklar üzerine oturur. Çeşmenin su çıkışı
sonradan konulduğu anlaşılan metal bir boru ile sağlanmıştır.
10. Palu Ulu Cami Çeşmesi
Palu Ulu Cami Çeşmesi, Eski Palu Çarşıbaşı Mahallesinde Palu Ulu Camisinin doğusunda yer alır
(Yapıcı, 2004: 207). İnşasında kesme taş kullanılan çeşmenin sadece kemeri günümüze gelebilmiştir. Arşiv
fotoğraflarından çeşmenin sivri kemer yayının iki yanda yığma ayaklar üzerine oturduğu görülür. Yine
fotoğraflardan görülebildiği kadarı ile çeşmenin bir sıra taştan oluşturulan bir saçağı vardır. Çeşmenin inşa
tarihine gelince çeşmenin ulu cami ile birlikte yapıldığına dair kayıt yoktur. Çeşmenin ulu cami ile birlikte mi
inşa edildiği yoksa ulu camiye olan yakınlığından dolayı mı bu adı aldığı koşunda kesin bir sonuca
ulaşılamamıştır. Çeşme eğer Ulu Cami ile birlikte inşa edildiyse Ulu Caminin inşa tarihi H. 1274/M. 1852’dir.
Çeşme de bu tarihlerde inşa edilmiş olmalıdır.
Palu’da günümüze ulaşamayan iki adet çeşme tespit edilmiştir. Bunlar sırasıyla:
11. Palu Kale Pınarı Çeşmesi
Günümüze ulaşamayan çeşmelerden ilki Eski Palu’da kalenin hemen alt tarafında bulunan Kale
Pınarı Çeşmesidir. Bu çeşme mahalle içinde yer alan ikinci tatlı su çeşmesidir. Fotoğraftan anlaşıldığı
kadarıyla bağımsız olarak inşa edilen çeşmenin üstüne sonradan bir ev inşa edilmiştir. Günümüze ne
çeşme ne de ev ulaşamamıştır.
12. Palu Kasımiye Çeşmesi
Günümüze ulaşamayan çeşmelerden bir diğeri ise Palu Kasımiye Çeşmesidir. 2005 yılında yapılan
arazi çalışmasında son olarak fotoğraflanan çeşme, 2009 yılında duvarın yenilenmesiyle tamamen
yıkılmıştır.
13. Palu Çift Pınar Çeşmesi
Günümüze ulaşamayan Palu Çift Pınar Çeşmesi Karşı Bahçeler’de yer alır. Kale Pınarı Çeşmesine
benzeyen çeşmenin yuvarlak niş kemeri iki yanda profilli silmeleri yer aldığı yığma ayaklar üzerine oturur.
SONUÇ
Palu çeşmelerinin ön cephelerinde ağırlıklı olarak kesme taş, diğer cephelerinde ise moloz taş
kullanılmıştır. Palu çeşmelerinde su deposu yoktur ve tek cepheli olarak inşa edilmişlerdir. Palu
Çeşmelerinin cephe kompozisyonunun en belirleyici ögesi kemerlerdir. Palu çeşmeleri oldukça sade
yapılardır.
Palu çeşmeleri 15. asırdan itibaren görülmeye başlayan, karakteristik özelliklerine ise 18. Asırda
sahip olan ve ağırlıklı olarak Osmanlı çeşme tasarımı olarak tanımlanan; bir kemer formuyla şekillendirilen
çeşme cephesinde bir niş, bu nişin içine yerleştirilen bir su lülesi ve lüleden akan suyun içine toplandığı bir
su teknesinden oluşur.
KAYNAKÇA
Aktaş, Azime Ferya (2009). Elazığ İli Çeşmeleri. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü. Ankara.
Aktaş, Azime Ferya (2018). Elazığ İli ve Çevresi Eyvan Tipli Çeşmeleri. XI. Uluslararası Türk
Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri. 661-666. Konya.
Güneri, Hasan (1989). Vakıf Suları ve Vakıf Sular. Vakıflar Dergisi, IX, 69-79, Ankara.
Yapıcı, Süleyman (2004). Palu Tarih-Kültür-İdari ve Sosyal Yapı. Elazığ.
Yapıcı Süleyman, Balaban Mustafa, Arslantaş Yüksel (2006). Palu Kitabeleri II. Murat Havzası, S.
2. Elazığ.
Yapıcı, Süleyman (2016). Palu 1841 Nüfus ve Toplum Yapısı. Elazığ.

188

14. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ, SANATI ve KÜLTÜREL MİRASI KORUMA SEMPOZYUMU

FOTOĞRAFLAR

Fotoğraf 1-2: Palu Kındik Çeşmesi (1 Numaralı Fotoğraf: Süleyman Yapıcı Arşivi)

Fotoğraf 3:Yeşilbayır Köyü Hafız Ağa Evi
Fotoğraf 4: Palu Çayyukarı Merkez Çeşmesi
Çeşmesi (Süleyman Yapıcı Arşivi)

Fotoğraf 5-6: Palu Çeper Pınarı Çeşmesi ve Kitabesi

Fotoğraf 7-8: Kozlu Mahmud Ağa Çeşmesi ve Kitabesi

189

14. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ, SANATI ve KÜLTÜREL MİRASI KORUMA SEMPOZYUMU

Fotoğraf 9-10: Palu Muhammed Ağa Çeşmesi ve Kitabesi

Fotoğraf 11: Seydilli Köyü Çeşmesi

Fotoğraf 12: Şor Pınarı Çeşmesi

Fotoğraf 13-14: Palu Karasalkım Köyü Çeşmesi

Fotoğraf 15-16-17: Palu Ulu Cami Çeşmesi (Süleyman Yapıcı Arşivi)

190

14. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ, SANATI ve KÜLTÜREL MİRASI KORUMA SEMPOZYUMU

Fotoğraf 18: Kale Pınarı

Fotoğraf 19: Kasımiye Çeşmesi
(Süleyman Yapıcı Arşivi)

Fotoğraf 20: Palu Çift Pınar Çeşmesi (Süleyman Yapıcı Arşivi)

191

14. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ, SANATI ve KÜLTÜREL MİRASI KORUMA SEMPOZYUMU

5. OTURUM (5. SESSION)
Oturum Başkanları (Session Moderators):
Prof. Dr. H. Rubin ZEMON-Dr. Öğr. Üyesi Sema Zafer SÜMER

192

14. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ, SANATI ve KÜLTÜREL MİRASI KORUMA SEMPOZYUMU

193

14. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ, SANATI ve KÜLTÜREL MİRASI KORUMA SEMPOZYUMU

LEARNINGS OF MITHRAISM, SUFFIES AND DERVISH ORDERS AS A NEW/OLD GLOBAL VILLAGE
MORAL NORMS AND NARRATIVES – RETURN OF GLOBAL IDEAS TO THEIR ORIGINAL ROOTS
Zoran VİTOROVİÇ
Luigi SANTACCROCE**
ABSTRACT
In todays Global Turmoil which is consequence of several paralle proces – from 4Industrial
Revolutions and Robotics, financial global crises, global uncertanities, greed, egoism, climat challenges,
lack of water and food, demographic explosion till the geostrategic and regional disputies – world need a
new narratives,now model and concept for daily life (moral and ethic). Obviously is that modern Western
political and social pihilosophy is not capable to find a new ideas acceptable for all, something as a new
Human utopias. The overarching goal of the paper is to follow a old but today very important and needed
ideas od Mithraism, Suffism and Dervish Order as a source of new emphatie, moral and general „way of
life“ with scpecific disourse on Global world society. If we understand a Global humanity developement as
a circles which are going through 'up and down' lines, so it means that old ideas packed in a new forme
could be solutions for renesance of human empathy, understanding, cooperation. Authors deeply belive
that this old but new approches could be solutions for a avoiding conflicts in all segment of each society,
both in the West and East, South and North; and betweeen them.
This paper is part of the study on the phenomenon of implementation of Preventive and Cultural
Diplomacy in Global processes.
INTRODUCTION
We are allliving today in a time of Post Covid 19 Times of New Normality. What this New Normal
is or should be still nobody can tell us, except that we are facing Global economic and social problems. The
dynamics, complexity and interdependence of numerous processes have simply forced human society
to try to sublimate different fields of human activity to outline the most adequate answers to the
current dilemmas and problems.
More than ever in human history, today in Post Covid 19 Times of New Normal all areas of human
labour are in the process of spirited, dynamic transformation. Transformations whose speed off
development does not always follow the true development of human consciousness.
On one side we have 4IR Industrial revolution and Digitalization and Globalization and on other
side is a Global Turmoil with lot ofinsecurity and fear. In such sircumstances it is essencialy important to
develope a new models, new visions and new ideas for benefit of all.
But as leading Russian philosopher prof Alexander Chumakov1 says “ Cultural and civilizational
specifics of various countries also influences our understanding of contemporary world developments. One
may distinguish between Western, Eastern, Eurasian, Islamic and other approaches to globalization.
Differences between them may be found in their primary theoretical principles, values, established
traditions, etc.”
“I define globalization as a multi-aspect natural historical process leading to the emergence of
planetary holistic structures and connections. Globalization is immanent to the world community and covers
all basic spheres of human life. It becomes the more visible, the more humankind moves along the way of
scientific and technological progress and socioeconomic development. Globalization is a process having
no time limits. It connects the past, the present and the future. Today we are passing through a new stage
of globalization.”



Visiting Prof. Dr., DID (PhD), VSTIM Collegue, Bosnia and Hercegowina; member of Acadmic Council,
Logos University, Brasil/USA; Editor in Chief „Global Process Journal“, USA.
** PhD, Aldo Moro University, Italy; Member of Academic Council Logos University, Brasil/USA, Deputy
Editor in Chief „Global Process Journal“, USA.
1
Chumakov A.N. Philosophy of Globalization. Selected articles. 3rd revised and expanded edition. – Moscow:
Moscow University Press,2020. ISBN 978-5-19-011515-4
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Or as Prof of philosophy from Teheran University, Musa S.Dobadj 2 says: The human mind is tired
to consider any longer the contemporary structure of state, mother for all, able enough to promote the good
life for world of ordinary people.The great western divine idea of liberal state would almost be replaced by
the most ancient eastern leviaton, that is the giant state of today's China. Western included European part
of the political world face a lot of unwilling changes in a way that liberalism based on individual freedom
loses most of the dominant and attractive demandingplace and role. Human being concern driven into its
most deep level of anxiety the time in which Corona conditions uncovers some of ugly faces of itself.
The important experiences of the world current issues do not allow us for a monolithicinterpretation
of instances. The order which is the highest good according to the Hobbes' theory of state power, not
would be done completely by states. (citat iz : Musa S. Dibadj, Political Boundaries: Sources of Power,
Political Action and Anarchaism, Book, Tehran; Meshkat: 1998./2020)
In such Global complex situation time is to search for a New Visions and New ideas, which in a
ground are old one. And sources for that search are in Culture and Art, someone will say Cultural
Diplomacy. Cultural diplomacy
includes the exchange of ideas, information, art, language and other
aspects of culture among nations, religions groups, society informalgroups and ordinary peoples.
1.New Human Utopias - Mithraism, Suffism and Dervish Order as a source of new emphatie, moral
and general „way of life“
The word 'civilization' originates from the Latin word civis - free citizens, and explains the term that
has been used since ancient times as the ideal of perfection, sublimate in a free individual , which was
pursued through various forms of organization of societies.
In each of these models of human social organization, certain narratives and beliefs had been
dominated. The expansion of the matrix of human thought Globally has been present since ancient times,
so it is not surprising that pyramids, as a form, appear from Latin America to China and Africa.
Serbian philosopher Lana Pavlovic Aleksic3 says in her dissertation that “In narrative theories, it is
important to distinguish the story of the discourse that represents it, as well as to understand the narrative
as a bearer of value.
The chronology of events in one story does not have to be transferred to discourse and it should
not be forgotten that narration and point of view are different concepts (Chatman, 1986: 189–204). Man is
obsessed with the idea of discovering the reasons for his existence, and systems of signs such as
languages, myths, art forms, sciences, and other similar systems of narration, participate in that discovery“.
It is interesting that since Ancient times there is continuity in religious conceptions, rituals and
even concepts that an individual has believed. It is as if one form of belief "settled" in new spaces with
modifications, semantic and symbolic (formal) to a given population.
The development of European spirituality was most influenced by the old pre-Zoroastrian Mytras,
followed by the Sufis and the dervish order. According to most historians in a time of maximum power of
Ottoman Empire it was a modern, developed, tolerant and spiritually more developed then Western parts
of the European continent.
Today, Turkey has the largest number of sites on the UNESCO list of cultural and natural world
heritage, a total of 77.
Ocal Oguz, head of the Turkish delegation to UNESCO, said: "When we share the wealth of this
country with the whole world, we think we will provide great benefits and opportunities in terms of
sustainable development, as well as preserving cultural heritage and passing it on to future generations. ".
This cultural heritage is an ocean of sources for new ideas of humanism, new utopias and new
models of daily life.

Musa S. Dibadj, Political Boundaries: Sources of Power, Political Action and Anarchaism, Book,
Tehran; Meshkat: 1998./2020
3
Култура полиса, год. XIII (2016), бр. 30, стр. 155-169, www.kpolisa.com
2
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1.1. Mithraism, Suffism and Dervish Order
Mithraism4 is the name for the cult of the Indo-Persian 'God of Light' - Mithras, the protector of truth
and justice. The essence of the Mithraic cult is based on the dualistic teaching of Mazdaism about the
constant struggle between the principles of good (Ahura Mazda) and evil (Ariman).
The cult of Mithras connects the basic elements of the world - water, earth, fire and air. Mithras sets
the laws of high morality and chastity for followers, in return he promises them a better life after death,
rebirth and resurrection.Mithraism spread in the Roman Empire during the 1st, 2nd and 3rd centuries AD.
but was afterwards replaced by Christianity.
It is interesting that in terms of rituals, narratives, forms, symbols and legends, almost 90% coincide
with the Christian religious concept. Differences have arisen over the centuries by adapting old forms and
narratives to the new targeted populations group.
Written traces of Mithraism on the soil of today's Italy have almost disappeared, so it is believed
that it was syncretic. Through the so-called rites of mysteri of perfection5 which were divided into 7 levels.
Same as in the original Mitrazim at the time of the old pressure. Through training at each level, the student
acquired certain knowledge of the world, material and spiritual, and mastered the technique of rituals.
It is considered that this is an oral transfer of old knowledge to a narrow circle of "selected" who
passed the knowledge from generation to generation.
1.2. Suffi i Devish Order
Sufism, as the religious philosophy of Islam, is described in the oldest known definition as "the
notion of divine reality." Muhammadan mystics like to call themselves Ahl al-Haq, "followers of the Real."
Thus a ‘Sufi’ would be one who is pure in heart or one of the elect. A Sufi who sets out in search of
God calls himself a traveler (salik). He slowly crosses the stages (makama) of the path (tarikat) to the goal,
unification with Reality (fana fi’l-Hak).6
It is interesting that a Sufi like a Mithra priest goes through 7 steps of purification until he finally
realizes the very essence of Life and God. There are differences in terms, narratives and rituals. What they
have in common is asceticism, enduring and suffering pain, as well as the knowledge of happiness and
contentment.
It is basically an ancient teaching that ultimately boils down to spreading love, truth and justice. In
some school of misteries / mystical , which transmitted parts of the teachings throughout Europe and North
America ,like through the teachings of Freemasons, there is talk of the "Great Opus" or the ideal union of
mind, body and daily life of male and female, yin and yang according to Asian teachings or the very essence
of Life. .
Simply said, all is about the spiritual, moral and ethical development of one individual as a person
who should „celebrate work and life“ as the self-essence of God's providence of People.
As an example of the spreading of Sufism and Sufi teachings, Dervish Orders or Tarkites have
appeared over the years, of which there are a total of 12 with sub-branches or circles7 : Kaderije (A. Geljani),
Naksibendije ( M.B. Naksibend El- Buhari), Bektasi (H.Bektas Veli), Mevlevije ( DZ.Rumi), Jesevije ( A.A.
Jesavi), Rufaije ( S.A.Er- Rifai), Cistije (M.Cisti), Bedevije ( A.el-Bedevi),Kubravije ( N.Kubra), Sazlije (
E.H.es-Sazli), Desukije (I.i.E.M. ed Desuki) i hevetije (M. el- Helveti).
In some interpretations, the theosophist mentions that in the game of dervishes, when they are in
a moment of ecstasy, we can see precise geometric movements of players that symbolize the secrets of
the rose flower, Secrets which are left in writing by numerous authors of the Rosicrucian movement.

Leksikon religija i mitova drevne Evrope, Aleksandar Cermanovic -Kuzmanovic i Dragoslav
Srejovic, Savremena adminisracija ,Beograd 1992,1996.
5
CIMRM, Corpus inscriptium et monumentorum religionis Mithracea, M.J.Varmeseren,1956.,
1960.The Hague:Martinus Njhoff; www.wikipedia.com
6
Rejnold A. Nikolson, Sufizam,mistici islama , IP BABUN,Beograd, 2011.,ISBN 978-8683737-12-3,
p.7.
7
hr.m. wikipedia.org
4
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CONCLUSIONS
The meaning of mysticism is associated with a person, Mystic, who through various spiritual rituals
tries to experience the immediate divine presence and essence through his own efforts.
However, since these are personal experiences, every mysticism is associated with mystery, unlike
the time of Mithraism, when there was talk of hidden knowledge - from astronomy, mathematics, rhetoric,
physics, art.
In a philosophical sense, it is a kind of doctrine that applies to any philosophy that puts personal
spiritual knowledge based on intuition rather than the logic of scientific knowledge before scientific facts. 8
Modern global society is also characterized by a high degree of alienation of the individual who is
in an increasingly intense search for higher spiritual knowledge, those knowledge that traditional religion
and faith do not give him. Simultaneously, the galloping development of 4IR, the Industrial Revolution, and
Digitalization, on the one hand, and Post Covid -19 New Normalities, brought fears, insecurities, irrationality
to the fore.In such an environment, the individual turns to astrology, sorcerers, fortune tellers, superior
teachers, the ideas of Oswald Spengeler and others.
The high moral and ethical norms of the old schools of mystery and mysticism (From Mithra to Sufi
and Dervish ) through the spread of culture and spiritual teachings, would certainly contribute to the spiritual
regeneration, especially of Europe.
It should not be forgotten that in the last ten years, today one of the leading thinkers of the modern
age, the founder of the WEF Forum in Davos, Prof. Klaus Swab, warned "that modern society needs more
ethical and moral policies and business if we want to develop successfully as a world and civilization."
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XVIII ƏSRİN AXIRI XX ƏSRLƏRİN ƏVVƏLİNDƏ QARABAĞ XANLIĞININ MƏRKƏZİ ŞUŞANIN HƏYAT
MÜHÜTİNƏ BİR NƏZƏR
THE CENTER OF THE KARABAKH KHANATE IN THE LATE 18th And EARLY 20th CENTURIES A
LOOK AT THE LIVING ENVIRONMENT OF SHUSHA
Kübra ƏLİYEVA
ABSTARCT
As it is known, 20% of the lands of Azerbaijan have been occupied by neighboring Armenians for
27 years. On November 8, 2020, as a result of the policy pursued by the Commander-in-Chief of Azerbaijan,
Mr. Ilham Aliyev, our glorious army liberated our lands, including the last medieval city of Shusha,
considered the crown of Karabakh. As the author of the article is from Shusha, she wanted to present to
the readers in the article a very small part of the living environment and cultural development of the city
where his ancestors lived. The article provides a brief history of Shusha, the architectural and landscape
environment, the level of development of trade and crafts. Some figures show the prosperity of the city of
Shusha until the end of the XVIII century to the XX century, as well as the rise of culture and its integration
with a number of countries around the world. At the same time, this city was an environment where dozens
of phenomena of Azerbaijani culture were born and formed.
Keywords: Karabakh, Panahabad, Shusha, Khurshud Banu Natavan, Bazar bashi, Shusha
fortress, Canak fortress
Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Füsunkar və mənzərəli təbiəti ilə Qarabağ gözəl bir
gəlini xatırladır. Qarlı dağların zirvəsi daim yungül,ağ duman pərdəsi ilə öltülür. Sanki nımtənə geyinmiş
yamaclardan axan, buz kimi soyuq bulaqlar, axar çaylara yetişməyə tələsirlər. Yamaclardan axan şəffaf
dağ sulları, böyük şəlalələrə çevrilərək səsküy sala-sala Qar-qar çayına tökülürlər. Qalın meşəliklər ətrafı
bürüyərək Murov dağına qədər galxır ki – bu yerlərin əsrərəngiz gözəliyini bir daha artırır. Al-əlvan çiçəklərlə
öltürmüş düzənliklər rəngarəng xalçaları xatırladır. Bütün bunlara baxan insan övladının ürəyi sevincdən o
gədər sürətlə döyünür ki, sanki qəlb qəfəsdən çıxan quş kimi cırayıb sinədən çıxacaq. Qörünür məhs buna
görə də Qarabağ – Şuşa bəstəkarların, xanəndələrin, şairlərin, rəssamların doğulduğu geyri-adı bir məkən
olmuşdur.
Şuşa dağlar goynunda elə bir yüksəklikdə yerləşib ki, orada səmanın rəngi sanki daha təmiz daha
parlaqdər. Dağ bulaqların suyu şəffaf və səfalıdır. Deyilənə görə bu yerdə hava, su səsin tembirinə gözəl
təsil göstərir. Bəlkə də şuşalıların musigiyə olan sevgilisini təbiyət özü müəyən edib. Burada səs daha
cingiltili, tembir daha zəngin səslənir. Musigi sədaları o gədər zərif və dərindir ki, sanki hansısa xüsusi şəffaf
akustik linzadan keçir. Şuşalar deyirlər ki: burada bülbüllər dünyadaki bülbüllərdən daha gözəl cəh-cəh
vururlar.
Şuşanın qısa tarix

XX-ci əsrin əvvələrində Şuşa
Əgər desək ki Azərbaycanın, o cümlədən də, Qarabağ bölgəsinin yarandığı gündən bu günə gədər
bəxti qara gətirib – buna inanmalısınız. Çünki Qarabağ xanlıqı yarandığı gündən istilaya məruz galmışdır.
Təkcə Pənəh xanın yaşadığı dövürdə ilk olaraq Şəki və Şirvan xanlıqlarının, İran hakimi Kərim xan Zəngin,


Prof. Dr., AMEA, Azerbaycan.
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Ağa Məhəmməd xan Qacarın hücümlarına məruz galmışdır. Onun ölümündən sonra oğlu Mehdi Gulu xanın
və İbrahim xanın vaxtında Şuşa İran və Türkiyənin Azərbaycana, o cümlədə Qarabağa, hücümlarından
canını qurtarmaq üçün son olaraq Rus çarına pənah aparır ki, ondan sonra da Rusların işqalçı siyasəti
nəticəsində torpaqlar parça parça zəbt olunur və erməni problemi başlanır. Sadəcə Pənəh xanın hakimiyəti
dövründə onun yaxın Silahdaşı və vəziri olan şair Vaqifin xanlığın nisbətən rahat yaşamasına və inkişafına
yardım etməsi Qarabağın tarixində xüsusi əhəmiyət daşıyır.

Şuşalı Muxtar Əliyevin xanımı – Zəhrə Əliyeva. Mənim anam. At səyəhəti geyimində.
Valdeinlərim Qarabağlıdılar. Atamın ailəsi də Şuşada döğulub, boya-başa çatıb, anamın ailəsi isə
köklü Bərdənin Alpod kəndində doğulub. Şuşadaki evlərində anamın söylədiyinə görə hər bir otaqda üzəri
miniaturlu kaşilarla ortülmüş kaminlər varimiş, evin divarları və tavanı yağlı boyalar ilə rəssam tərəfindən
gözəl gül, çiçək, guş və heyvan təsfirlər ilə bəzənilmişmiş. İstər Qarabağln kəndlərində, istərsə də gədim
dövrüdən bu günə gədər məşhur olan Ağdam, Bərdə, Cabrayil, Fizuli və ən əsas digər rayonlarında
gördüyüm insanların yaşadığı 2-3 mərtəbəli daş evlərin, gül-çiçək bağçalarının, meyvə bağlarının planlı
yerləştirilməsini, təbii ki Bakı istisna olmaqla, heç bir bölgədə görmədim. İslamın gəlişı ilə yaranan məçid,
məqbərə, hamamlar istisnalıq təşkil edir və bütün rayonlarda mövcütdur. Lakin üstəlik olaraq Azərbaycanın
Albania dövründə ki ilk gəbul etdiyi xristian abidələrin əsas yerləşdiyi mühüd elə Qarabağda olmuşdur. Təbii
ki, xristian abidələri (bazilikalar, xaçlı-kümbəzli kilsələr, monastırlar, xristian gəbirləri) Azərbaycan şimalında
çoxluq təşkil edir.

Askəran qalası. XVIII əsr. Qarabağ
Şuşaya gəlincə onun tarixi o gədər də gədim deyildir, onun əsasını goyan Qarabağlı Pənah xan
olmuşdur. O, 1693 ildə Ağdamın Sarıcalı kəndində zəngin və məşhul bir ailədə anadan olmuşdur. O, Nadır
şahın apardığı müharıbələrdə iştirək edərək, onun ordularıdan birinin komandiri olmuşdur. 1747 ildə Nadır
şah oldürüldükdən sonra, Azərbaycanın Səfəvi dövlətinə son goyulur və bundan sonra Azərbaycan dövləti
parçalanır və xanlıqlara bölünür. Bu vaxt Azərbaycanda bir necə xanlıq yaranır, onlardan: Şəki, Şırvan,
Gəncə, İrəvan, Naxçıvan, eyni zamanda Qarabağ xanlıqı yaranır. Pənəh xan Cavanşır tayfaların köməli ilə
Qarabağ xanı seçilir. Əvvəl Kəbirlidə Bayat deyilən yerdə böyük bir qala və saray tikir və 1748 ildə ora öz
yaxınları və gohumlarını köçürdür. Bura eyni zamanda Təbrizdən və Ərdəbildən ailələr köçüb yerləşirlər.
Az bir vaxta sonra Pənəh xanın şöhrəti, nəyin ki Azərbaycana, gonşu dövlətlərə də yayılır. Gözləri
götürməyən, digər xanların, o cümlədən Şəki xanını və Şirvan xanı Bayat qalasına hücüma keçirlər. Tarıxci
Mirzə Camala görə, Şəkinin xanı Hacı Çələbi xan, “onunla vuruşub məğlub olandan sonra biz gəlmişdik
onunla vuruşmağa, məğlub olduq, ona görə də onu şah seçməyi gərara aldıq” deyir. Beləliklə hicumların
sayı heç kəsmirdi, Pənəh xan məcbur olub Ağdamın Şah-bulaq yerində hərbi polk yaratdı. Bundan sonra
Pənəh xanla bütün xanlıqlar dost olmaq istəyərək, öz

200

14. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ, SANATI ve KÜLTÜREL MİRASI KORUMA SEMPOZYUMU

səfirlərini göndərdilər. Buna görə də, Pənəh xan Azərbaycanın Təbriz Ərdəbildəki memarları da çaxırıb
1750-ci ildə Qarabağın yüksək dağlıq hissəsində gözəl bir yerinda qala tikdrdi. Qalanın hündürlüyü həddən
artıq çox idi və iki sıra idi, onun iki dənə giriş gapısı var idi: biri İrəvan, birdə Gəncə, qapıları ki səhərlər
açılırdı, axşamlar isə bağlanırdı.

Şuşanın yukardan görünüşü
İlk olaraq Pənah xan qalanın içərisindəki gələcək şəhərin memarlıq planını fikirində cizır və
memarlara saray tikməyi tapşırır. Yeni yaşayış məskəni, ilk olaraq “Pənahabad” adlanır və uzun mütdətdən
sonra burada yeni gümüş pullar kəsilir ki, onun da adı “Pənabad” olub, bütün Qafqazda həmçinin şərg
ölkələrində işlənir. Pənəh xan öləndən sonra şəhərin adı Şuşa (yəni şiş, hündür mənası) adlanır.

Pənabat. 1199(1785). Qümüş pulu. Pənahabad (Şuşa).Qarabağ.

Rus rəssamı V.Vereşaginın “Şuşada Məhərəm”
Şuşada 17 məhələ, hər məhələdə məscid və hamam və mədrəsə var idi. Həmin məhələlərdə
Şuşanın kənlərindən köçən ailələr yaşayırdılar. Onlara Seyidli, Köçərli, Saatlı, Merdinli, Qurtlar, Cülfallar,
Quyruq və sairlərı aitdir. Onların yaşadıqlı məhələlər elə həmin kəndlərin adları daşıyırdı. XVIII-XIX əsrlərdə
Şuşa bir ticarət və mədəni mərkəz kimi o gədər məşhurlaşır ki şəhərə gələn səyahətçilərın sayı kəsilmir. İlk
səyahətlçilər rus yazıçı, şair və rəssamlar tərəfindən olur. V.Vereşagin, G.Sergeyev, V.Moşkov, G.Gagarin
kimi məşhur adamlar bu şəhəri sevməklə bərabər Şuşa həyatın müxtəlif anlarını öz əsərlərində əks
etdiyirlər.

Xurşut Banun Natavanın Bazar başında olan karvansarayı.Şuşa. XIX əsr
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Beləliklə, Şuşaya gələn xarici gonaqların gecələməsi üçün Qarabağın ərazisində, əsasən də
Şuşanın özundə xeyli karvansaraylar tikilmişdir.(2, səh 167) Karvansaraylar 2 cür olub: bazar tipli və otel
tipli idilər. (1,səh 91) Otel tipli karvansaraylar 3 mərtəbəli gözəl binalardan ibarət idi. 1-ci mərtəbədə
dükanlar və malları sağlamaq üçün yer və birdə atlar saxlamaq üçün yerlər var idi. 2-ci mərtəbə veranda
tipli olub – istrahət üçün idi, 3-cü mərtəbədə isə yatırdılar. 2 mərtəbəyli karvansaraylar bazara yaxın tikilirdi,
və burda tacirlərin bütün istəkləri yerinə yetirirdi. Təkcə Şuşada 10 dənə karvansaray var idi. Bu
karvansaraylar yüksək səviyəli hesab olunurdu. Onlara “Hacı Abbas”, “Qatırçı Murad”, “Mirsahiboğlu”,
“Şeytana-bazar”, “Xanlıq Muxtar” idilər. Ancaq bu karvansaraylar içərisində ən rahat, gozəl karvansaray
“Mirsahib oğlu Meşədi Şükür”ün karvansaryı idi. Onun tiktirdiyi karvansaray memarlıq planına, gözəliyinə,
otaqların çoxluquna görə, həm də içərdə məscıd olmasına görə çox məşhur idi. Burada bir necə tacir
kantorları və 30 tükən var idi. Bu karvansarayda, eyni zamanda, dələk, çəkməçi, dərzi, papaqçı və başka
emalatxanalar var idi.
Məlum olduğu kimi, o dövürdədə oğrular və banditlər çox idi. Ona görə də XIX əsrdə
karvansaraylarda ordu saxlanırdı, və xüsusi adamlar var idi, onlar Şuşadan gedən tacirləri Araz çayına
gədər ötürüldülər.
Səyahətçilərin yazdıklarına görə Şuşada 2000 bina var idi. Bu binalarda 10000 yaxın insanlar yaşıyırdı. XIX
əsrin sonu, XX əsrdə əvvəlində “Кавказский календарь” yazırdı ki Şuşada 2983 ev var idi, onlardan 2742
daşdan tikilib, 1191-nin damı dəmirlə örtülüb, 139-nun damları isə keramika ilə örtülüb, 52 küçə var, 116
döngə, şəhər parkı, 36 yeməkxana, 879 usta emalatxanası, və 2 min dükan vardır. Evlər 2-3 mərtəbəlidilər,
böyük pəncələri və çox gözəl giriş gapları var. Evlərin əksəriyətinin zirzəmilərində qida məhsulları saxlanılır.
Qarabağın şahzadələrinin, bəylərin və bir də tacilərinin burada böyük imarət və malikanələləri var. Məsələn
Haci Mircanlı məhələlisindəki yerləşən Hacı Qulların sarayında 46 otaq var, və iki böyük qonaq zalı var, ki
V. Vereşagin 1865 ildə həmin zalı çəkmişdir.

Hacı Quluların Malikanəsi. Şuşa

Zülfügar bey Həcibeyov imarətinin bağçası. XIX əsr.
Mir Mövsum Navvabın Şuşada öz evində çəktiyi tavam bəzəyi. 1905 il.
Şuşaların küçələrinin döşəməsi daşdan düzəldiyib, Gəncə, Şamaxı , Bərdədən və digər müsəlman
ölkələrinin küçələrindən daha enli idi. Evlərin dam öltükləri digər şəhərlərdən fərgli olaraq, hündür, dik və 4
hissədən ibarət dəmirlə öltülürdü. Şəhərdə su gıtlıgı yox idi, hər həyətdə şirin suyu olan guyular var idi. 17
məhələnin hamsının çıxışı bazar başı və meydanda birləşirdi. Qarabağda 2 böyük ticarət mərkəzi var idi:
biri Bərdədə, obirsi isə Şuşada idi.

Zöhrəbbeyovların evinin şəbəkəli pəncərələr.
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Şuşa evlərin interyerinin divarları və tavanları məşhur rəssamlar tərəfindən yağlı-boya ilə gül
rəsmiləri, guş və heyvan təsfirləri və həmçinin kişirlərin müharibə və ov səhnələrini əks edilibdi. Pəncələlər
şəbəkə ilə bəzənirdi. Şuşada 30 il bundan öncə, ermənlələrin Qarabağı zəbt etmələrinə gədər, Kərim bey
Mehmandarovun, Hacı Məmmədovun, İskəndər Rustamovun, Xan Şuşənskiy, Zöhrəbbeyovun evlərində
həmin şəbəkələr qalmışdır. Usta Qəmbər Qarabağı və Mir Movsum Nəvvab Şuşadaki əksər imarətlərin
interyerini bəzənmişdillər.

Mirza Əli Bəy Beybutov
Bundan əlavə şəhərdən 56 çox möhtəşəm bəy evi var idi, 64 ev molla və seyidlərə aid idi, 10 ev
hökümət binalar idi. (6, səh 314-319) Qarabağın əsas əkilən torpaqları məliklərə, xanlara və bəylərə aid
imiş. 3007 bəy, xan və məlik, 881 din xadimi var idi. Onlar şəhərin ən gözəl evlərində, malikamələrdə
yaşıyırdılar. Məsələn, Çanaxqalanı ən gözəl yerində İran şahzadəsi Bəhmən Mirzə və onun oğlanları
yaşıyırdılar, Cıdır düzündə isə Beybutov qardaşlarının evi var idi, Köçərli məhləsində - Vəzirovlar
yaşıyırdılar.
Ən zəngin bəylər Hacigulular, Usmiyevlər, Ağalarovlar, Cavanşirlər, Mehmandarovlar,
Ugurlubəylər, Misirxanovlar, Həsənbəyovlar, Beybutovlar, Mirzəlibəyli, Əlibekovlar, Ağayevlər, Sarcalılar,
Haciyev, Cəfərgulu, Vəlibekovlar, Ağalarbəyovlar, Zöhrabbəyovlar, Vəzirovlar, Mədətovlar, Muradovlar idi.
(5 səh. 330)
1867 ildə tədgigatçı İ. Segal Şuşanı öyrənərkən yazırdı ki “Şuşa – demək olar ki, bütün Qafqazda
ən zəngin bəylərin yuvasıdır”. Segalın bu sözü artıq o dövürdə Şuşanın iqtisadi səviyəsini göstərirdi. (3)
Şəhər - sənətkarlar şəhəri idi. Burda dərzilər, papqçılar, çəkməçillər, dəmirçilər, zərgəllər, xalçaçılar, parça
toxuyanlar var idi. 1830 ildə Şuşanın şərg və gərblə ticarət əlagələri də var idi. Şuşaya Qafqazın müxtəlif
şəhərlərindən Rusiadan, İrandan, İraqdan, Türkiyədən və Hindistandan tacirlər gəlirdilər. Şuşa tacirləri isə
dünyanın bir çox ölkələrinə, o cümlədə Almanianın Leypsık (8), Rusianın Nijniy-Novgorod yarmarkasında
və Konstontinopolun bazarlarında alver edirdilər. Şuşa təcirlərinin ən çox apardıqları mal xam-ipək, ipək
parçalar və xalçalar idi.
Şuşa, demək olar ki, ipək mərkəzi idi. Şuşa üçün barama şəhərin ətrafındaki kəndlərdə yetişırdilirdi.
Ağdam, Ləmbəran, Qar-qar çay sahilərində bitən tut yarpaqları ilə yetiştirilən baramalar sonra Şuşaya
göndərilirdi və orda gözəl parçalar toxuyurdular. Məsələn, V.Vereşagin yazırdı ki “Şuşanın ipək parçaları
həm öz möhkəmliyi, həm də tünd qırmızı rənginə görə seçilir.” (9, səh 272)
Şuşa tacirləri ipək parçaları, guru meyvələri və damazlıq atları satış üçün Təbrizə, Tehrana, İsfahana,
Leypsıkə, Moskvaya, Londona və Mançesterə aparıldılar. Marselə isə 70-80 dərəcəli tut araqı aparıdılar,
ordan isə shampanskiy gədirib Şuşada və Tiflistə satırdılar.

“Dəst xəli-gəbə” V.Vereşaginın əsəridə. Şuşa
Lakin tacirlər, eyni zamanda, ipək parçalarla bərabər evlərdə toxunan nəfis xalçaları da satırdılar.
Qarabağ qədim xalçaçılıq mərkəzlərindən biri kimi, zəngin dekora malik olmaqla bərabər, eyni zamanda
həm kompozisiya, texnologia həm də kolorit cəhətdən fərglənir. İlk yaranan xovsuz xalçalardan olan
palazlarda və cecimlərlə bərabər xovlu xalçalar və böyük ölçülü xalılarda toxunurdu.
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XVIII – XIX əsrdə Qarabağın, o cumlədən də Şuşanın, ən məşhur “Xanlıq” və “Dəst-xəli-gəbələri”
xanların həm də, o zaman ki, məşhur şairlərin, memarların və zəngən adamları evləri, sarayları və qəsirləri
üçün toxunurdu. Lakin XVIII əsrin axırların da həmin xəli-gəbələr Şuşanın, Ağdamın, Bərdənin sadə
ailələrinin evləri üçün də toxunmaqa başlanmışdır. Bu bizim “Saray Xalıları” və “Dəst-xəli-gəbələr”
adlandırğımız həmin xəlilərə “Xanlıq”, “Xangərvənd”, “Açma-yumma”, “Dəryanur”, “Qoca”, “Nəlbəkigül”,
“Ləmpə”, “Balıq” və başqalarını aid etmək olar.

Tiflisdə Qarabağ xalçalarının satış dükənı. Şeytana bazar. Tiflis. XIX əsrin axrı.
Şuşada o zaman sənətkarların sayı hətdən artıq idi: göyərti, ayrı-ayrı yeməyli şeylər satanlar – 44
nəfər , dərmanlar və boyaq bitkiləri satan – 30 nəfər, yun çırpalar – 8 nəfər, dəriçilər – 9 nəfər, bez toxucuları
– 28 nəfər, gümüş ustaları – 12 nəfər, dəmirçilər – 25 nəfər, yəhər düzəldənlər – 10 nəfər, papqçılar – 24
nəfər, dərzi – 30 nəfər, ayaqqabı tikənlər (qış) – 44, dülgərlər – 4 nəfər, əlcək tikənlər – 4 nəfər, silah
düzənlırdən – 10 nəfər, dələk – 3, çörəkçi – 6, ayaqqabı düzəldən (yay) – 2 nəfər idi.
Şuşada 10 dənə məktəb var idi. Onun 7-si tatar, yəni azərbaycan, məktəbi idi. Burda 143 tələbə
var idi, onlar həm tatar həm fars və ərəb dilini öyrəniblər. Ümumiyətlə, burada 240 nəfər oxuyublar. Eyni
zamanda 10-15 mədrəsə vardır ki, orda ancaq oglanlar oxuyurdu, gızlar isə evdə təhsil alırdılar. Məsələn,
Ağa Bəyim, Gövhar Ağa və Xurşut Banu evdə təhsil alırdılar. Mədrəsələrdə, əsasən, Quran, ərəb əlivbası
və ərəb, fars dilini örədilirdi.
Şuşada yaşayan Qarabağ gadınlarının zəngin geyimləri, onların hamsının şahzadə olduğu
təsəvürü yaradır. Onlar Avropa gadınları kimi geyinirlər, və çadra örtmürlər. Şuşanın xan və bəylərinin
uşaqları Tiflisdə, Peterburgda və Parisdə təhsil alırdılar və bir necə dil bilirdilər. Şuşa kişiləri çərkəzi arxalıq,
yumşaq uzunboğaz çəkmələr geyər, qaragüldən olan hündür papaq goyardılar.
1830 ildə rus məktəbi açıldı, burada 5 rus müəllim dərs deyirdi, həm də 127 nəfər oxuyurdu. Rus
və xarıci dil oryənən bir texnikum olub. (7, səh 308-310)
Şuşada 1830 “Уездное училище» , 1912 ildə «Реальное Училище» adlı açılmışdır ki. Burada fransus,
rus, fars və azərbaycan dilləri, coografia, hüsnüxətt, riyaziyyat, gimnastika və nəğmə dərsləri də keçirilirdi.
Şuşada 11 at-zavod var idi. Orda 1450 at və 250 onun yeni doğulmuş balalar var idi. Bunun əsasını
Nadir şah Əfşar goymuşdur.
XIX əsrin əvvələrində Şuşada artıq yurt salıb yaşayan 30 min əhali var idi. Evlərin sayı isə - 12 minə
çatmışdır (1920 il). Məhs, XIX əsrdə Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzlərindən biri idi. Burada 95
şair, 22 musigişunas, 38 xanəndə, 26 rəssam, 5 astronom, 16 memar, 16 həkim və 40 yaxın müəllim var
idi. Şuşada tez-tez ədəbi gecələr keçirdikdilər, xan qızının “Məclisi Ünz” deyilən ədəbi məclislərə var idi ki,
orada şairlər, ədəbiyatçilar toplanıdılar. Məhs bu insanların varlığı böyük bir zadəgən gruppunu yaratdı.
Musigişunas, rəssam, şair Mir Mösüm Navvab, müğənni Bülbül, Rəşid Beybutov, alim, rəssam, Azərbaycan
xalçasını dünyada tanıdan Lətif Kərimov, professional opera musigisinin banisi Üzeyir Həcibeyov, Seid
Şuşinskiy, Azərbaycan yazıçıları Qasım Bey Zakir, Molla Panah Vagif, Nədcəf bəy Vəzirov, Həşim bəy
Vəzirov, Xurşut Banu Natavan,Əbdulrahim bəy Haqverdiyev, Firdun bəy Köçərli, Suleyman Sani Axundov,
Yusif Vəzir Çemənli, Əhməd bəy Ağayev həkim və ictimai xadim Kərim bey Mehmandarov, ictimai xadim
Bədəl bey Bədəlbəyli, Memar Kərbalai Səfixan Qarabağı, monumental rəssam Usta Qəmbər Qarabağı və
bəstakər Zülfügar Hacibeyov kimi fenomenləri Şuşa mühiti yetişdirmişdir.
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Xan qızı. Xurşud Banu Natavan öz uşaqları ilə.
Bu məgalə 8 noyabr 2020 ildə Şuşanın erməni zəbtindən xılas olunduğu tarixi günə həsr edilir.

Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində “Dəst xəli-gəbələrlə” bəzənmiş Şuşa evi. Şəkildə Doctor, Professor
Kübra Əliyeva, İtalianın Turin şairinə yaşıyan məşhur kolleksioner doctor, professor Tahir Sabahi və
mizeyin baş mütəxəssisi Asya Şirəliyevə. 2019 il, avgust. Xatirə şəkili.
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STIMULATING TERRITORIAL COHESION BY INTEGRATING POLICENTRIC TERRITORIAL
DEVELOPMENT AND CONSERVATION OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE
Georgi NIKOLOV
Nikola TANAKOV**
Veselina LUBOMIROVA***
ABSTRACT
Modern concepts of territorial development emphasize polycentric governance. The authors'
central hypothesis is that such a development in cultural and natural heritage conservation policies will form
new tourist flows. This, in turn, will promote territorial cohesion and sustainable, balanced development of
regions to overcome territorial inequalities.
INTRODUCTION
Cultural tourism plays a crucial role in developing many regions due to its significant benefits and
job creation potential. It is, therefore, identified as one of the priority sectors in the implementation of
regional policy. The regulation of regional development directly and immediately connects with the general
economic system, affecting connections and dependencies between the macrosystem, sectoral, and
territorial systems. These connections are managerial and include production, financial, property,
organizational-technological, and other relationships (Vasileva 2020: 411). In the present study, the authors
aim to present their main views on promoting regional connectivity. This can be achieved through the model
of polycentric territorial development for more practical and sustainable access to cultural, historical, and
natural heritage. Creating state strategies and policies for stimulating and building functional areas for
cross-border cooperation will significantly alleviate the problems in this area, outlining the solutions for
overcoming them.
The foremost opportunity for this is in creating links between centers with potential for tourism
development. Regional connectivity will improve tourist routes’ efficiency and determine informal areas with
specific characteristics, problems, and possibilities. The principles of territorial organization aim to
reproduce the living environment and cover all functional systems related to human life’s normal functioning
as subsystems of the live environment are - work, living, recreation, service, and technical infrastructure.
On this basis, the territorial structure has the task to achieve the construction of a complex living
environment based on a balanced and sustainable territory. Many different exogenous and endogenous
natural and social factors have a long-term or short-term influence on the territory’s structure and
construction. As a function of the state, regional policy in different countries has its specific features. They
are determined by the national specifics of development, by the different goals, and the strategies followed
for their achievement. Like any policy in social development, regional policy is dynamic, changing,
improving, and enriching over time. Historically, it has become increasingly complicated and increasingly
important due to the growing scale of production, the deepening territorial division of labor, and modern
information technology development. It is an integral part of the overall development of the nation and the
state. Regional development guarantees progress at the national level.
The Institute of Regional Development at the University of Western Australia gives the following
definition: “Regional development can be seen as a process in which the natural and physical environment,
economic, social and cultural resources of a region are “harnessed” for the development of society in ways,
which reflect the comparative advantage offered by the inherent and specific geographical characteristics
of the region. Tourism is one of the most dynamically developing industries of the XX and XXI century.
Experts define it as a phenomenon of modern society. According to the World Tourism Organization, this
industry is a significant export industry for 83% of its member countries. The concept of tourism has a
twofold essence: on the one hand, it is the very movement of groups of people from one place to another
with a specific purpose - treatment, entertainment, etc. On the other hand, it is an economic activity with a
specific financial result. The word tourism comes from the French word “tour” - tour/walk/. The science of
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tourism appeared relatively late and therefore belonged to the new areas of scientific knowledge. Its
beginning is associated with turning tourism into a socially significant factor, which has severe
consequences for human civilization development in its new and recent history. The definition of tourism
concerns many scientists and specialists to expand and deepen knowledge about the industry, the main
activities, and the products of the main tourist activities. The Council of Europe is the oldest European
political organization with 46 member states. The basis for the Council of Europe’s work in education,
culture, heritage, sport, and youth is the European Cultural Convention. The main objective of the Council
of Europe in the field of cultural and natural heritage is to raise concerns about the common European
heritage and to co-operate in its preservation. Tourism and agriculture are the two economic activities that
require large areas, and this is mainly related to the area of natural tourist resources. This feature is the
reason for the emergence of several conflicts and contradictions in places for the most.
THEORY AND METHODOLOGY
Knowledge of the nature of tourism and the tourism product serves the statistics. It allows for the
analysis and evaluation of tourism results by measuring various general and specific indicators. One of the
main definitions of tourism, according to the author: - Wilhelm Morgenroth (1927): “Tourism, in the narrow
sense of the term, is the movement of persons who temporarily move away from permanent residence to
meet vital and cultural needs or personal desires of a different kind ...”. Modern leaders accept that the
management decisions that make it` (Tsolov 2019:190). This presents the report’s focus and characterizes
the relationship between regional development, spatial planning, and tourism development.
Studies show that a majority of cultural diversity and the continuing migration movements are
considered as a generator of economic development. Multiculturalism has more positive than negative
effects on growth and development of European regions. There are many studies demonstrating how
cultural diversity functions through the economy for the benefit of society: in areas of tourism, education
and global ties, to the less defined but still important assets of the overall vitality, sustainability and
adaptability of the community to the dynamically changing geo-economic conditions (Vasileva, Tsolov,
Botseva, 2019).
A prerequisite for successful policy management and implementation is effective coordination and
communication at the horizontal and vertical level between all parties in the process. This requires periodic
review of coordination mechanisms for timely measures to address horizontal and coordination issues in
the development and implementation of sectoral policy immovable cultural heritage, the result of joint work
of all responsible authorities and institutions and other stakeholders.
The classification of immovable national cultural values (NCVs) is based on:
- their belonging to a particular historical period;
- the scientific and cultural field to which they relate;
- their spatial structure and territorial scope.
- the degree of threat.
The central part of these NCVs falls into architectural and construction sites representing nearly
half of all classified sites. Archaeological sites are next in number. In the Bulgarian case, represented on
the graph, at the opposite pole are the objects in the column of park and garden art, which number only 61:

Figure 1: Number of announced and declared NCVs by scientific and cultural field
According to the number, spatial structure, and territorial scope, the immovable cultural values are
divided into two main types - single and group. Subsequently, the group is further divided into the following
types:
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The Convention obliges the parties to establish a legal regime for protecting the architectural
heritage and ensuring within this regime and according to the peculiarities of each country or region the
protection of monuments, architectural ensembles, and localities.
Each Party undertakes to:
1. Apply appropriate permitting and control measures necessary for the implementation of the legal
protection of the property in question;
2. Prevent the disfigurement, demolition or destruction of the protected property. Each Party
undertakes to introduce into its legislation, if this has not already been done, provisions providing for:
- the transfer of projects to a competent institution for the demolition or alteration of monuments,
already under protection or subject to a procedure, and any project affecting their environment;
- the transfer to a competent institution of projects affecting an architectural ensemble or part of it or
a locality and relating to the following types of work: demolition of buildings; construction of new
buildings; significant changes that would affect the character of the architectural ensemble or the
area;
- the possibility for the state authorities to force the owner of the protected property to carry out
specific works or to carry out these works themselves if the owner does not do so;
- the possibility to confiscate protected property.
Particularly noteworthy are the requirements for each country to provide financial support within the
available budgetary resources of state bodies by their competencies at the national, regional, and local
level to maintain and restore the architectural heritage located on its territory. If necessary, the Parties
should resort to fiscal measures that would contribute to the protection of this heritage and encourage
private initiative in the field of maintenance and restoration of this heritage.
Each country undertakes to promote the adoption of measures aimed at the general improvement
of the environment's quality in the vicinity of the monuments, inside the architectural ensembles and
localities (Report, Functional analysis of the sectoral policy in the field of protection and presentation of
immovable cultural heritage, 2019: 37).
To limit the risks of physical destruction of the architectural heritage, each Party undertakes to:
supports research aimed at identifying and analyzing the harmful effects of pollution and seeking
to identify the means to reduce or eliminate those effects;
- In its anti-pollution policy, take into account the scientific problems of architectural heritage
protection.
An essential element for the modern development of the sector is related to the digitalization
of the economy and society in the new industrial revolution 4.0. Without going into detail on the definition
of the term "Digitalisation," we will define it according to general understanding. Digitization is converting
information into digital (i.e., computer-readable) format and organizing it into bits (Botseva 2020: 274). They
are enshrined in the London Charter for Computer Visualization of Cultural Heritage (2008)
The London Charter aims to establish principles for the use of computer visualization methods and
results in cultural heritage research and communication to:
- Provide a benchmark that is widely recognized among stakeholders.
- Encourage intellectual and technical rigor in such uses.
- Ensures that computer visualization processes and results can be adequately understood and
evaluated by users
- Provide a computer-based visualization to support the study, interpretation, and management of
cultural heritage assets.
- Ensure the definition and implementation of access and sustainability strategies.
- Provide a solid foundation on which communities can in practice build detailed guidelines for
implementing the London Charter
The Charter stipulates that the computer visualization method should only be used when the most
appropriate way is available for that purpose. Computer visualization should not be considered the most
appropriate means of addressing any cultural research or communication goals. A systematic, documented
assessment of the suitability of each method for each purpose should be performed to determine which, if
any, type of computer-based visualization is likely to be most appropriate. In this regard, our idea is to
motivate stakeholders to create projects with which to digitize the cultural and historical heritage with high
pixel digital technology and 3D visualization. Then voluntarily, with the help of VR glasses to present in an
-
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unforgettable way to vulnerable groups of people, the cultural and historical heritage of many different
countries, cultures, and religions.
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DOYRAN’IN TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ
Tanju BİLALOĞLU
ABSTRACT
Human is born with his innate attributes, and during his lifetime acquires attributes that make a
whole called culture, so is very important for the continuity of social life. Ensuring the continuity of a culture
is possible in two ways: the first is to ensure that the cultural element is kept alive by transferring it from
generation to generation in the memory of the society, and the other is to ensure that the culture is
transmitted by writing.
Turks, since ancient times have lived in the geography of Macedonia. Throughout history, they
have formed the bridge of trade, culture and art between East and West in this region. Turks who live in the
Balkans, or more precisely in Macedonia today, for centuries have protected the Turkish language, Turkish
history, Turkish art and Turkish cultural heritage.
This study Doyran's Turkish History and Culture will try to reflect the history and culture of
Macedonia from past to present.
In Doyran, Turks for centuries have protected, Turkish language, religion, culture and unity, they
have been able to protect their culture in daily life for centuries, and have ensured that Turkish culture is
permanent with its social dimension.
Doyran Turks, Turkish history and culture are closely interested in us. Doyran is an old city with
centuries-long rich history, cultural traditions, Ottoman architecture, unique life, interesting and rich folklore.
Transferring Turkish culture to the past life, traditions, customs, future generations of the society, thus
ensuring that they do not grow up unaware of their own past. Despite the contemporary cultural influence,
preserving its own culture is very important because history is a bridge connecting the past and the future,
the foundation of the future.
Keywords: Turkish, History, Culture, Heritage, Doyran, Ottoman, Macedonia
Doyran Kentin Tarihi
Doyran eski bir Türk kentidir. Tarihçiler Doyran tarihini V yy. kadar götürüyolar, o zamanlar kente
Pion sülalesi egemenimiş. Makedonya’nın hakimi kral Aminta. Kent bir balıkçı kentiymiş adı Tauriyan, gölün
o devirdeki adı da Praziyas’mış. Bizans döneminde ise çar Teofil, 830 yılında Anadoludan getirdiği bir grup
Türkü buraya yerleştirmiş. Bizanslılar, Türkleri, Slavarın saldırılarına karşı kalkan olarak kulanırlarmışlar.
Çalışkan Türkler tarımcılık, hayvancılık ve avcılık ile uğraşıyorlarmış. Kent hızla gelişmeye başlamış. Bu
arada ekonomiye paralel olarak kültürel alanda da önemli gelişmeler kaydetmiştir, IX yy’da büyük kolera
salgını baş göstermiş kentten göç etmişler ve güneye doğru yerleşmişler. Kent Polin adı alımış. 1037 –
1039 yıllarında Polin kentinde depremler olmuş, kuraklık, seller ve ardında gelen salgın hastalıkları, fakat
kent zamanla bunları da aşmış yaşamaya devam etmişler.
Sonra Osmanlılar geliyor: Osmanlı Türklerin geldiği 1372 senesinden evvel Polin sakin bir kentmiş.
1371-72 senesinde bir kış günü, Evronosoğlu komutasındaki Türk ordusu Sultan I. Muradın buyruğu ile
Seres’den Polin’e gelirken, genelikle kullanılan kervan yolunu değil de başka yolu kullanmışlar. Bu kış günü,
her taraf karla örtülüymüş, Türk ordusu da bu şehre ilerlerken, karşıdan Polin kenti de görünrmuş.
Evronosoğlu emri vermiş. “Bu düz ovayı geçip karşıya gideceğiz”. Bu ovayı geçerken Evrenos Beyin
aklından şunlar geçmiş ne garip bir ova, hiç bir ağaç yoktur. Evronos Bey ordusuyla karşıya geçince ve
ordaki halk birden o kadar açok asker nereden geldi şaşrırken, Bey oradaki yetkililerle ve halk ile görüşünce
şu soruyla karşılaşmışlar, nereden geldiniz, hangi yoldan derken, Bey da anlatmış şu düz ovadan geçtik,
ama orası ova değıl ki efendim..., orası göl! .(Göl o sene tamamen donuş ve üzerinde karlar ile örtülü olunca
görünmezmiş).
Bu sözlerin üzerine Evrenos Bey ova diye düşündüğü yere gider ve kılıcıyla karları temizleyip
buzları görür, gerçeği öğrenince, donmuş bir gölün üzerinden orduyu geçirmiş diye Evrenesoğlu Bey (
Allaha Şükrederek ) “Allahın lütfü ile biz buraya geçtik”, Allah (cc) onları korumuş diye, sonraki günden
itibaren üç gün, üç gece ziyafet vermişler. Askeleri ile birlikte bütün kentin halkı da bu vesileyle katılmış bu
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şenliğe. Herkes doyurulmuş olmasından dolayı yani Bey onları doyuran kişi diye, Polin kentin adını Doyuran
olarak değistirilimiş, zamanla da Doyran olmuş.
Bir rivayete göre de, Evrenesoğlu Bey, Allah kendisini ve askerlerini koruduğu için, ziyafet
vermenin yanı sıra Doyranda bir de saat kulesi yaptırmış, Osmanlı Türk askerin zaferin anısına yapılmıştır.
Doyran Kenti
Doyranın yani Doyran kazasının yıllara göre nüfusu değişiyormuş, öyle ki son yıllarda ise mesela
1910 yılında nüfusü 30.000 cıvarında idi: 18.762 Türk idi, 9.618 Makedon, 160 Yahudi, 1.048 çingene ve
diğerleri.
Doyran kenti iki bölgeye ayrılırmış, kentin yukarıki bölgede Türkler yaşıyormuş aşadaki bölgede ise
diğer halkı yaşıyormuş. Kentin güzel bir mimarisi varmış: güzel kaldırımları, camiler, mektepler, birçok
çesmeler, hanlar, hamamlar..
Doyranıda 3 cami 4 tekke ve 3 klise varmış yanısıra birkaç okul ilköğretim, bir de lise varmiş.
Doyranda bir çok bey veya ağa aileleri yaşıyormuş ve önemli kervan yolu olduğu için Doyrana hatta
“Küçük Stambol” derlermiş. Doyran hızlı gelişmesiyle bu bölgenin merkezi olmuş. Ağa’ların, bey’lerin,
yaşadığı Doyran için önemli bir şehirmiş diyebiliriz.
Tıcaret iki çarşıda oluşmuş: Yukarı çarşı (Türk çarşısı) ve yahudi mahalesinde olan carşı. Bunların
yanı sıra bir de balık pazarı varmış, burada avlanan balıklar satılıyormuş, İstanbuldan, Selanikten, Üskübe
giden kervanlar, buradan geçiyormuş kervan yolu öyle ki Doyrandan yaşıyanların bazı aileleri, bir kaç
deveden oluşan kendilerine ait olan kervanları da varmış. Terzi, Berber, fırıncı, ayakabcı, boyacı, kalaycı,
bakırcı gibi 300 zanaat erbabı vardı. 60-70 kadar han ve kahvehane vardı, ipek fabrikası, tuğla ve kiremit
imalathanleri; keçeciler, zeytinyağı fabrikası ve hatta bir matba bulunuyordu.
Doyranın Bakkaları ve Pazar yeri
Her toplumun olduğu gibi Doyranın da toplumsal gerekenleri karşılama amacıyla çarşılar ve her türlü
bakkallar varmış. Yedi mahalleden oluşan Doyranda dükkanlar yoğun olduğu yer, aşağı ve yukarı
mahallesi imiş, bunlar birbirinle bağlıymışlar. Bunun dışında her hafta Salı günleri Doyranın merkez
meydanında “Salı Pazarı” diye pazar kurulurmuş. Çevredeki Türk ve hristayan halkı bu pazara gelir,
üretimlerini satar ve gereken malları alırladı.
Doyranın Yönetimi ve Yönetim Yeri
Doyran yönetim bakımından, yıllarca boyu farklı yönetimlere rastlamkatyız. Mesela 1519 yılında
Doyran Nahiyesi merkez belediye olarak yönetilmiş. XVII yy ise Köstendile sancağa bağlı, kadılık merkezi
olarak imiş, son dönemde ise Selanik vilaetine bağlı kaza olarak. Bir kaza merkezi, bir kadılık merkezi, bir
piskopos merkezi, bir zanaat ticaret merkezi ve buna benzerlerden anlıyoruz ki Doyran bir merkez kent
olarak biliniyordu.
Göl sultanın malı imiş
Doyranlılar İstanbula yılda 3.000 altın lira vergi veriyorlarmış. Doyranlılar, Doyran gölünden yıllda
500.000 – 600.000 okka kadar balık tutardı. Kamışlardan hasır örüyorlardı. Doyranda güzel yemekleri ve
güzel bina yapısıyla ile meşur olan hanlar da varmış.
Türk Köyleri
XVII yüzyılın başlangıcından Doyrana daha çok sayıda Türk yerleşmiştir. Türklerin gelişiyle
buğünkü Türk köyleri de olmuş. Doyran kazasına bağlı 79 köy varmış. Bunlardan bazıları şunlardır:
Karaoğlları, Doğancalı, Hasanlı, Hamzalı, Olacadursun, Pazarlı, Volovez, Çavuşlu, Sevendikli, Volovan,
Dedeli, Durutlu, Urgancalı, Kurt Hamzalı, Gökçeli, Durlu Obası, Cuma Obası, Bahçe Obası, Pırstan, Tatarlı,
Çaluklu, Bayram Obası, Buluntulu, Koçulu, Memişli, Ormanlı, Kızıl Doğan, Çepeli, Oruçlu ve daha
saymadığımız çok köy.
Balkan Savaşları
Avrupada olanlar, Balkanları sarsan milliyetcilik fikirleri dünyanın evrensel bir savaşa doğru
sürüklendiğini gösteriyordu. Bu durum Doyranlıları olumsuz yönde etkiledi ikinci meşrutyietten, ardından
çıkan 1912’de Birinci Balkan savaşı, Doyranlıların umudunu iyice kırdı, yarınlarına olan güvenlerini sarstı.
Bulundukları yöre peşpese Sırp, Bulgar işgaline uğradı. Balkan savaşları ve Birinci Dünya savaşlarda
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Doyran kenti bir çok defa işgal edilmiş, en başta Bulgarlar (1912 ekim - 1913 haziran) sonra Sırplar (1913
haziran – 1915 temmuz) ve sonunda yine Bulgarlar (1915 ağustos-1918). Elerindeki mal mülk özelikle
Bulgarlar tarafğndan alındı. Savaşın getirdiği zorlukları göçetmek zorunda kaldılar.
Balkan savaşların başlamasıyla insanlar bu savaşın sebebıyle göçetmeye başlamışlar. Özellikle
nüfus 30.000 olan Doyran kazası, 1914 yılında 20.000 kişi kalmıştır. Birinci dünya savaşında, Doyran şehri
yok ediliyor 1916 yılında Doyranlılar şehrinden şürülmüş ve Doyranlılardan bazıları da Doyran şehrin 4 km
kuzeyide yerleşmişler yani yeni bir yerleşim oluşmuş bugünkü Yeni Doyran (Nov Doyran), Türkler ise
kimileri etraf Türk köylere ama çoğu Türkiyeye göçetmişler. 1941-1944 yıllar arası kente hala yaşam yok
sadece bulgar askeri kışlaları ve idari yerleri vardır. Ondan sonra Yugoslavya devleti ile 1945 sonra eski
Doyran şehrin yeri canlanmaya başlıyor yeniden insanlar yaşamaya geliyor ve hatta tursitik yatırımlar bile
başlıyor ve o bölgenin turistık merkezi oluyor. Osmanlı dönemde yaşayan Türkler hiç bir zaman geri
dönmüyorlar, sonra zamanla sonra etraf Türk köylerde yine Türkler yerleşiyor Doyrana öyle ki bugün son
2002 yılında yapılan sayıma göre 57 Türk yaşamaktadır.
Goç ve Goç yerleri
Doyranlılar XIX ortalarında başlıyarak XX yüzyılın ortalarına kadar geçen uzun bir zaman dilimi
içinde Türkiye başta olmak üzere çeşite yerlere göçetmişlerdir. İzmir, Söke, Adapazarı, İstanbul ve sayire.
Kültürel Tarih Eserler
Doyranda birçok mimari eser varmış ama Doyranın tairhi kaderi 9 ağustos 1916 yılında başlar, üç gün
ve üç gece durmadan bombalanıyor ve yıkntı halıne geliyor. Bugün etrafımza baktığımız zaman, görüyoruz
ki hamam yıklımş, saat kule, camiler, çeşmeler ve diğerler kalan yapılar harabe durumda bazıların ise hiç
izi bile kalmamış, gözlermizde eski fotoğraflardan üzüntü ile canlanıyorlar. Bu tarihi eserler kanayan yaraya
benzıyor, çünkü geçmişteki gelenkleri görenekleri ve osmanlı mimarisi her bir Türkte canlnadırır.
Kent saat kulesi
Türkleden kalan bir mimari eserdir, hangi yılda yapıldığına bilmiyor. Rivayete göre 14 yy. inşa
edildiğini tahmin ediliyor, Doyranı 1372 yılnda, Türklerden tarafından fethedilınce Evrenos bey ‘den bu saat
kule inşa edilmiştir. Kent saat kulesindeki saat alaturka zamanı gösteriyormuş.
Kent Hamamı
Doyan kentinde hamam da varmış, fakat ne zaman inşa edildiğini belli bir tarihi yoktur. Hamamın
birçok oda bölümleri varmış ve hepisi birbirine ekliymiş, diğerleri ise kadınlara aitmiş. Cuma günleri hamam
Türk ahali icin kulanılıyormuş. Hamamı tüm etnikler kulanıyormuş. Nışanlı kızlar icin hamamda özel bir
merasim töreni yapılıyormuş.
Çeşmeler
Doyranlıların su gereksinimelerini doğal kaynaklardan sağlıyorlardı. Doğal kaynakları sonradan
yaptıklırı düzenlemeleri ile ceşme haline getımışlerdi. İcme suyu Kalatepe, daha doğrusu Derebaş 2 km
Doyranın batısından gelmektydi. Ceşmeler mahallelere göre adlandırlırdı ya da yapan kişilerin veya ailelere
göre adlandırılırmış. Bugün 4 ceşme bulumaktadır kalanları yıkıntılar altında kalmıştır. Şeyh çeşmesi
kentinı tam ortasında yer almaktadır bugün hala ayaktadır.
Okullar
Doyran’da o dönemin koşularına göre çağdaş anlamda eğitim – öğretim yapan toplam 7 okul vardı.
Etniklere göre herkes kendi okulunda okuyormuş, Makedonlar kendi okulunda, Türkler kendi okulunda,
Yahudiler de kendi okulunda okuyorlarmış. Türk okulları kentin ortasında ve yukarı mahalede bulunuyordu.
Camiler
Doyranda üç camiisi vardı, kentin ortasında ve yukarıki bölgesinde inşa edilmişerdi. İlk cami XVII
yy Hacı Kalfa kendi yazılarında anlatıyor ama mutlaka önceden de varmış. Camilerin yanı sıra bir de dört
tekke varmış. Camiiler 1912-1918 yıllar arasında Türkler göç edince sahip kimse çıkmayınca yıkılmışdı
onları, a 1919 yılında sonra savaşlardan dolayı kent tamamen yıkılınca camilerden hiç bir iz kalmamıştır.
Bugün ise hiç bir cami yok.
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Bugünkü Doyran ahalisi ve onun etnik yapısı
Doyran kenti eski bir kent olarak bugün büyük bir nüfusu yoktur çünkü çeşitli dönemlerde nüfus
değişimi olmuş. 2002 yılında yapılan son sayımlardaki istatik bilgilere göre Doyranın nüfusü 3.426’dır
onlardan yüzde % 11,75 Türk yaşamaktadır.
Bugün Eski Doyranda 200 hane yaşamaktadır. Eski
Doyranda Üsküp kodomanlara ait 1000’e kadar yazlık var ve yaz aylarında kasabanın nüfusü epey
çoğalıyor. Yeni Doyranda ise 750 hane var. Doyran Belediyesine bağlı Türk köyleriyle beraber Türklerin
sayısı 600 cıvarındadır.
Bugün Doyran belediyesine bağlı sadece (3) Türk köyü var: Hasanlı 3 hane, Gökçeli 38 hane ve Kurt
Hamzalı 12 hane. Türk köyleninde hepsi Türkçe konuşuyor, tarımcılık ve hayvancılıkla geçiniyorlar, sürüleri
vardır bunların kıyafetleri Anadolu Türklere benzer yaşayışları hatta lehçeleri aynıdır.
Doyran Türklerin Kültürü
Balkan yarımadasındaki diğer bölgelere nazaran Makedonya, Osmanlı hakimiyetinde en uzun
süreli kalan bir yerdir. Bu nispette de Türk kültürünün yerleşmişliğinden bahsetmek tabiidir. Çok uluslu, çok
kültürlü ve çok dinli bir yapıya sahip olan Makedonya nevi azınlıklar ülkesidir. Makedonya’da yaşayan
milletlerin de maddi ve manvei hayatında etkisi görülen çok zengin bir kültür geliştirmişlerdir. Savaşlarından
sonra Makedonya'nın Osmanlı hakimiyetinden çıkışından 1939 yılına kadar olan dönemde Türklerin siyasi
amaçlı bir kuruluşları olmamıştır. Zafer ve Yardım gibi vakıf ve derneklerde yardımlaşma ve kültürel
faaliyetler yürütülmüştür. 1948-90 yılları arasındaki komünizm dönemindeki mevcut şartlar içerisinde
Türklerin teşkilatları yine yardımlaşma, folklor, kültür ve sanat dernekleri mahiyetinde olmuştur. Söz
konusu kuruluşların Türk gençlerini bir çatı altında toplamak ve onların milli benliklerini korumalarına yardım
etmek gibi hizmetleri olmuştur.
Makedonya Cumhuriyetinde bir azınlık olarak, Doyran Tükleri kendi kültür ve eğitim haklarının
sağlanmasından, ülkenin kurtuluışundan hemen sonra, 21 Aralık 1944 yılından sonra kendi anadilinde
eğitim görmekle başlamıştır. O zamanki dönemde ahalinin tüm yaşam alanlarında köklü değişmeler
meydan gelmiştir. Yugoslavıya sınırlar dahilinde, Makedonya halkı yüzyıllar süren tarihinde ilk defa kendi
devletine kavuşmuştur. Halkın yaşamında çok önemli olan eğitim ve kültür alanlarında yapılana faaaliyetler
önemlidir çünkü halklar yendiden kendi kültürünü ve eğtimini kendi ana dilinde görebiliyor. Doyran Türkleri
kendi etkin gençleri ve dönemin öğretmelerin aracıyla, gösterdikleri çalışmalarla yörel ahalinin kültür ve
eğlence ihtiyaclarının kendi çalışmışları ile örgütlenmişler ve kendi özünü korumaya başarmışlardır.
Doyran Türklerin Kültür Tarihi - Gelenek ve Görenek
Aile Yaşamı
Doyranlılarda aile büyük değer taşımaktadır. Tarihin her döneminde evlilik kurumu kadın erkek
eşitliği üzerüne kurulmuştur. Ailenin yaşlısı genci, evli ya da bekar tüm bireyleri bir arada oturmakta, evin
en büyüğü kim ise ona danışılmadan izni alımnadan bir iş yapılmamaktadır. Ailenin en büyüğü evin erkeği
olabildiği gibi evin kadını da olabilmektedir. Bunlar genellikte dede ya da nine olan kişiledir. Yaşlıların kalbini
kırmamaya ayrı bir özen gösterilmektedir. Yuva oluşturan kadın ile erkeğin de birbirne bağlılığı, sevgisi ve
saygısı sonsuzdur. Doyranlılar, akraba bağına çok önem vermektedirler. Kadın, kocasına yardım etmeli
evine yuvasına bakmalı, el santları ile uğraşmaları, kocası ile birlikte mutlu olmanın yolunu aramalıdır derler.
Düğün Gelnekleri
Doyranlılarda evlenme yaşı genelikle kızlar için 16- 20 arası, erkekler için 20- 25 yaşlar arasıdır.
Kız görme
Evlilik yaşına gelen erkek, evlenmek isteğini anne babasına sofrada kaşık savurarak belli eder.
Bundan sonra oğullarına, kız aramaya başlarlar. Oğlan tarafından önerilen ya da beğenilen kızı önce
görürler: kahve verişine, ev işine, duruşuna bakarlar. Hatta hamamda fiziğini incelerler. Beğendikleri
takdirde aile meclisinden kızın istemsine karar verirler.
Kız isteme
Dönürcülük yapacak olan kişi yaşlı ve saygılı kişi olmalıdır. Dönürcüler kız evine giderler kız evi
genellikle bu gidişten habersizdir, ancak gelenelerin amacı kişliklerinden ve geldikleri günden anlaşabilir.
Doyranda kız istemeye mutlaka perşembe akşamı giderler, bir süre oturlur ve karşılıklı hal hatır sorarlar,
kahveler içilir sonra dönürcü söze başlar: Bak kahya, Allahın emri, Peygamberın kabli ile sizin kızı bizim
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oğlana istemye geldik. Oğlanı tanısrınız anlatmya gerek yok. Babası da iyidir, iyi adamdır iyi niyetlidir. –Hak
emri yazdıysa ben bozamam bu iş olur, düğün derken kurulur. Kız tarafı kabul kabul edince. İki taraf gerekli
hazırlıkları yapar, ilk isteme haftasında sonra gene Perşembe günü oğlanın ailesi kız evne gider. Dönücüler
başı – Kahya biz o iş için geldik bitirelim o iş der. Kızın babası madem Allah böyle yazmış, hayırlısı olsun.
Allah hayırlısnı kılsın-diyerek kız isteme işi tamamlanmış olur.
Söz kesme ve nişan
Kız evinde her iki taraf bu söz üzerine bir birlerini ”Allah hayrılısnı versin, Allah ikisini bir yatakta
kocatsın, Allah sağlıkla güzel günler göstersin” sözleriyle kutlarlar. Dönürcü başı kız tarafına bir sarı lira,
bir ipek mafes, bir de yüzük verir. Buna karşılk kız tarafı dönürcü başına bir çift çorap, bir telli mahrama
verir, armağanlar verildekten sonra kız evinde şerbet içilir. Bundan sonra heyet fazla beklmeden izin ister.
Oğulların yakınları sabırsızlık içindedirler, evde toplanmış şerbet hazırlmış bekliyorlar. Dönürcü
başı ve heyet eve yaklaştıklarını tabancalar ile ateş ederek haber verirler. Bu aynı zamanda nişan bohçasını
aldıkların da haberidir.
Düğün
Düğün günü iki taraf anlaşarak kararlaştırılır. Düğünlerin davulu ve yemekli olması bir gelenktir.
Doyranda düğün Salı günü başalar Perşembe akşamı biter. Düğünün yapılışı, şu sırayla olur, Pazartesi
“düğün arifesidir”. Oğlanın babası ve yakınları, kız evine giderler, kızın hazırlandığı çeyizi alınır, ardından
duası, yapılır ve oğlan evine getirilir. Çeyiz sermesiyle görevli kız yakını olmalı. Önce yemek yerler sonra
gelin odasını hazırlanır. Bu sırada kızını en yakınları çeyiz sandığın üzerüne oturup “Anahtar kaybolmuş”,
damat gelsin derler. Gerekli bahşisi aldıklatan sonra çeyiz serme işini tamamlanır. Oğlanın arkadaşları
toplanırlar, davullcuların zurnacıların gelişini beklerler. Davular oğlan evine gelir şenlik havası çalarak
başlarlar. Düğünlerde “Ey gaziler yol göründü” şarkısı mutlaka çalınır.
Ertesi gün helva pişirilir. Akraba topluluğu öğlene doğru davullar eşliğinde kız evine doğru yola çıkar
güzel tepsi içinde üzreinde ipekli kırmızı örtülerle örtülü “ düğün helvası” bulunur. Gelenler kız evinde,
gelnlik, altın, giysiler armağan ederler. Bundan sonra kız evinde oyunlar oyananır ve tekrar davulcularla
oğlanın evine dönerler. Kına gecesinde yapılan kınaya, “gelin kınası” denilir. Kına gecenin geç saatlerine
kadar sürer, bu surada oğlan evinden gelen çerezler yenilir. Kına konma sırasıdna ise gelini ağlatacak
türküler söylenir.
Gelin alma günü
Perşembe günü, oğleden önce oğlanın babası, yoksa annesi ya da dayısı gibi bir yakını başta
olmak üzere erkekler, davetlilerle birlikte ve davuların eşliğinde kız evine gider. Gelin süslenmiş ve
mahramalarla bağlanmış olan “gelin” faytona kendi yakınlar tarafıdan bindirilir. Oğlan tarafından oluşan
düğün alayı önde yer alır, en arkada faytonada gelin oturur. Gelin kırmızı bir duvakla örtülüdür. Düğün
alayın en önünde bir de türk bayrağı bulundrulur ve oğlanın evine bu düzen içinde gelinir. Gelin faytondan
indirildikten sonra gelin tarfından gelen ve getirilen hediyeler gelin odasına götürülür. Gelen konuklar ise
sofraya oturur. Aynı günde öğleden sonra damat, davuların eşliğinde traş olur. Traş sırasında güveyin
başında toplanan arkardaşları ile konuklar traş yapan berbere bahşiş toplamak amacıyla ezgili bir biçimde
“traş türküsünü” söylerler. Cuma, güvey’i uyandırma günüdür. Davullar cuma sabahı erkenden çalarak
güveyi uyandırır. Davuların ezgileriyle kalkan güvey, yıkanır, giyinir aşğıya iner. Davullar eşleğinde herkes
bu şenliğe katılır ve oynar. Böylece düğün bitmiş olur.
Sünnet geleneği
Doyarnlılarda sünnet düğünü genellikle, ilkbahar ve yaz aylarında yapılır. Sünnet olacak olan
çocuğa, sünnet çocuğu adı verilir. Sünnet yaşı genelikle 6 veya 7 yaşlarındadır. Sünnet çocuğu önce
yıkanır. Beyaz takımadan oluşan yeni giysiler giydirirler. Türküler ve oyunlar eşleğinde çocuğun, baş işret
orta parmağının kapsayacak içinde bileğine kadr eline kına yakılır. Tüm konuklara yemek verilir ve çocuk
sünnet olur. Aynı gün akşamüstü davetlilerin, oldu da bitti maşAllah deyişerin arsında çocuk sünnet oldu,
her davetli varlığına göre, sünnet çocuğuna para, kilm, yorgan, gibi armağanlarla sevindirir.
Sofra gelenekleri
Doyranlılarda sofra çok önemlidir. Sofra Doyranlılara göre aile bütünlüğünü, mutluluğnu, birlik ile
berberliğin en güzel simgesidir. Bu nedenle Doyranlılarda birlikte yemek yemeye, aile içinde özen gösterileri
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yani ayrı ayrı sofraya oturmazlar. Doyranlılarda sofraya önce evin büyükleri oturur. Sofra yemeği, besmelye
ile başlayarak, Allaha şukrederek sofradan kalkarlar. “Allaha şukur bu gün de doyduk, Allah rızkımızı
artısrsın” diyerek. Dua edreler. Konukların bulunduğu sofrada, sofra duasını okur “Allah berketini artırsın,
çok şükür sana Rabbim”.
Bayram gelenkleri
Doyaranlıların kutladıkları, bayramlar Ramzan ve Kurban Bayramıdır. Bu bayramların, onların
yaşamında özel bir yeri vardır. Her bayarama çıkış Doyran Türklere yeniden doğuş, diriliş geleceğine
yöneliş demektir. Bayramlar kederleri unutup, sıkıntıları gidirilir, dargılıkları, barıştırır kaygı ve tasaları
ortadan kaldırır, yeni umutları yeşetir. İnsanlara yeni bir canılık kazndırır, onların yeni özeliklerini dile getirir.
O gün insanlar “genç, yaşlı, yeniden dünyaya göz açmış gibi sevinç içindidirler.
Doyranlıların bayram hazırlıkları 15 gün önce başlar. Tüm insanlar bayram için iğneden ipliğe
giyinir, kuşam kulanan eşyalırını yıkarlar: evlerin içini ve dışını badana yaparak, genel temizliklerini
tamamlarlar. Bayramdan öncesi kadir ve kandil geceleri, akıtma yaparak ev ev dağıtırlar. O gecelerde
ölülerü için Kur an okurlar. Ertesi günden itibaren bayram yemeklerinin yapmaya başlarlar. Her bayram arife
gecesi, un helvası yapılır ve komşulara dağtılır. Doyaranlıların bayram yemekleri: cevizili ekmek, çorba etli
kuru fasülye, sarma, yahni, pilav, börek, buryan, sütlaç ve baklava... Bayram arife gecesinde tüm işler
bittkten sonra. Önce çocuklardan başlayarak. Ev halkı sıra ile temizlenip yıkanırlar. Bayram sabah gün
doğmadan hepisi erken kalkar, erkekler ve çocuklar bayram namazına giderler. Kadınlar en güzel giysilerini
giyip erkeklerin camiden gelişini sevinç içinde bekllerler. Namaz sonrası camiden çıkar çıkmaz mezarları
ziyarete giderler. Yatan ölülerine tek tek ve ardından toplu olarak fatihalar okunur. Bir biriye bayramlaştıktan
sorna evlerine dönerler. Ekekler eve döndükten sonra, aile birliği ile birlikte toplu olarak sofraya otururlar,
bayram yemeklerini yedikten sonra sofradaki en yaşaı kişi sofra duasını yapar, sofra temizlenip eller
yıkandıktan sonra aile içinde bayrmalaşma yapılır. Büyüklerin elleri öpülümesi ve nice bayrmalara sağlıklı
çıkalım dileğiyle yapılır. Bayram ziyateleride bayramlaşmaya herkese, tatlı ikram edilir. Doyranlılarda
bayram gelenekleri günümüzde de görülmektedir ama artık geleneklerden bazılarda değişklilkler olmuştur.
Kurban Bayramı
Kurban Bayramnın ise ramazan bayrmaından ayrı bir özeliği vardır. O da kurbanların kesilmiş
olmasıdır. Kurban bayramlarında kurbanlar kesilip, temizlenmeden bayram kuşluğna oturlumaz,
bayramlaşma yapılmaz. Ancak Kurban kesme işlemi tamamlandıktan sonra bayram kuşuluğuna oturulur
ve ondan sonra ramazan bayramındaki gibi gelenekler uygulanır.
Yemek Kültürü
Her toplumun olduğu gibi Doyran Türklerin de kendilerine özgü yemekleri vardır. Yemeklerin
yapılışında kulanılan gereçlerin türleri baharatları ve sayısı, türlü türlü yemeklerin yapılışına göre oluyor.
Doyran Türklerinin yaptığı yemekler, malzemesinden türüne yapılış özelliklerine ve mevsimlere göre
gruplandırarak incelenebilir. Bunlardan ilginç olanlar şöyle sayabiliriz: akıtma, kaçamak, buryam,
döndürme, ekşi pide, karnıyarık, çılbur, karmaca, çörek, mısır ekmeği, mısır pidesi, yufka, ramazan yufkası,
sütlaç,
Konutlar
Doyrandan konutlar yaşam koşularına, uygun biçimde düzenlemiştir. Kendilerine özgü planı vardır.
Hemen hemen her kountun oturma odası, kiler, hamam, ağıl, adı verilen komple birer ünitden oluşur. Varlıklı
aileler ile bir ailenin fazla yanı bir arda oturduğu geniş aile konutları da var. Çoğunlukla evler hepisi iki
katlıdır, bu konutların değişmeyen üç ayrı planı vardır. Birincisi salon orta yerdedir, odalar salonun iki
yanından sıralnır, sıralanın odalardan uygun olanı mutfak olarak kulanılır. Zenginlerin oturma odaları güzel
bir biçimde donatılıp, oturma odalarında püskülü kilim serilir, ortasında bir bakır mangal, arka yerinde
minderler ve yastıklar serilir.
Giyim Kuşam
Toplumların uygarlık alanındaki gelişmleri, yaptıklarından görülebilir, çünkü onlar akıl ile mantık
yoğrulmuş; ellerin yeteneği, dökülen göz nuru, zeki ile ruh inceliği görünür hali gelmiştir, giyim kuşam bunun
somut örneğidir.
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Doyran Türklerinde – kuşam, tarihinin derinliklerden gelen görenekler, yöreninn iklimine ve zevklere
göre düzenlenmiştir. Giyim kuşamda oluşturan kompozisyonda göze hoş gören bir denge kurulmuştur.
Kulanılan giyim eşyaları; kadın erkek, genç yaşlı özelliklerine olduğu gibi kullanılan malzemelrin türüne göre
gruplandırılabilir.
a.Kadın giysileri - ipekli kumaştan olup farklı renketendir. Kenarları sırma ya da boncuktur. Oyalı
mafes başa bağlanır. Gömlekler düz beyaz bol yenli önü göğüs hizasına kadar kapalı, kenarları oyalıdır.
Yelekler: vişne rengi, kadife kumaş üzerinde sarı sırma işlemeli gümüş renkli düğmelidir. Dimi: dezenli 12
arşınlık kumaştan yapılır. Bohça: çok çeşit dezenlisi, öne takılır. Örnekler: reknlerine ve şekillrine göre
damgalı önlük, çiçekli önlük adlarını alırlar. Gümüş kemer: genellikle zengin, gelinlere takılan önden
bağlamlı çift gümüş tokalı bel kemeridir. Sırmalı kaftan: vişne rengi, kadifeden lale, gül, karanfil motifleriyle
dezenerek yapılan giysinin adıdır. (Gelinler yapılır)
b.Erkek giyisleri – gömlek düz, beyaz yakası dezneli ipek bir şırbatla bağlanır. Gömleğin üzerine
giyilen siyah şayaktan kolsuz yakasız yelek de giyilir. Önde altta iki cebi vardır. Sol cebe gümüş köstekli
saat, sağ cebte mendil konur. Boy atkısı: bir arşin boyunda, geometrik dezenli el dokuması, pamuklu şalın
adıdır. Çakşır: siyah şayaktan yapılan bir giysidir. Pantolon yerine kulanılır. Kangallı çorap: uzun konuslu
geometrik dezenli ama zemini siyah olan yün çoraptır. Alaca kuşak dokunan bel kuşağıdır. Kuşağın
geometrik desenlisinin ve çok renklisini gençler kulanılır, yaşlılar ise sadesini kulanılırlarmış.
SONUÇ
Makedonya’daki Türk hakimiyetinin sona ermesinden itibaren dil, din, eğitim, sosyal ve siyasal
örgütlenme vb. hususlarda çeşitli zorluklara katlanan Makedonya Türkleri bugün, atalarının doğduğu bu
topraklarda, kültürümüze atalarımızdan kalan eserlerin korunmasında, dilimize aidiyetlerini koruyabilmeleri,
yaşadığımız ülkelerde anadil, kültür ve kimliklerinmizi muhafaza ederek yaşadığımız ülkenin kültürüne
uyum sağlamaları, yaşadığımız ülkelerde toplumsal statü sağlamamazı ve iyi eğitim almamızı Türkçeyi iyi
öğrenmemizi ve Türkiye’yi iyi tanımalarına ve Türk varlığının devamı, kendi benliğimizin korunması Türk ve
Türklüğümüze olan büyük sevgisine bağlıdır.
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MAKEDONYA’DA TÜRK SANAT VE KÜLTÜRÜ
Vildan DAUT
Erdal MUSLİ**
Türklerin Balkan topraklarında ki varlığı 4’üncü yüzyıla dayansa da Osmanlıların 14’üncü yüzyılda
yoğun olarak bugünkü Makedonya Cumhuriyeti’nin de dahil olduğu bu topraklarda yerleşmesiyle yeni bir
Türk kültürü oluşmuştur. Anadolu’dan gelen Osmanlılar Rumeli’de buldukları farklı dil ve inanca sahip olan
halklarla ortaklaşa bir hayatı beş asırdan fazla bir zaman içerisinde paylaşmıştır. Kendi medeniyetini ve
kültürünü bu coğrafyada yaşatarak diğer kültürlere de saygı göstermiş ve adaletli davranmıştır.
Makedonya’da Osmanlı döneminden kalan Türk kültürü anıtların sayısı kabarıktır. Bunların bir
bölümü korunmuş ve restorasyon yapılmış, fakat büyük bir bölümü de günümüze kadar maalesef
korunamamıştır. Bugünkü Makedonya Cumhuriyeti’nin coğrafi durumu ve bir medeniyetler kavşağı
oluşturduğundan dolayı çok sayıda savaşlara maruz kalmıştır. Bunun yanı sıra iklim koşulları ve insan
dikkatsizliği yüzünden de bunların çoğu günümüze kadar muhafaza edilememiştir.

Makedonya'nın Debre yakınlarında Merkez Jupa’ya bağlı Kocacik köyü. Mustafa Kemal Atatürk’ün
babası Ali Rıza Efendi’nin köyü olarak ünlenmiştir.
Tarih boyunca değişik kavim ve uluslara ev sahipliği yapan Makedonya’da değişik ulusların kültür
izlerini görmek mümkündür. Bu bağlamda bölgede en etkin kültür Türklere aittir. Türk folkloru, halk müziği
ve oyunları, Türk mimarisi, Türk zanaatcılığı, Türk dili, Türk sanatı gibi unsurun diğer milletler tarafından
benimsendiği de görülüyor.
K.G.S.D. “Yeni Yol’’ 1947 yılında kurulduğu için en eski dernek olarak bilinir. K.G.S.D. “Yeni Yol’’
yapısında folklör grubu, şarkıcı grubu, dram gurubu, edebiyat gurubu ve orkestra grubu (saz, darbuka,
daire,keman vb.) yer almaktadır. K.G.S.D. “Yeni Yol’’ organizasyonundan Üsküp’te profesyonel Türk
tiyatrosu kuruldu. Üsküp ve Makedonya Türklerinin örf, adetleri, gelenekleri, kültürünü ve bir deyişte
Makedonya Türklerin var olmasında çok önemli kurumu teşkil etmektedir.

Türk kültürünün yaşamasında önemli yere sahip olan Türkçe bugüne kadar Türk halkının kesintiye
uğratmadan konuştuğu dildir. Belli dönemlerde ( Yugoslavya Krallığı’nda) Türk dilinde eğitim, ana dilini
konuşmaya devam etmiştir. Birlikte yaşanan milletlere de etkisini göstermiştir.
Beş asırlık Osmanlı hakimiyeti döneminden kalan ve Makedon dilinde yer alan 3 bine yakın söz
vardır. Bazı durumlarda Türk sözlerinin yerine Makedonca sözün kullanılması mümkün olmuyor. O sözler
Makedon sözlüğünün ayrılmaz bölümü olmuş, onlara yabancı söz olarak bakılmıyor ve Makedonca
konuşmalarda yan yana konuşuluyor. Bugün Makedonya’da 80 bine yakın Türk yaşıyor fakat iki halk


Araştırmacı, K. Makedonya.
** Araştırmacı, K. Makedonya.
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yeterince uzun zaman birlikte yaşayarak davranış ve yaşam tarzlarının bir bölümünü birbirine aktarmayı
başarmıştır. Burada gün “Türk kahvesi” ile başlıyor.
Son zamanlarda Makedonca dilinden Türk sözlerini atma girişimleri varsa da, halk arasında
yerleşmiş sözlerin kullanılması devam etmektedir.
шалвари
шалваришта
шалварчиња

şalvar

aba

шалган

şalgam

абдал

aptal

шам

şam

абер

haber

şamata

аберџија

haberci

шамата
шамати
шаматење

абраш

abraş

шамар

şamar

аберашест

abraşlı

шамија

харемлак

haremlik

харемски

harem

харзувал

arzuhâl

хатишериф

şerif

македонски

турски

аба

хаџи

haci

хисар

hisar

џамадан

camadan

џамбаз

cambaz

шерет

şer

шеријат
шеријатски

şeriat

şeker

şami

шеќер
шеќерен
шеќерана
шеќерка
шеќеров
шеќерче
шеќерлисува
шеќерлисување
шеќерлисува

шан

şan

шеќерлеме

şekerleme

шандан

şamdan

шеќерлија

şekerli

шантан
шантански

şantöz

şekerci

шап

şap

шеќерџија
шеќерџиски
шеќерџилница

шапка

şapka

шефтелија

şeftali

шарабија

şarabi

шеш-беш

şeşbeş

шарлаган

şırlağan

şişirme

şırlağanci

шешери
шешерење
шешери
шилте

şilte

шиник

şinik

џамија

cami

шарлаганџија
шарлаганџилница

џамфес

canfes

шат-пат

çatpat

џан

can

џанам

canım

шашарма
шашма
шаштиса
шаштисува
шаштисување

şaşmak

шашардисува
шашардиса
шашардисување

şaşırmak

шашкан

şaşkın

џангарак

çangırtı

џеваир

cevahir

џевап

cevap

џеза

ceza

џелеп
џелепски

celep

џенабет

cenabet

џенем

cehennem

џенк

cenk

шаливост
шашлив
шашливо

şaşkın

шебек

şebek

шеј

şey

шејтан
шејтански

şeytan

џепане

cephane

џереме

cereme

џубе

cübbe

шадрван

şadırvan

шен
шенлив

şen

шаин

şahin

шербет

şerbet

шаит

şahit

шербетлија

şerbetli

шајак
шајачен

şayak

шерет
шеретски

şer

şaka

шега[24]

шакаџија

şakaci

шеретлак
шеретува
шеретување

şer

шира
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Makedonya’da Türklerin yaşadığı her bölgede, özellikle Doğu Makedonya’da Türk nüfusunun
az olmasına rağmen yer isimleri Osmanlı döneminde olduğu gibi kullanılmaktadır. Örneğin: Kurt Dere,
Çiflik, Baba dağı, Karaorman, Demir Hisar, Demir Kapı, Erikli, Kocacık, Cumali, Bahçeboz, İmaret gibi
daha bir çok yer. Büyük şehirlerde kurulan pazar yerleri de eski isimleriyle anılıyor: odun pazarı, tereke
pazarı, pekmez pazarı, at pazarı gibi. Dağ isimleri, köprüler, yemek türlerinin de isimleri Türkçe ifade
ediliyor. Anadolu’nun farklı bölgelerinden bu yerlere yerleşen halk, kendi yöresinin giyim kuşamını,
yaşayış tarzını, örf ve adetlerini buralarda da yaşatmaya devam etmiştir.
Makedonya’da yaşayan Türk halkı, dini ve milli bayramlarda, mevlidlerde, evlilik ve sünnet
düğünlerinde, kına gecelerinde ve diğer kutlamalarda söylenen ilahiler, türkü ve oyunları sergilemeye
devam etmektedir. Hıdırellez günlerinde martufal çıkararak manilerin söylenmesi, konuşmalarda
atasözlerin kullanması da Türk kültürünün yaşanmasının bir göstergesidir.
Hıd-Bah-Şen ( Hıdırellez ) kutlamaları her yıl geleneksel olarak 3-6 Mayıs tarihinde Doğu
Makedonya’da çeşitli etkinliklerle devam etmektedir. Türk kültürüyle ilgili çeşitli çalışmalar
sürdürülmektedir.
Türk kültürünü farklı alanlarda yaşatmak amacıyla çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşları
faaliyetlerini de sürdürmektedir.
Son yıllarda T.C. Başbakanlığına bağlı TİKA ve Yunus Emre Kültür Merkezi’nin kurulmasıyla,
bir taraftan kültür eserleri onarılıyor, diğer taraftan da Türk kültürü çeşitli faaliyetlerle tanıtılmaya devam
ediliyor.
Büyük şehir ve kasabalarda faaliyette bulunan zanaatların büyük çoğunluğu Türk zanaatlarına
bakılarak yapılırdı. Demircilik, kazancılık, ibrikçilik, bıçakçılık, kuyumculuk, dokumacılık vb. zanaatlarda
olduğu gibi.

Sanatta ve güzel sanatlarda da bazı Türk izine rastlanmaktadır. Bu etki en çok odun
oymacılığında, ressamlıkta, seramikçilikte, süslemede vb. sanat kollarında geniş boyutlara ulaştı.
Ziraat alanında bazı ürünlerin isimleri yine Türk ismi olarak söyleniyor. Örneğin, karapaşo
elması, Hacı Sinan elması, Hafız Ali, kadın parmağı üzümü gibi…
Osmanlı Türk etkisi Rumeli’de yaşayan diğer milletlerin giyim ve kuşamlarında da görülmektedir.
Diğer milletlerin erkekleri Türk fesi, kuşağı, yeleği, kemeri, para kesesi, sırmalı mintanı, kundurası vb.
eşya giyiyorlardı. Kadınlarda ise Türk kadınları gibi ferman, entari, fistan, altın veya gümüş paralarla
donatılmış fes, yelek, ipek gömleği, türban, zebane, zengin nakışlı ipek ve hase gömleği, kürk, kolan,
pabuç, gerdan, bilezik, mühür gibi eşyalar giydikleri ve bugüne kadar muhafaza edildiği görülmektedir.
Bugün, bu eşyalar bazı köylerde kullanılsa da özellikle Türk, Makedon, Arnavut ve Ulahların kurdukları
Halk dansları topluluklarında görülmektedir.
Makedon yazarların eserlerinde, özellikle Osmanlı dönemini konu ettikleri eserlerinde çok
sayıda Türkçe sözler kullanmışlardır. Makedon yazarı Stale Popov’un “Kaleş Angya” isimli romanın
birinci sözü Kaleş (kara gözlü), Yovan Pavlovski’nin “ Gemiciite” (gemiciler), Gorgi Abaciev’in “ Aramisko
gnezdo” (Haramiler yuvası) anlamında kullanılan Türkçe sözlerdir. Romanın içerikliğinde çok sayıda
Türkçe sözleri yer alırken bazı yazarların eserlerinde Türk atasözleri de görülmektedir.
Her şeye rağmen Makedonya Türkleri, kimliklerini yaşamak, kültürlerini geliştirmek, eğitim
sorunlarını çözmek, örf ve adetleri ile milli ve dini çıkarları elde etmek ve korumak için yıllardır yürüttükleri
„savaşından“ vazgeçmiş değillerdir. Bu alanda aydın ve yazar-çizerler Makedonya Türk kültürünün
hazinesini zenginleştirmek için, halkımızı yüreklendiren, milli ve kültür duyguların gelişmesi ve
benliklerinin güçlenmesi için gayret gösterenlerin sayısı oldukça fazladır.
Türk kültürünün yaşanmasında edebiyatın nekadar önemli olduğu her kez tarafından biliniyor.
Türk kültürünün ayakta kalmasını sağlayan bu toprakların yetiştirdiği şairleri de anmak gerekiyor. Aşık
Çelebi’den(1520-1572) başlayarak Cenab Şehabetin’e (1870-1958 ),Yahya Kemal Beyatlı (1884 –
1958) ve Yaşar Nabi Nayır’a (1908 – 1981) kadar Makedonya doğumlu ya da ömürlerinin önemli bir
kısmını şiir yazarak buralarda geçiren yazarlar vardır.
Farklı dönemlerde şiir ve yazılarıyla Türk halkını aydınlatan çok sayıda yazar ve şair yetiştirmiştir
bu topraklar. Fettah Rauf, Mustafa Karahasan, Süreyya Yusuf, Şükrü Ramo, Fahri Kaya, İlhami Emin,
Mahmut Kıratlı, Necati Zekeriyya, Avni Engüllü gibi daha bi çok ismi anmak gerekiyor.
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Türk kültürünün ayrılmaz parçası olan folklor, Makedonya Türkleri açısından önem taşımaktadır.
Yerli Türklerden folklorumuzla ilgilenen kimse yoktur denemez, ama bunlar türkü ve manilerimizi ya
başkaları için derlemişler ya da düğünlerde şarkı söyleyen, çalgı çalan kişilerin günlük işlerinde
kullanmaları için toplayıp kaydetmişlerdir.
Bir kültürün yaşaması için eğitimin önemi çok büyüktür. Ağırlıklı dini eğitimin verildiği çok sayıda
medreselerden bügün eser kalmamıştır. Osmanlı hakimiyetinin son dönemlerinde ise inşa edilen okullar
da yok olmuştur. Kosova Vilayeti’nin merkezi olan Üsküp’te İslahane parkında Hafız Mehmet Paşa
tarafından inşa edilen Islahhane ve İdadiye okulları yok olmuştur. Sekiz yıllık İdadiye Okulu 1898 yılında
öğretmen okulu olarak çalışmaya başlamıştır. Osmanlı döneminden sonra da okul olarak hizmet veren
bina 1963 depreminde yıkılarak bugün yalınız giriş kapısı ayakta kalmıştır.
İslahane binası da sanak okulu olarak inşa edilmeştir. Beş yıllık eğitim verilen okulda çeşitli
zanatlar öğretilmiştir. Bu bina da yıkılmıştır.
Makedonya’da Türk kültürüne tiyatronun verdiği katkı inkar edilemez. Selanik’te yaşanan tiyatro
sanatı, Üsküp ve Manastır’da etkisini göstermesiyle, o dönemlere kadar bu şehirlerde kültür sanat
alanında hissedilen monoton bir yaşam tarzı, yavaş yavaş değişir, seyyar tiyatro sanatçıların sundukları
tiyatro gösterileri ile şehir canlanır ve değişiklik kazanır. (21 Aralık 1864 tarihinde “Türkiye” gazetesinin
21.sayısında). Mahmut Şefket Paşa tarafından Vardar nehri kıyısına inşa edilen ilk Türk tiyatro binası
çalışmalarına 1906 yılında başlamıştır. Bu binada uzun yıllar dram, opera ve filim gösterilerinden başka
konserler de düzenlenmiştir. Tiyatro binası 1914 yılında çıkan yangınla tamamen yıkılmıştır. 1950
yılında kurulan Üsküp Azınlıklar tiyatrosuyla Türkler de toplumsal bir kuruma sahip oldular. Tüm
zorluklara rağmen bu tiyatro Türk kültür sanatına hizmet etmeye devam etmektedir.
Vakıf ve imarethaneler:
Türk kültüründe önemli bir yeri olan yardımlaşma anlayışı doğrultusunda kurulan hayır
kuruluşları Vakıf ve imaretlerin sayısı Makedonya topraklarında hayli kabarıktı. Önemli merkez şehirleri
olan Üsküp, Manastır, Ohri, İştip, Kalkandelen ve diğer yerlerde kurulan Vakıflara ait dükkan, değirmen
ve araziler belli iktidarlar tarafından alınarak hizmetlerine son verilmiştir. Bugün vakfiyelerin bazıları
Tarih Arşivlerinde tarihi belgeler olarak korunmaktadır. Aynı zamanda Osmanlı döneminde kurulan
imarethaneler de yıkılmıştır.
Hanlar:
Kapan han, Üsküp’te sancak beyi İsa bey tarafından çarşı merkezinde XV ‘ci yüzyılda inşa
edilmiş ve konaklama olarak kullanılan kervansarayıdır. İlk olarak Yahya paşa cami vakfiyesinde 1506
yılında söz edilen han, 1555 yılında depremde 1689 yılında yangında hasar görmüş, 1963 depreminde
bazı bölümler yıkılmış, fakat 1974 yılında onarılmıştır. Dörtgen şeklinde 1066 metre karesi olan han
dışarıdan duvarlarla kapalıdır. İki girişi, iki katı, büyük avlusu ve 44 odası vardır. Hanın etrafında kapan
çarşısı, önünde ise kapan çeşmesi bulunur.
Sulu han, Serava deresi yanında inşa edildiği için bu ismi almıştır. “Eski han” olarak da anılan
bu hanı İshak bey yaptırmış. İki katlı 2101 metre karelik bir alana ve 57 odaya sahip olan han 1689 ve
1963 depremlerinde hasar görmüş, 1972 yılında onarılarak Eski çarşı müzesi ve Resim akademisi gibi
kullanılır.
Kurşunlu Han, 16’ıncı yüzyılda Sultan 3. Selim döneminde ilim adamı olan Abdül Gani’nin oğlu
Molla Muslihuddin Hoca (Müezzin Hoca el Medini) tarafından 1549/50 yıllarında inşa edilmiştir. 1787
yılına kadar han olarak kullanıldıktan sonra hapishaneye dönüştürülmüştür. 19’uncu yüzyılda yapılan
onarımdan sonra kurşunla kaplandığı için bu ismi almıştır. Kervansaray 1904-1914 yılları arasında yine
han olarak hizmet vermiştir. Çeşitli depremlerde ve 1963 depreminde hasar olan ve son zamanlarda
onarılan handa 68 oda vardır. Kurşunlu Han, zemin katında atları ve sürülerin bırakıldığı, birinci katında
misafirlerin kaldığı iki kattan oluşur. Günümüzde Kurşunlu Han Makedonya Müzesi tarafından
kullanılıyor.
Bugüne kadar korunan bu hanlardan başka Üsküp’te boyalı han, camlı han, civan han, deve
han, fenerli han, şar hanı, kürkçülür hanı adları altında ve XIX – XX yüzyılda Makedon sahiplerinin
çalıştırdığı Kumanovalı hanı, Galiçnik hanı, Katlanova hanı, Leşok hanı, Yançe hanı gibi birçok hanın
var olduğu biliniyor. Kosova Vilayeti’nin merkezi olan Üsküp’ten başka, Pırlepe, Manastır, Ohri gibi
Makedonya’nın diğer kasabalarında da var olan han ve kervansarayı göz önünde bulundurarak nekadar
çok hanın ve kervansarayın yok edildiği ortaya çıkar.
Pırlepe kasabasında yıkılan kervansaraydan bugüne kadar ancak bir duvar kalmıştır ve önemli
bir kültür eserine şahitlik yapıyor.
Hamamlar:
17’inci yüzyıl Osmanlı sayım defterinde Makedonya’nın her kasabasında nüfus çokluğuna göre
bir veya birkaç hamamın var olduğu görülmektedir. Kumanova, Eğri Palanka, Pırlepe, Ustruga, Resne,
Radoviş, Kavadar, Gevgeli, Valandova ve Doyran’da birer hamam, Kıratova, İştip, Manastır ve Ohri’de
ikişer hamam, Ustrumca’da üç hamam ve Üsküp’te bir kaç hamamdan söz ediliyor.
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Üsküp’te var olan hamamlardan bugüne kadar korunan fakat galeri olarak kullanılan Davut Paşa
hamamı( 1489 – 1497 yıllarında inşa edilmiş, galeri olarak kullanılır) ile Çifte hamam (15’inci yüzyılda
inşa edilmiş. Galeri olarak kullanılır. 2013 yılında TİKA tarafından onarıldı) hem mimari yapısıyla hem
de Türk kültürünün önemli anıtları olarak önem taşımaktadır. Tarihin içinde yıkılmış, bazılarının ise
kalıntıları kalmış, Gelin hamamı ( İbrahim Çavuş hamamı), Şengül hamamı (Gülçiler hamamı, Kuru
hamam ), Kurşunlu hanın yanında Molla Muslihuddin Hoca tarafından 15’inci yüzyılın ikinci yarısında
inşa edilmiş, 1689 yılında ki yangında hasar görmüş, 1963 yılında ki depremden yıkılmıştır. Harabe
halindedir ). Kara kapıcı hamamı, Kız hamamı, Eski-Yeni hamamı da Üsküp’te var olan hamamlardır.
Manastır’da çok önemli bir yapıya sahip olan Deboy ( Çifte hamam) hamamı bugüne kadar
korunmuş olsa da, depo, mağaza, fırın gibi kullanılmıştır. “Yeni hamam” ise harabe halindedir.
Ohri’de, Ohri Zade hamamı ve Gazi Hüseyin Paşa hamamı vardır. Ohri Zade hamamı yeni
inşa edilen dükkanlarla sarılarak görülmez hale getirildi ve kafeterya olarak kullanılır. Gazi Hüseyin Paşa
hamamı ise TİKA tarafından onarılarak galeri olarak kullanılır.
Usturga’da Mustafa Çelebi hamamı yıkıntılar içinde onarım bekliyor.
Kıratova’da Gül hamamın yıkıntıları dururken, Büyük hamamdan iz kalmamıştır.
Kalkandelen’de 15’inci yüzyıldan korunan hamam galeri olarak kullanılır.
Debre’de Küçük hamam 18’inci yüzyılda inşa edilmiş, bazı dönemlerde harabe halinde olsa da
son zamanda onarılmıştır.
Gevgelide ki hamam da, yıllar boyunca harabe halinde tarihten silinmek üzere iken son
dönemlerde onarılarak sanat galerisi olarak kullanılmaktadır.
Pırlepe ve Doyran kasabalarında hamamların harabe durumda kalıntılara sahip iken, Gostivar
kasabasındaki hamam 1974 yılında yıkılmıştır.
Saat kuleler ve Kuleler:
Makedonya’nın birçok kasabasında inşa edilen saat kulelerden bugüne kadar Üsküp, Pırlepe,
Manastır, Ohri, Gostivar ve Sveti Nikole’de bulunan toplam 6 saat kule ayakta kalmıştır. Köprülü, İştip,
Koçana ve Kıratova’da inşa edilen kuleler bir zaman sonra saat kulesi olarak kullanılmış ve bugün de
Türk kültürünün önemli eserleri arasında yer almaktadırlar. Kalkandelen, Kırçova, Eğri Palanka,
Radoviş, Resne, Struga, Kumanova, Pehçevo, Kavadar ve Debre’de inşa edilen saat kuleler 1912 den
sonra çeşitli dönemlerde tamamen yıkılmıştır, Resne saat kulesi hariç diğerlerinin eski fotağraları vardır.
Doyran, Negotin, Delçova ve Demir Kapı kasabalarında ise saat kulelerin aşağı bölümleri dururken
yukarı bölümleri yıkık durumdadır.
Üsküp’ün Sultan Murat Camii yanında 1566 – 1573 yılları arasında inşa edilen ilk saat kuledir.
Fransa asıllı seyyah Filip Difren 1573 yıllında ziyaret ettiği Üsküp’le alakalı vermiş olduğu bilgiye
dayanarak, Üsküp Saat kulesinin Osmanlı toprakları içerisinde birinci saat kulesi ünvanına sahip
olduğunu ve Saat kulenin saatinin ve saatçısının Osmanlı hakimiyeti altına giren Macaristan
topraklarında ki Siget şehrinden getirildiğini söylüyor.(Dünya bülteni “Üsküp’ün Osmanlı yadigari
saatlerine kavuştu 09.06.2008). 1689 yılında ki yangından hasar gören saat kule 1902 / 03 yıllarında
Selanik’ten getirilen tuğlalarla o dönemde merkezi Üsküp olan Kosova valisi Ali Hıvzi Paşa tarafından
yenillenmiştir. 1963 yılında Üsküp depreminde de hasar gören Üsküp saat kulesi bir zaman sonra
onarılmıştır. 2008 yılında Çayir belediyesinin girişimiyle ve TİKA’nın maddi katkısıyla İsviçre’den
getirilen saat mekanızmasıyla eski haline dönmüş oldu.
Manastır’ın merkezinde İshak Çelebi ( İshakiye ), Yeni cami, Musevi sinagogu ve Aziz Dimitri
ortodoks kilisesinin arasında Saat Kule’nin ilk olarak 1664 yılında Mahmut bey tarafından yapıldığı
yazılıdır. Zaman içerisinde çeşitli nedenlerden harap olan Saat Kule 1830 yılında onarılarak bugün de
dimdik ayakta duruyor. Kesme taştan inşa edilen saat kule için kullanılan malzemenin karışımında
köylerden toplanan 60 bin yumurta kullanılmış. Yüksekliği 33 metre olan saat kulenin temeli kare
şeklinde kenarı 5.8 metredir. Kuzey taraftan bir kapıcıktan merdivenle yukarıya çıkılır. Dört yanında
saatler inşa edilmiş ve roma sayılarıyla 1 den 12 ye kadar sayılar yazılmıştır. 2001 yılında Saat kuleye
haç takıldı.
Gostivar merkezinde bulunan Ebu Bekir Paşa Saat Kulesi, Haci Yusuf Ağa’nın oğlu İsmail Ağa
tarafından 1728 / 29 yıllarında inşa edilmiştir. Saat Kulesi taştan ve odundan yapılmıştır. En iyi korunan
Saat Kulelerden biridir.
Ohri Saat Kulesi İşkodralı Çavuş Dere Süleyman Ağa tarafından 1726 yılında bayır eteklerinde
inşa edilmiştir. Zaman akışında hasar gören Saat Kule 1962 yılında onarıldıktan sonra 1965 yılında
yanarak işlemez hale geldi. Son yıllarda yine onarılmış oldu.
Köprülü kasabasında 16’ıncı yüzyılda nöbet kulesi inşa edildikten sonra 18’inci yüzyılın sonunda
Saat Kulesi’ne dönüştürülmüştür.
Sv. Nikole( Kiliseli)’deki Saat kule 19’uncu yüz yılın ilk yarısında ismi bilinmeyen kişi tarafından
inşa edilmiştir. Bugüne kadar korunmuştur.
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Pırlepe merkezinde Sait Ağa Saat Kulesi de 1825/26 yıllarında Said Ağa tarafından 40 metre
yükseklikte inşa edilmiştir. 1836/37 ve 1896/97 yıllarında çeşitli nedenlerden onarılmıştır. 1986 yılında
ve 2013 yılında yenilenerek hizmet etmeye devam etmektedir. Osmanlı’nın bu topraklardan çekilmesiyle
1913 yılında Saat Kuleye konulan haç 1917 yılına kadar kalmıştır. İkinci Dünya savaşından sonra ise
konulan yıldız 1992 yılında indirilerek tekrar haç yerleştirilmiştir.
İştip’te ismi bilinmeyen bir bey tarafından inşa edilen kule ilk önce korunma amacıyla 1650
yılında yapılmıştır, Bir asır sonra da saat kulesi olarak kullanılmıştır. 29.65 metre yüksekliğinde
olan Kule’nin bir bölümü 1934 yılında yıkılmıştır. Son zamanlarda onarılan Kule tüm ihtişamıyla ayakta
duruyor. Halk arasında Saat kule olarak anılır.
Kıratova kasabasında inşa edilen saat kulesi onarılarak korunmuş vaziyettedir.
Koçana’da inşa edilen saat kule onarılarak koruma altına alınmış fakat saat kule olarak hizmet
vermemektedir..
Negotin’de 1810 yılında Haci Tahir Ağa tarafından inşa edilen altı gen saat kulesinden yarı yıkık
duvar kalıntıları vardır.
Yukarı Doyran’da Göl kıyısında ki bayırda, bir zamanlar Yukarı çarşının bulunduğu yerde
Evrenesoğlu Paşa tarafından 10 metre yüksekliğinde inşa edilen Saat kule Balkan savaşlarında yıkılmış,
harabe halindedir.
Kalkandelen’de şehir merkezinde Mehmet Paşa tarafından 1608 yılında inşa edilen Saat kule
1933 yılında yıkılmıştır.
Kırçova’da Saat kule kasaba merkezinde kale eteklerinde 1741 yılında inşa edilmiş, 1926
yangınında hasar görmüş, 185 sene çalışan saat kule 1938 yılında yıkılmıştır.
Debre’de ki Saat kule şehir içinde inşa edilmiş, fakat 2’inci Dünya Savaşından sonra yıkılmıştır.
Struga’da kasaba merkezinde Mustafa Çelebi Camii yakınında taş temeller üzerinde odundan
inşa edilen Saat kule 1’ci Dünya Savaşından sonra yıkılmıştır.
Resne’de ki Saat kule çarşı merkezinde bilinmeyen bir tarihte inşa edilmiş. 1908 yılında Resneli
Niyazi bey çarşıyı yaktığı zaman Saat kule de yanmıştır.
Eğri Palankada ki Saat kule 18’inci yüzyılın sonunda 19’uncu yüzyılın ilk yıllarında kare
biçiminde 12 metre yükseklikte inşa edilmiş, 1958 yılında yıkılmıştır.
Kumanova merkezinde 1520/30 yıllarında yapılan Saat kule 2’ inci Dünya Savaşı esnasında
Bulgar istilacılar tarafından yıkılmıştır.
Radoviş’teki Saat kulenin inşaat tarihi belli değil, fakat 1954 yılında yıkıldığı biliniyor.
Pehçevo, Kavadar, Delçova ve Demir Kapı kasabalarında da 18. yüzyılın sonlarında yapılan
saat kuleler Osmanlı hakimiyetinin sona ermesiyle farklı dönemlerde yıkılmıştır.
Kıratova kasabasında var olan 11 bey kulesinden bugüne kadar 5 kule korunmuştur. Bunlardan
en önemli kule Abedin efendi (Stefan Simiç) kulesidir. 21.80 metre yüksekliğinde ki kule taş, tuğla ve
odundan inşa edilmiştir. Kulenin konservasyonu 1968/69 yıllarında yapıldı. Dört kattan oluşan kulenin
69 basamaklı merdiveni, 7 penceresi, 2 gözlem yeri vardır. En eski kulelerden olan Hasan efendi (Gjorgi
Zlatko) kulesi kalın taştan üç kat inşa edilmiştir. Dikdörtgen 5.90 x 6.35 metre genişliğinde ki kuleye
hareketli basamaklarla çıkılıyor. Emin bey kulesi de üç kat 6.10 metre genişliğinde 12.74 yüksekliğinde
inşa edilmiştir. Haci Kosto ve Kırste kuleleri de ayakta kalanlar arasındadır.
Manastır’da bugüne kadar muhafaza edilen, koruma amaçlı Manastır müftüsü Hacı Mahmut
ef. Tarafından 1628/29 yılında çiftliğinde inşa edilmiş Zindan kule önemli bir kültür anıtıdır. Son
zamanlarda isyancılar bu kulede hapsedildiği için Zindan Kule adını almıştır. Kuleye giriş kapısı 2.3
metre yüksekliktedir. Giriş katı hanımlara aitmiş. Bodrum katı yiyecek ve içecekler için kullanılmış, orada
su bunları da varmış. Bodrum ve giriş kat arasında 90 santimetrelik boşluk cephanelik olarak kullanılmış.
Üst katta yani oturulan günlük odada iki pencere çift demir parmaklıklarla korunmuştur. Çatı altında
ise küçük pencerecikler silah kullanmak için inşa edilmiştir. Taştan inşa edilen ve yüksekliği 11 metre
olan kulenin genişliği dikdörtgen şeklinde 5.35 x 5.60 metredir.
Üsküp’te Bey kulesi korunmuş ve onarılmıştır. 7.5 metre genişlikte kare şeklinde ki Bey
Kulesinin yüksekliği 14 metredir. 17’inci asrın son döneminde inşa edilen Kulenin duvarları 1.45 metre
geniştir.
Koçana’da 3 adet bey kulesi inşa edilmiş, İki kule kasaba içinde, bir kule de Dolni Podlok
köyünde taştan yapılmıştır. Bugün kasaba merkezinde ki yüksekliği 18.5 metre olan kule korunarak
1978 yılında onarılmıştır ve müze olarak kullanılmaktadır.
Ustrumca kulesi ise onarılmış ve kültür anıtı olarak tarihe meydan okumaktadır.
Bedestenler:
Osmanlılar Makedonya’nın önemli ticari merkezleri olan kasabalarda çarşılar inşa etmişler.
İslam-Türk mimarisinin en önemli yapıları daha büyük çarşılarda inşa edilen bedestenlerdir. Tüccar ve
zanatçı dükkanlarına sahip olan bu kapalı çarşılar 16 ili 17’inci yüzyıllarda çarşıların içinde inşa
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edilmiştir. Bir çarşı kültürünü yansıtan ve ticaretin yapıldığı önemli yerleri olan bedestenlerden bugüne
kadar ancak üç kasabada korunmuştur.
Üsküp bedesteni 1445 – 1469 yıllarında İshak bey tarafından inşa edilmiştir. 1689 yangınında
yanan bedesten 1899/1900 yıllarında Hacı Hüseyin, Osman ve Yaşar beyler tarafından tekrar inşa
edilmiştir.
Manstır vilayeti ticari merkezi olma özelliğinden şehir merkezinde 4 kapılı girişi olan 86 dükkanlı
bir bedesten inşa edilmiştir. Bedesten hakkında İshak Çelebi İbni İsa 1508 yılında ki vakfiyesinde söz
eder. Bedestenin duvarları kalın olmasına rağmen dükkanlarda değerli eşyalar olduğu için güvenlik
sultanın özel kanunnamesiyle sağlanmıştır. Bedesten 15’inci yüzyılda Rumeli beylerbeyi Kara Davut
Paşa Uzunçarşılı tarafından yapılmıştır.
İştip kasabasının merkezinde farklı bir mimari yapı olan Bedesten 16’ıncı veya 17’inci yüzyılda
taştan inşa edilmiş üç girişi vardır. Resim galerisi olarak kullanılır.
Manastır’daki Mağaza (ticari malların toplandığı yer) kasaba merkezinde önemli bir kültür
eseridir.
Cephanelik:
Manastır’ da 1876 yılında inşa edilen baruthane ( cephanelik ) birinci kategoriden kültür anıtıdır.
Bugün film prodüktörlerin de ilgisini çekmektedir. Makedon Arkeolog Stevçe Todorovski cephaneliğin
sırrının Smilevo ustaları tarafından gizlendiğini vurgularken, Manastır Valisi Koca Ahmet Zeki Paşa’yla
inşaat ustaları arasında geçen bir konuşmayı da şöyle naklediyor:
“Dört binadan oluşan ve inşaatında kesme taş kullanılan cephanelikte ki çalışmalar esnasında,
Manastır Valisi’nin ustalara para teklifine karşın ustalar, “ödeme yapıktır, böyle hayırlı bir iş için biz para
almayız” demeleri Vali tarafından anlaşılamamış. Bir zaman sonra Vali katibi bu işin sırrına vakıf olarak,
karşı ki binadan bakıldığında inşaat edilen bina ve duvarların Hristiyan haçı teşekkül ettiğini göstermiş.
Binaların bir duvarında da taş üzerinde göze çarpmamak için oyulan bir haçın da var olduğu
anlaşılmıştır.
Askeri İdadi
Mustafa Kemal Atatürk’ün 1896 – 1899 yılları arasında eğitim gördüğü Askeri idadi binası 1848
yılında kışla olarak inşa edilmiş. İdadiden sonra 1900 – 1909 yılları arası Askeri akademi ( harbiye )
olarak kullanılmış. Osmanlı askerinin çekilmesiyle çeşitli dönemlerde kışla veya depo olarak da
kullanılmıştır. Şu anda Şehir Müzesi olarak kullanılan binada 1978 yılında Atatürk anı odası açılmıştır.
120 metre kareye genişlettirilen oda 03. 10. 1998 yılında ziyarete açıldı.
Manastır’da Abdullah Kerim Paşa tarafından sarayın inşaatı 1911 yılında başlamış.
Tamamlanmayan saray binası Birinci Dünya savaşında hasar görmüş, fakat 1918 de kurulan SırpHırvat-Sloven Krallık Yugoslavya döneminde yani 1919 yılında tamamlanarak askeri ihtiyaçlar için
kullanılmıştır. Bugün bu bina terk edilmiş boş duruyor.
Sultan Reşad’ın Rumeli seyahatı esnasında 1911 yılında Manastır’ı ziyaret etmiş ve kaldığı bina
bugün Rektör binası olarak kullanılır.
Gevgeli’de Mulalı Efendi konağı 1911-1912 yıllarında inşa edilmiş 1914 yılında da terk edilmiştir.
Resne’de Kolağası Ahmet Niyazi bey tarafından 1905-1909 yılları arasında 4800 metre karelik
bir alanda Pariz’de Versay sarayının benzeri olarak inşa edilmiştir. Bu bina Niyazi bey sarayı gibi anılsa
da bugün Dragan Tozi adı altında sanat galerisi olarak kullanılır. Niyazi bey adına ait hiç bir yazı yoktur.
Ohri’de İttihat ve Terakki’inin önemli isimlerinden olan Eyüp Sabri (Akgöl) beyin 1908 – 1912
yılları arasında inşa ettiği İdadi binası bugün “Aziz Kliment Ohridski” adı altında lise binası olarak
kullanılır. Eyüp Sabri beyin yaptığına dair tüm bilgiler elde variken onun adı hiç bir yerde yazılı değildir.
Üsküp’te bugüne kadar korunan önemli binalardan biri de Valilik ve Postahane binaları mimari
özellikleriyle önemli kültür eserleridir.
Türbeler:
Makedonya’da çok sayıda türbenin yıkılmasına rağmen önemli şahıslara ait olan bazı türbeler
korunmuş hatta onarılmıştır. Osmanlı döneminde inşa edilen ve halk arasında ziyaret edilen bazı
yerlerde hala mum yakılan bir Türk örf ve adeti bugün da devam etmektedir.
Bugün de var olan türbeler Üsküp’te ayakta kalan türbeler arasında bir Türk kültürün göstergesi
olan Mustafa paşa türbesi ( 1519 ), Beyhan Sultan türbesi ( 1556/57), Dağıstanlı Ali paşa türbesi (1774),
İsa bey türbesi, Üsküp’e yakın Saray köyünde Hüseyin Şah türbesi, Üsküp’ün Gazi baba semtinde
1963 depreminde yıkılan Aşık Çelebi türbesi 2013 yılında TİKA tarafından yeniden inşa edildi. Ohri’de
Sinan Çelebi ( 1493 ) türbesi, Pir Mehmet Hayati-Halveti (1766/67) türbesi, Haydar paşa türbesi, Ak
baba türbesi, Kalkandelen’de Sersem Ali baba türbesi, Hurşide Hanım türbesi, Manastır’da Hasan baba
türbesi, İştip’te Şeyh Muhyiddin türbesi, Rumi baba türbesi Gibi daha çok sayıda türbeler tasavvuf
kültürüne ait eserlerdir.
Türk kültürünün ayrılmaz parçası olan Tasavvuf kültürünün de yaşatılması için birer eğitim
merkezleri olan çok sayıda tekke ve dergahlardan ancak birkaç tanesi bugüne kadar korunabilmiştir.
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Üsküp’te Rifai ve Sadi, Kalkandelen ve Kanatlar’da Bektaşi, Ohri, Usturga ve Kırçova’da halveti
tarikatlarına mensup tekkeler hizmet vermektedir. Bu mekanlarda aşure geleneği de devam etmektedir.
Farklı zatlara ait türbelerin sayısı da azdır.
Kabir taşlarının şekilleri de bir Türk kültürünün yansımasıdır.
Osmanlının bu topraklardan çekilişinden yüzyıl sanra da bazı eserlerin kayboluşu Türk kültür
varlığının mührünün kayboluşu demektir.
Makedonya’nın önemli turistik şehri Ohri’de 14’üncü yüzyılda inşa edilen Fatih Sultan Mehmet’e
adanan Sultan Camii veya halk arasında İmaretCamii olarak bilinen (uzun yıllar ibadet için
kullanılmayan) önemli Türk kültür eseri 1999 yılında yıkılarak yerine görkemli bir Ortodoks kilisesi
yapıldı. Ohri Kalesinin alt kısmında yıkılan bu değerli eserle bu topraklarda bir Türk varlığının mührü yok
edildi.
2001 yılında Makedon milliyetçileri tarafından Pırlepe Çarşi camii ( 1457) yakılarak kül oldu.
Önemli bir Kültür eserin ortadan kaldırılmasıyla Pırlepe’de Osmanlı eserleri yok oldu.
İştip’te Hüsameddin Paşa Camii de uzun yıllar onarılmıyor, önemli bir Türk kültür eseridir.
Manastır’da Kadi Haydar Camii 1561/62 yıllarında inşa edilmiş. İki minareli, tek kubbeli olan bu
eserin de zaman içerisinde minareleri yıkılmış, harabe halindedir.
Manastır merkezinde bulunan Yeni Cami, Kadı Mehmet efendi tarafından 1558/59 yılında inşa
edilmiş fakat sanat galerisi olarak kullanılmaktadır. Cami altında kilise olduğu gerekçesiyle uzun yıllar
yapılan kazı çalışmalarından dolayı kapalı tutuluyor.
Ustrumca kasabasında Orta Camii ve Hünkar Camii de kadere terkedilmiştir. Akibeti belli değil.
Ustrumca’ya bağlı Banitsa köyünde ki Osmanlı Camii de harabe halinde yok olmaya terk
edilmiştir.
2012 yılında, Makedonya İslam Birliği Usturga müftüsü tarafından kasten yıkılmak istenen tek
kubbeli 14’üncü asırda inşa edilen Mustafa Çelebi camii son anda kurtuldu fakat onarım çalışmalarının
başlaması bekleniyor.
Makedonya’da inşa edilen birkaç konaktan yalınız Üsküp’e yakın Bardovçi’de Hıfzi Paşa
konağından giriş kapısı kalmıştır. Çok önemli bir kültür eseri olan konaktan geriye bir şey kalmadı.
Makedonya’nın Kocacık köyünde Atatürk’ün dede evinden kalan temeller üzerinde inşa edilen
bina Kültür eserlerimize kazandırılan çok önemli bir anıttır.
Osmanlı döneminde Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak inşa edilen çok sayıda köprü
ve çeşmelerden bugüne kadar korunanların sayısı azdır.
Su kemeri:
Justinianos döneminde inşa edildiği düşünülse de Kurşunlu handa kullanılan inşaat
malzemesine benzerliğinden 15’inci yüzyılda Topçu kışlasına, Mustafa Paşa camiine, Kurşunlu hana
Üsküp Karadağı’ndan su getirilmek için yapıldığına inanılıyor. Su kemeriyle ilgili ilkyazı 26.11.1514
yılında Mustafa Paşa Vakfiyesinde yer almaktadır.
Makedonya’daki gelişmelerin, bilimsel-kültürel faaliyetlerin, Makedonya Türkleriyle ilgili her türlü
gelişmelerin ele alındığı, gerektiğinde çözüm önerilerinin yer verildiği ve kamuoyunun oluşturulabildiği
basın faaliyetleri çerçevesinde Makedonya’da Türkçe yayınlanan gazete ve dergilerin, radyo ve
televizyonun Türk kültürünü her alanda tanıtma açısından önemi büyüktür.
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6. OTURUM (6. SESSION)
Oturum Başkanları (Session Moderators):
Prof. Dr. Kübra ALİYEVA-Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Georgi NIKOLOV
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EL SANAT DALLARININ KARŞILIKLI ENTEQRASYONU
Etibar RZAZADEH43
Kərimli DİLAVƏR EYNULLA**
Ahşap işçiliği kendine özgün özelliklerinin yanı sıra, diğer halk sanatlarıyla ilişkili yönleriyle de
dikkat çekmektedir. Şöyle ki, sık kullanılan ev eşyalarıyla birlikte, hediyelik eşyaların da bazen diğer
sanat teknikleriyle tamamlanması ve karşılıklı olarak birbirinin güzelliğini ortaya çıkarması yeni bir sanat
dalının oluştuğunu göstermektedir. Bu gibi yeni çalışma alanlarda dikkatimizi çeken axşapla
inteqrasiyonda bulunan nakış, dokuma, oymacılık ve süsleme işleridir. Ayrıca, sanatla ilgili yapılan
araştırmalardan da anlaşıldığı üzere, geniş uygulama alanına sahip olan nakış işlemeleri zamanla diğer
sanat dallarıyla iç içe girmiş ve birbirine karışmış durumdadır. Azerbaycan halk sanatlarına özgün oyma
ve nakış işlemelerinin ortak bir ürün üzerinde birlikte kullanılmış olduğunu da bu yeni sanatsal demeler
arasında görebiliriz. Güzel bir masa, ketil, raf, masa örtüsü ve şilteler örgü işlemelerle süslenir.
Çerçevelerde, askılarda, yelpazelerde ise axşap ve nakış sentezi önceden planlanarak hazırlanır. İlginç
olan şu ki, pek çok dekoratif yelpaze, askı ve çerçivelerde ahşap süslemelerinin mi, yoksa nakış
işlemelerinin mi güzelliğinin daha çok ön planda olduğunu söyleyebilmemiz neredeyse imkansız. Değerli
süslemeleri olan ahşap kitap cildinin, kutusunun veya rehilin, kitaplığın çok güzel nakışlarla süslenmiş
kumaşlarla kaplandığını veya sarıldığını görebiliriz. Ahşaptan yapılmış ve dokuma, örgü nakışlarla
süslenmiş figurlerin sahibi tarafından odanın değerli bir köşesinde konulduğunu sıkça görebiliriz. Daha
önceleri bu gibi eserlerin hazırlanması için ustalara baş vurulurdu. Genellikle dokuma ve nakış işlemeler
yapan büyükannelerimiz değerli ahşap eserleri ev ortamında ustalıkla süslerlerdi. Kuşkusuz bunlar 20.
yüzyılın başlarına kadarki Azerbaycan halkının günlük yaşamı için karakteristikti. Bununla birlikte, ulusal
bilinçlenmenin ve etnik sanat dallarının önemsendiği günümüz dünyasında yerel işlemeli, etnik özellikleri
yansıtan, bazen ise yeni içerikli, karmaşık kompozisyonlu çalışmaların giderek daha da arttığını
görmekteyiz. Halı dokumacılığında, oyma dikiş, nakış işlemelerinde ahşap motiflerine sıklıkla
rastlanması ilgimizi çekmektedir.
İki sanat dalının sentezi açısından en dikkati çeken yön “giydirilen” ahşap figürler ve
oyuncaklardır. Günümüzde en parlak dönemini yaşayan kukla teatro sanatı da bu alanın gelişimine
katkıda bulunmaktadır. Tiyatroların ihtiyaçları için tasarlanan ahşap oyuncakların sahnelenen eserin
sujetine uygun ince nakış işlemeleri seyirciler genellikle eserin ayrı bir özelliğiymiş gibi algılamaktalar.
Kukla yapımı sanatı günümüzde bağımsız, ciddi ve karmaşık bir sanat dalı haline gelmiştir. Bazı ustalar
figürü taşıyan axşap malzeme üzerinde maksimum ustalık sergilerken, bazıları ahşap eşyayı, figürü
yalnız kendi oyma, dikiş, nakış çalışmalarını sergiledikleri bir araç olarak görmekteler. Ancak, her
halükarda, hem genel kompozisyona hizmet eden ahşap figürler, hem de ince çizgileri yansıtan ahşap
ekipmanlar eserin ahşap ustasından yaratıcı bir yaklaşım ve sanatsal beceri talep ettiği gibi, nakış işleri
yapan ustadan da eserin ahengini pozmamayı, temel konusunun içeriğine uygun ince çizgilerle sanatını
yansıtma yeteneği istemektedir.

Dikkat edilmesi gereken başka bir konu daha, aynı eser üzerinde çalışan sanatçıların karşılıklı
zenginleşmesi ve bunun yanı sıra tekniklerinin ve eserlerinin içerğinin modernleşmesidir. Pek çok ahşap
çalışmasında dikiş ve nakışlar için karakteristik olan figürlere ve yöntemlere rastlamamız olasıdır. Bazı


Prof. Dr., Odlar Yurdu Üniversitesi, Bilgisayar Eğitimi Bölüm Başkanı, Bakü.
** Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi, rəssam, böyük elmi işçi

229

14. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ, SANATI ve KÜLTÜREL MİRASI KORUMA SEMPOZYUMU/SANAT ETKİNLİKLERİ

iplerle süsleme sanatıyla uğraşan sanatçılar yeni, özgün giysi örneklerini oyma işlerle ve yakılarak
süslenmiş ahşap ekipmanlarla süslemekteler. Giderek daha fazla oymacı ve dokumacı ahşap eserler
için daha karakteristik olan silikonla yapıştırma yöntemini kullanmaktadır. Anlaşıldığı üzere, karmaşık
kompozisyonlu ve karışık tekniklerin kullanıldığı eserlerin ortaya çıkması kollektif yaratıcılığın, birbirini
tamamlayan hayal gücünün sonucudur. Bu bağlamda sentez çalışmalardaki sanatsal becerileri
izleyicilerin dikkatine sunmak için bu gibi müşterek emek ürünü olan kollektif sanat eserlerinin özel
sergilerine ve kapsamlı bir şekilde araştırılmasına ihtiyaç duyulduğunu düşünüyoruz.
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MACAR BİLİMLER AKADEMİSİ KÜTÜPHANESİ ŞARKİYAT KOLEKSİYONUNDA BULUNAN 16.17. ve 18. YÜZYILA AİT ÜÇ CİLT ÖRNEĞİ
THREE BINDER EXAMPLES OF 16TH, 17TH AND 18TH CENTURIES IN THE ORIENTAL
COLLECTION OF THE LIBRARY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
Mesude Hülya ŞANES DOĞRU
ABSTRACT
The Library of the Hungarian Academy of Sciences was established by historian Count József
Teleki, the first President of the Academy in 1826. It, growing with help from various sources, was
opened in 1844 for scholars after the necessary organizing and processing and since 1867, it was
opened for the use of all citizens of the country.
There are 810 Turkish manuscripts in four separate collections in the library. The artworks
written in different centuries and on various subjects, enriched by the donations of collectors, are
valuable treasures waiting for researchers to examine in terms of book arts.
In the selection of the artworks in the library collection, the application methods of the rosettes
used on their binders, as well as the understanding of pattern design that has changed over the
centuries, has also been effective.
The rosette form has been studied in the Turkish decorative arts with its applications on
illumination, binder, tile, carpet and many different materials by developing and changing over the
centuries.
The first artwork examined is Hüsrev-name-i Firaki with no. Török, O 254. The rosette on the
binder of poetic hymnal which had no colophon page and dated on 16 th century had been applied as
cold pressing. Bahrü’l Cevahir, the second artwork with no. Török, O 227 is a masnavi and is the poetic
artwork dated M. 1622 written by poet Muhammed Hilmi. The rosette used on binder of the artwork was
worked as bottom separation. The third artwork with no. Török, Qu 28 dated M. 1733 and named Cemnüme fi- Fenni’l- Cografya is a geography book translated from French. Binder of the book is colourful
and its rosette, bracket and ruler with three thread rumi were applied by using the yekşah technique.
In the scope of this study, improvement of the rosette form of such three manuscripts dated in
16th, 17th and 18th centuries and selected from the Oriental Collection of the Library of the Hungarian
Academy of Sciences in Budapest will be handled by comparing to pattern designs (hatayi group, rumi,
cloud) in the rosettes.
GİRİŞ
Bu çalışmanın konusu, cilt kapaklarında kullanılan şemse motifinin yüzyıllar içinde farklılaşan
formları üzerinde bir araştırma yapmaktır. Şemselerin uygulanma yöntemleri ve desen kompozisyonları
da eser seçiminde etkili olmuştur. Macar Bilimler Akademisi Şarkiyat koleksiyonunda bulunan, 2019 yılı
yaz aylarında, Budapeşte’de kütüphanede araştırılan ve fotoğrafları talep edilen ciltler içinden, şemseli,
dönemini yansıtan ve karşılaştırmaya uygun 16., 17., ve 18. yüzyıllara ait üç adet yazmanın cilt kapakları
amaçlı örneklem olarak seçilmiştir.
1826 yılında, akademinin ilk başkanı da olan tarihçi Kont Jozsef Teleki 1 tarafından kurulan
Macar Bilimler Akademisi Şarkiyat Kütüphanesinde dört ayrı koleksiyonda 810 adet Türkçe yazma eser 2
bulunmaktadır. Eserler yıllar içinde, çeşitli şekillerde kütüphane koleksiyonuna eklenmiştir. 265 adet
Türkçe yazma taranarak dijital platformda akademisyenlere sunulmuştur. Özel olarak talep edilen
eserler ise, izin alınmak sureti ile kontrollü bir ortamda okuyucuya sunulmaktadır.
Bir yazma eserin, en fazla değişime uğrayan bölümü cilt kabıdır. Zaman içinde sürekli
kullanımdan dolayı hızla yıpranır ve değiştirilmeye ihtiyaç gösterir. Bu nedenle dönemine ait cilt kabı
bulmak da oldukça zordur. Bu çalışma kapsamında seçilen eserler, dönemlerine ait kabları sağlam
kalmış; incelenmeye olanak sağlayan yazmalardır. Cilt kablarında en çok kullanılan form olan şemsenin
uygulandığı döneme göre köşebentli ya da köşebentsiz olabildiği görülür. Desen kompozisyonları
geometrik, hatayi grubu çiçekler, natüralist çiçekler, rumiler, bulutlar, hayvansal motiflerden oluşan geniş
bir yelpazeye sahiptir ve cilt kapları üzerinde baskı ya da yazma olarak uygulanmıştır. Tasarımlarından
dolayı bu çalışmaya konu olan örnekler üzerinde üretildikleri dönem ile uygun şemseler bulunmaktadır.


Doç., Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
Aynı zamanda Akademinin ilk başkanı da olan Kont, kütüphaneyi önce 1844 yılında, çeşitli yardımlar ve bağışlarla
zenginleştirerek araştırmacıların çalışmalarına yararına sunmuş; 1867 yılı itibarı ile yapılan düzenlemelerle
kütüphane halka da açılmıştır.
2 Yazma eserler din, edebiyat, tarih/siyaset, defter( katalog, belge, sicil) ansiklopedi, astronomi, coğrafya, salname,
matematik ve hendese, tıp, zooloji, botanik, dil, tabir-name, askerlik, mimari, müzik, yemek kitapları olarak
sınıflandırılabilir.
1
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Şemse3 motifinin Şems kökünden geldiği ve Güneş anlamına geldiği bilinmektedir. Kitap kabının tam
ortasına yerleştirilen bir formdur ve gökyüzünde etrafına ışıklar saçan bir güneş gibi bir görünüme
sahiptir. Yazma eserin mıklebi üzerinde bulunan dairevi ve paftalı formlar da şemse olarak adlandırılır
(Özcan,1990:2). Şemseler dönemlerine, kalıp ve işleme biçimine göre, salbekli ya da salbeksiz olarak
uygulanmışlardır. Yapılış tekniklerine göre, gömme, soğuk, yazma, mülevven, müşebbek (kat’ı),
mülemma, alttan ayırma, üstten ayırma, zerduz, yekşah ve lake olarak isimlendirilmişlerdir.
Bildiri kapsamında, şemseli örnekler arasından seçilen ilk eser, Török, O.254 numaralı Hüsrevname-i Firaki’dir. Eser, Kütahya’lı Abdullah Firaki4 (ö. 988/1580)’ye atfedilmiştir. 16. yüzyıla tarihlenen
ve ketebe sayfası bulunmayan manzum hüsrevnamenin köşebentsiz, sahtiyan deri kullanılmış cilt
kapağının ortasında bulunan salbekli şemsesi ve mıklep şemsesi serbest olarak tasarlanmış, bitkisel
motiflerle (hatayi, penç, gonca) birlikte saz yaprakları kullanılmış, soğuk baskı olarak uygulanmıştır.
Dendanlarında ve cetvellerinde altın kullanılmıştır. 1b unvan sayfasında, bedahşi laciverdi üzerinde
negatif (çift tahrir) olarak tasarlanmış bir tezhip yer almaktadır. Doksan sekiz sayfa olan yazmanın satır
sayısı on beştir. Çift sütun olarak nesih yazı türünde yazılmıştır. Kağıt boyutu: 205x115 mm. yazı boyutu:
140x67 mm. olan deri cildin şemsesi gömmeli ve mikleplidir. Kağıdı filigranlıdır (Parlatır, Hazai
2007:105-106).

Török O.254 numaralı eserin dış kabı

Eserin tam çizimi

İkinci eser, Török, O.227 numaralı Bahrü’l Cevahir, bir mesnevidir. Doğum ve ölüm tarihleri belli
olmayan Muhammed Hilmi isimli şairin H. 1032 /M. 1622 tarihinde kaleme almış olduğu, din büyükleri
ve peygamberlere övgü olarak bölümler halinde düzenlenmiş manzum bir eserdir. Yazma eserin
sahtiyan deri cildinde bitkisel motifler (hatayi, gonca, penç) ve ayırma rumi kullanılmış, ¼ şeklinde
tasarlanmış olan şemse, alttan ayırma olarak uygulanmıştır. Kağıt boyutu: 203x123 mm., yaprak
boyutu: 155x 75mm olup, 104 sayfa, 16 satır ve çift sütunludur. Kağıdı filigranlıdır ve eserin nesih türü
yazısında siyah mürekkep kullanılmıştır. Başlıkları kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 1b unvan sayfasında
bitkisel olarak tasarlanmış, bir tezhip bulunmaktadır. Bütün sayfalarda şiirler çift altın çerçeve için
alınmıştır (Parlatır, Hazai 2007: 84-85).

Török O.227 numaralı eserin dış kabı Eserin tam ve ¼ çizimleri5
Török, Qu.28 numaralı Cem-nüme fi- Fenni’l- Cografya isimli üçüncü eser ise, Fransızca’dan
tercüme edilen, M. 1733 tarihli bir coğrafya kitabıdır. Kağıt boyutu:270x 175 mm. yaprak boyutu:210x105
mm.dir. 30 sayfa 21 satır ve tek sütun olarak düzenlenen eserin kağıdı filigranlı, yazısı nesih kırması,
siyah mürekkeple yazılmıştır. Başlıklar kırmızı mürekkeple belirtilmiştir. 1b sayfasındaki tezhibinde
bitkisel motiflerle birlikte, bulut ve hurdeli rumi kullanılmıştır. Tezhibi ikili hasır bir zencerek çevreler.
Kitabın bordo renkli sahtiyan deri ön kapağının cildinin şemsesi ve köşebentleri siyah renkli sahtiyan
deri olup, mülevvendir ve rumi tasarımlı şemsesi, köşebentleri ve üç iplik rumili cetvelinde yekşah tekniği
3

Şemse formu, sadece cilt kablarında değil; süsleme sanatları içinde birçok farklı malzeme üzerinde de
kullanılmıştır. Tezhipli eserlerde zahriye sayfası olarak daireden ovale (beyzi) kadar farklı şekilde görülür. Kalemişi
olarak ahşap üzerinde, malakari olarak iç mekanlarda, çini uygulama olarak panolarda önemli bir yer tutar.
4
Müderristir. Zeyniyye tarikatının şeyhidir. Vaiz olarak ün yapmıştır.
5
Çizimler Araştırmacı Serkan Çelik tarafından yapılmıştır.
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uygulanmıştır (Parlatır, Hazai 2007: 215-216). Cildin muhtemelen kaybolmuş olan arka kapağının yerine
eklenen kahverengi sahtiyan deri kapak üzerine sadece altın cetvel çekilmiştir.

Török Qu.28 numaralı eserin dış kabı Eserin tam ve ¼ çizimleri
Ciltlerin üretiminde her dönem Sahtiyan (keçi derisi), ceylan derisi (rak) ve koyun derisi (meşin)
kullanılmıştır. Mücellitler cilt bezemelerinde şemseli, saz üslubu, kafesli, natüralist, vb. birçok
kompozisyonu, deri, kumaş, kıymetli maden gibi farklı malzemeyle cilt kablarına uygularlar. Deri ciltlerde
görülen klasik üslup ise, şemseli cilttir. Bu ciltler ciltler içinde en önemli bölümü oluşturur. Şemseler
kapağın tam ortasında şemse boyutunda oyulmuş olan bölüme yerleştirilir. Meşin kabın üzerini
tamamen kaplayan şemseye yekpare şemse, parça olarak kesilip yerleştirilmiş haline parçalı şemse,
etrafı zincir şeklinde bordürü olana zincirli şemse, kapakların mukavvası oyulup içine kabartma olarak
oturtulduğu şekle de gömme şemse adı verilir. Mülemma olarak isimlendirilen örneklerde motifin hem
kendisi hem de zemini altınla işlenir. Mülevven şemsede de bezemelerle cilt kapağında kullanılan deri
rengi birbirlerinden farklıdır. Şemseli ciltlerde boyama alttan (motifler deri renginde, zemin altınlı) ve
üstten ayırma (motifler altınlı, zemin deri renginde) şeklinde olabilir. Şemse cildin üzerine basıldığında,
hem zemin hem de motifler deri rengindeyse, bu da soğuk şemse olarak adlandırılır. Cildin tasarımlı
bölümünün erkek ve dişi olarak oyulmak suretiyle kabın dış ya da iç bölümünde kullanılması da
müşebbek (kat’ı) şemseyi oluşturur. Soğuk şemse cilt sanatında en çok uygulanan yöntemdir. 15.
yüzyıla kadar ciltlerin uygulamasının soğuk şemse şeklinde olduğu görülmektedir (Esiner Özen,
2017:18).16.-18. yüzyıllar arasında şemse formları değişse de uygulamalar aynı şekilde yapılmaya
devam eder. Alttan ayırma, üstten ayırma tekniklerinde çalışılmış şemseli ciltler bu dönemler arasında
oldukça fazla şekilde uygulanmıştır. Aynı zamanda 16. Yüzyılın sonlarından itibaren de sırma ile deri
üzerine işlemelerin yapıldığı zerduz şemseler ve lake tekniğiyle yapılan lake şemseler ciltlerde kullanılan
uygulamalara daha sonra eklenen bezeme unsurları arasına girer (Özcan, 1990:4). Diğer tekniklerin
yanı sıra 18. yüzyılda yekşah tekniği uygulanmış yazma şemseli ciltlerin üretimi 19. yüzyılda da devam
etmiştir.
Şemselerin içleri Anadolu Selçuklu kablarında geometrik motifler, hatayi grubu bitkisel motifler
ve rumilerle tasarlanmıştır. Anadolu Selçuklu dönemi ciltlerinde6 şemse motifi genellikle bir yıldız sitemi
şeklinde ve dairesel bir şekilde cildin tam ortasında yer alır. Bu formlar oluşturulurken, simetri, bağıntı,
orantı ve ileri geometri prensipleri üzerine kurulmuştur (Çakmak, 2020:23). Sonsuzluk ilkesine dayanan
geometrik süslemeler Anadolu Selçuklularıyla birlikte, Memluk, İlhanlı ve Karamaoğulları tarafından da
kullanılmış; 9. ve 12. yüzyıllar arasındaki ciltlerde şemseler içinde yıldız ağları ve geometrik örgüler
kullanılmıştır. Anadolu Selçuklu’dan günümüze kadar Anadolu coğrafyasında yapılan pek çok cilt
kabının üzerinde şemse formu yoğun şekilde kullanılmıştır. Bu form, daire (madalyon) olarak tabir edilen
şekilde beyzi (oval) şekle dönüşmüş; zaman içinde şemse formu çeşitlenerek değişmiştir.
Geometrik formların tercih edildiği Anadolu Selçuklu ciltlerinde ön ve arka kapak farklı olabilir.
Şemse formu kapağın genellikle ortasında kullanılmıştır. Ör: Ön kab rumi zeminli iken, arka kab
yuvarlak şemseli, ön kab geometrik zeminli iken, arka kab yuvarlak şemseli, ön kab yuvarlak şemseli
iken, arka kab bitkisel ve ovalimsi olurken her iki kapağı da aynı olan kablar da görülmektedir. Tezyinatta
yuvarlak şemselerle birlikte, oval, yıldızlı, altıgen, sekizgen şemselere rastlanmaktadır. Şemse, bazen
kapak zeminini tamamen örter. Yuvarlak şemsenin dışında, oval, yıldızlı, altıgen, sekizgen gibi şemseye
de rastlanmaktadır. Bilinen 26 tip şemse düz yuvarlak, 4-6-8-10-12 ve daha fazla dilimli yuvarlak, Mühri Süleyman’lı, yuvarlak içi 6-8-10-12 kollu yıldızlı, tek ve çok merkezli geometrik zeminli, merkezi 10-12
kollu yıldızlı tek ve çok merkezli geometrik zeminli, rûmî zeminli, çeşitli şekillerde oval, sekizgen,
dikdörtgen, gibi birçok formda yapılarak (Arıtan,1992:16-17) Anadolu Selçuklu cildini şekillendirir. Bütün

6

Anadolu Selçuklu cilt kabları üzerinde, küçük paftalar (kartuşlar) içindeki beyitler arasında (Esiner Özen, 2017:17),
Beylikler döneminde de bazı cilt kabları üzerinde mücellit isimlerine ya da mühürlerine rastlanmıştır. Osmanlıda
nakkaşhane düzeninde, sadece önemli kişilere yapılan ciltler üzerinde bazen imzalar görülür. Bu özel durum dışında
Osmanlı ciltleri üzerinde, mücellit ismi bulunmaz (Artan,1992:7-8).
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bu formlara bakıldığında; Anadolu Selçuklu cildinin şemsesi daha çok yuvarlak formda yapılmıştır;
denebilir.
Beylikler dönemi ve Osmanlı’nın ilk dönemlerinde yapılan cilt kabları Anadolu Selçuklu cildi
özelliklerini taşır. 15. yüzyılda, saray nakkaşhanesinde üretilen ciltlerde kullanılan şemselerin iri, dilimli,
salbekli, beyzi (oval) şemseler olduğu, ciltlerde köşebentler kullanıldığı görülür. Miklepte kullanılan
şemse yuvarlaktır. Şemselerde hem soğuk şemse, hem de kat’ı uygulanmış; rumi ve Baba Nakkaş tarzı
hatayi grubu motifler kullanılmıştır. 15. yüzyılda tezyinata bulut motifinin eklenmesi ile, özellikle 16. yüzyıl
ve sonrasında bitkisel motiflerle kullanılan rumi ve bitkisel motiflerle kullanılan bulut motifleri
kompozisyonları şekillendirir. 16. yüzyılda, şemseler mekik (oval) şeklinde ve salbeklidir. Köşebentler
ve kartuşlar (pafta) da cilt kabı tasarımında kullanılmaya başlar. Şemse formunun en mükemmel halinin
görüldüğü dönemdir. Hatayi grubu motiflerle birlikte rumi ve hatayi grubu motiflerle birlikte bulut
motiflerinin kullanıldığı tasarımlarda saz üslubu yapraklar da tasarımların bir parçasıdır. 17. yüzyılda,
oval şemseli örnekler görülse de, şemse formu bozulmaya başlar. Salbekler büyürken, köşebent ve
bordürler kalkar ve tepeleri çıkıntılı, dikdörtgene benzer şemseler görülür. Dış kenar bordürlerine kalın
zencerekler çekilmeye başlar. Şemseler hatayi grubu çiçekler ve bulutlarla birlikte tasarlanırken,
natüralist üslupta şükufelerin de şemseler içinde kullanılmaya başladığı görülür. 18. yüzyıl ortalarında
ortası şişkin, dar ve uzun şemse formları yaygınlaşır. Dış ve iç kapak süslemeleri artar ve klasik şemseli
ciltlerin güzel örnekleri üretilir. Şemseler genellikle kalıpla basılarak uygulanırlar. 18. yüzyılda deri
üzerine altınla çalışılan yazma şemseli ciltler de yeni ve farklı bir uygulama olarak cilt sanatı içinde yerini
alır. Yazma şemseli ciltlerde uygulanan yekşah tekniği altın zemin üzerine teber (yekşah) aleti ile
bastırılmak usulüyle yapılan bir çalışmadır. Motifin formuna uygun şekilde yapılan bu işlem sonucu
altının parladığı görülür. Şemselerin içinde ya da dışında kullanılan altın noktalar üzerine nokta demiri
ile vurularak altının parlamasını sağlanır. Natüralist çiçek (şükufe) ve akant yapraklarının şemseler ve
köşebentler içinde yer aldığı ciltlerin Barok- Rokoko üsluplarından etkilendikleri anlaşılmaktadır. 19.
yüzyılda şemseli cilt uygulaması azalır; dönemin karakteristiği kafesli (zilbahar- zerbahar) ciltler olur
(Balkanal, 2002:551-552). Ayrıca bir yüzünde Osmanlı saltanat araması, diğer tarafta ay- yıldız bulunan
kumaş kullanılan ciltlerle birlikte batı tarzı deri ciltler yapılmaya başlar (Esiner Özen, 2017:24).
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Çalışmaya konu olan üç yazma eserin ortak ve farklı yönleri olduğu görülmüştür. Üçü de
sahtiyan deri üzerine çalışılmıştır.
Török, O.254 numaralı Hüsrev-name-i Firaki 16. Yüzyıla tarihlenen bir eserdir. Soğuk baskı
şemse olduğu görülen eserde bitkisel motifler ve saz yapraklarının kullanıldığı tasarım dönemine
uygundur. Şemse ise form olarak ideal örnekler arasındadır.
İkinci eser, Török, O.227 numaralı Bahrü’l Cevahir,17. yüzyıla tarihlenen bir mesnevidir. Alttan
ayırma olarak çalışılmış olan şemsede, hem bitkisel motifler, hem de ayırma rumiler kullanıldığı görülür.
Ancak zeminde bulunan altınlı bölümün olası gerektiği gibi boyanmamış olması ve motiflere de
taşırılması, motiflerin algılanmasını önlemektedir. 17. Yüzyıl kablarının tasarım açısından 16. yüzyıldaki
benzerleri gibi olma örneklerinden biridir.
Török, Qu.28 numaralı Cem-nüme fi- Fenni’l- Cografya (M. 1733) isimli üçüncü eser ise, 18.
yüzyıla tarihlenmektedir. Yekşah tekniğinde olan yazma cilt, aynı zamanda mülevvendir. Cilt kabını
bezeyen rumi tasarım döneminin diğer örnekleriyle örtüşmektedir.
Her biri bir yüzyılın temsilcisi olan bu üç cilt kabı örneğinde, hem bitkisel motiflerin hem de rumi
motiflerinin ayrı ayrı tasarımlarda yer aldıkları, hem de bitkisel motiflerle rumi motiflerinin bir şemse
içinde harmanlandığı üç ayrı kompozisyon olduğu görülmektedir. Her bir kabın bezemesinde diğer kitap
sanatlarında olduğu gibi, döneme damgasını vuran motif çeşitliliğinden faydalanıldığı anlaşılmaktadır.
Aynı zamanda üç cilt kabı da dönemlerine uygun tekniklerle çalışılmıştır.
Sonuç olarak hangi dönemde yapılmış olursa olsun; şemse bir cilt kabının tam ortasında yer
almaktadır. Dairesel, geometrik ve yıldız geçmeler (altıgenden onikigene kadar çeşitlenen), rumilerle
zenginleşen tasarımlarla başlayan Anadolu Selçuklu cildi Beylikler dönemini ve Osmanlı’nın ilk dönemini
etkilemiştir. Dilimli (dendanlı) şemseler 15. yüzyılda rumi ve bitkisel motiflerle bezenmiş formunu 16.
yüzyıla taşımıştır. 16. yüzyıl, cilt kablarında kullanılan şemse formunun en ideal çizgisine ulaştığı,
bitkisel, rumi ve bulut motifleriyle en güzel kompozisyonların oluşturulduğu dönemdir. 17. yüzyıl ise, 16.
yüzyıldaki dengeli tasarımların taklit edildiği, aynı zamanda natüralist tasarımların şemseler içinde
görülmeye başladığı yüzyıldır. 18. ve 19. yüzyıllar şemselerinde natüralist çiçek buketleri, şişkin rumiler
ve yekşah tekniğiyle çalışılan yazma cilt örnekleriyle zenginleşen dönemlerdir.
Anadolu Selçuklu ciltlerinde ön ve arka kab farklı olabilir. Osmanlı ciltlerinde ön ve arka kablar
birbirlerinin eşi olarak çalışılır. Bu çalışma kapsamında incelenen kabların içinde Török Qu. 28’in arka
kabının ön kabla aynı olmadığı görülmektedir. Bir restorasyon sebebiyle yapılmış olduğu anlaşılan arka
kabın farklılığı, bir Osmanlı cildi için, istisnadır.
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Hem Anadolu Selçuklu, hem de Beylikler ve Osmanlı’nın ilk dönemlerinde yapılan cilt kablarında
mücellidinin ismi bulunmaktadır. Ancak klasik dönem ve sonrasındaki ciltlerde mücellid ismine
rastlanmaz. Dolayısı ile çalışmaya konu olan ciltlerin mücellidlerinin kimler oldukları bilinmemektedir.
Anadolu Selçuklu’dan Osmanlı’ya şemse formu hangi şekliyle (daire, yıldız, oval, vb.) çalışılmış
olursa olsun; bir ciltte en çok kullanılan form olduğu görülmektedir.

Anadolu Selçuklu’dan 19. Yüzyıla çeşitli şemse formlarının çizimleri
Şemse, yüzyıllarca cilt kablarında yer almış; günümüzde de kullanılan ve bir kabın ortasından
etrafına ışık saçan güneş misali bir form olarak, bundan sonra da kullanılmaya devam edecektir.
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SİYAH KALEM’İN DÜŞSEL YARATIKLARI
THE FICTIONAL CREATURES OF SIYAH KALEM
Itır TOKDEMİR ÖZÜDOĞRU
Turgut Efe VAROL**
ABSTRACT
There is a magical atmosphere in the paintings of Siyah Kalem, which has an animist worldview,
also influenced by Shamanism. It is seen that he depicts Demons in some of the pictures in the S.
Eyüboğlu Topkapı Palace Fatih album. The demons in the paintings, which mirror the belief structure of
the nomadic steppe peoples, are depicted as a mixture of humans and animals. These demons are
creatures that exhibit human behaviors that differ from the semantic features of Satan in monotheistic
religions. The demons of Siyah Kalem are depicted in daily life from time to time while dancing,
sometimes fighting, sometimes twisting a rope. These imaginary creatures have been found important
to be examined in terms of their formal and semantic features.
Keywords: Demons, Siyah Kalem, Mythological creatures.
GİRİŞ
Gerçek adı tam olarak kesin olmasa da Mehmed Siyah Kalem olarak bilinen sanatçının eserleri
Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonlarında bulunan Fatih albümü içerisinde bulunmaktadır. Resimlerinin
çeşitli yerlerinde bulunan imza gibi olmayan, öylesine yazılmış gibi duran “Kârı Üstad Mehmed Siyah
Kalem” (Üstad Mehmed Siyah Kalem’in işi) yazısı da bu resimlerin kayıtları yapılırken sonradan
eklenmiş olabileceğini düşündürmektedir. Sonrasında da bu isimle benimsenmiştir. 15. Yüzyılın başında
yapıldığı düşünülen bu resimlerin Maveraünnehir (Orta Asya'da, Ceyhun (Amu Derya) ve Seyhun (Siri
Derya) nehirleri arasında kalan tarihi bölge) olarak tanımlanan coğrafyaya ait olduğu düşünülmektedir.
İpekyolu’nun da üzerinde olduğu bu coğrafya çeşitli inançların bir araya geldiği bir alandır. Mehmed
Siyah Kalem’in de bu çeşitlilik ile beslendiği düşünülebilir. Resimlerinin bazılarında şamanlar ve
demonlar bulunmaktadır. Demon kelime anlamı olarak kötü ruh, uğursuz, iblis, cin anlamlarını
taşımaktadır. Mazhar Şevket İpşiroğlu “Bozkır Rüzgarı: Siyah Kalem” isimli kitabında bu yaratıkları
demon olarak adlandırmıştır (2020).
“Sanatçının çalışmalarında her ne kadar dışavurumcu (ifadeci) bir yaklaşım gözlense de genel
olarak doğacı sanattan uzak, animist bir dünya görüşünün sonucu olan betimlemelere rastlamakta
olduğumuzu söyleyebiliriz” 1. Şamanizm bilindiği gibi klasik anlamda bir din değil animist eğilimleri
barındıran bir inanç türüdür, Siyah Kalem de doğa gözlemi yüksek ancak doğacı sanat geleneğinden
uzak, animist dünya görüşüne ait bir sanatçıdır. Animizm ya da Canlandırmacılık (Latince: Anima, ruh,
hayvan hayatının ilkesinden, Fransızca: Animisme), 1. Doğanın bir bütün olarak ve her varlığın teker
teker maddi varlığının ötesinde bir de ruha sahip olduğunu kabul eden görüş. 2. Doğal olaylar, hayvanlar
ya da doğada var olan başka nesnelere bir ruh izafe ederek bunlara tapınma temeline dayanan din
anlayışıdır2. Stricto sensu (dar anlamda) Şamanizm tipik olarak Sibirya ve Orta Asya’ya özgü bir dinsel
olgudur (Eliade, 2014:24). Bu halkların genelinde göçebelik ortak noktalarıdır.
Animist dünya görüşüne göre her şeyin bir ruhu vardır. Siyah Kalem’in büyülü dünyası buradan
beslenir. Kendisi insanlar ve ruhlar arasında aracıdır ve kendisi sadece sanatçı değil İpşiroğlu’na göre
büyücüdür de.
Ekrem Işın “Ben Mehmed Siyah Kalem, İnsanlar ve Cinlerin Ustası” adıyla Yapı Kredinin 60. Yılı
etkinlikleri kapsamında 2004 yılında açılan Mehmet Siyah Kalem sergisinin kataloğunda, Siyah Kalem’in
sanatını bir ipek yolu sanatı olarak tanımlamıştır. Ekrem Işın “göçerler, sıradan insanlar, dervişler,
Budistler, şamanlar, Hristiyan keşişler ve doğaötesi varlıkların oluşturduğu sürekli hareket halindeki bir
toplumsal sahne söz konusu” diyerek Siyah Kalem’in geçmişten günümüze miras kalan toplumsal
hafızanın kaydedildiği rulolar halinde hazırlanmış minyatürleri tanımlar 3.
Resimlerindeki kültürel çeşitlilik, Şamanlar, tüccarlar, doğu batı arasındaki köprüden geçen her
türlü insan ile zengin bir ilham kaynağı olan bu güzergâh Siyah Kalem’in mistik resimlerinde
gözlemlenebilir. Bu zengin mistik öğeler ile yapılan resimlerindeki demonlar da bu araştırmanın odak



Dr. Öğr. Üyesi, Itır Tokdemir Özüdoğru, Atılım Üniversitesi, GSTMF, Grafik Tasarım Bölümü, Ankara.
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noktasıdır. “Yer ile gök arasında saltanat süren, insan varlığının karşı kıyısını temsil eden bu yaratıklar,
iyi ve kötü dengesinin Siyah Kalem minyatürlerindeki ağırlık noktasını oluştururlar” 4.
Göçebe bozkır halklarının inanç yapısına ayna tutar nitelikteki resimlerdeki demonlar insan
hayvan karışımı betimlenmiştir. İlk bakışta Roman ve Gotik katedrallerin grotesk yaratıklarını
hatırlatsalar da bu demonlar tek Tanrılı dinlerdeki Şeytan’ın anlamsal özelliklerinden farklılık gösteren,
insani davranışlar sergileyen yaratıklardır. Cennet- cehennem anlayışlarından uzak mistik doğa
güçlerinin büyülü tasvirleridir. Güçleri doğadan gelen bu yaratıklar çizim tarzı ile dinamik, güçlü, heybetli
bu devler gündelik hayatın içinde zaman zaman dans ederken, bazen dövüşürken, bazen ip bükerken
betimlenmiştir. Bedenlerine taktıkları halkalar da yine insan benzerliğini kuvvetlendirmektedir. “yer ile
gök arasında saltanat süren, insan varlığının karşı kıyısını temsil eden bu grotesk yaratıkların ekletizmi
sanatçının, batı Avrupa, doğuda Çin’e kadar uzanan kaynaklardan gelen görsel bilgisini gözler önüne
sermektedir5. İpekyolu üzerinde yaşadığı düşünülen Siyah Kalem’in çeşitli kültürlerden, dinlerden ve
ırklardan insanlarla karşılaşmış olması da bu görüşü kuvvetlendirmektedir. Mehmed Siyah Kalem’in
sanatının ana etkeninin İpek Yolu olduğuna şüphe yoktur zira bu yoldan sadece mallar ve değerli taşlar
değil aynı zamanda kültürler, inançlar, efsaneler ve sanatlar da taşınmaktadır 6.
Demonlar dünyasında
Demonların, batı mitolojilerindeki doğaüstü, öbür dünyaya ait duruşundan farklı olarak, daha
insani bir rolleri olduğu, sinsi, zeki ve mücadeleci tasvirleri çeşitli eserler içerisinde görülebilmektedir.
Lekesel bir üslup olmasıyla grafik bir ekti de barındıran eserlerde, aynı zamanda bu karakter kazanmış
yaratıkların çizgi roman karakteri benzeri bir etkisi olduğu da görülebilir.
Bu insan ötesi varlıkların, insani hareketler ve giysilerle resmedilmesi onlara farklı bir karakter
kazandırmıştır. Benzer yaklaşım, günümüzde grafik tasarım dalında, konsept sanatçıları veya karakter
tasarımcıları tarafından da kullanılabilmektedir. Konsept sanatı, nihai ürüne konulmadan önce filmlerde,
video oyunlarında, animasyonlarda, çizgi romanlarda veya diğer medyalarda kullanılmak üzere bir fikir
iletmek için kullanılan bir illüstrasyon biçimidir.7 Dolayısıyla sanatçı, figürü çizerken aynı zamanda onun,
hal, tavır, kıyafet ve aksesuarlarını düşünerek üsluplaştırımakta ve karakterini oluşturmaktadır.

Resim 1. Demonların kuvvet gösterisi (33x25). Hazine 2153, s. 37 a. (İpşiroğlu, 2020:89)
Resim 1’de görülmekte olan minyatürde dört Demon resmedilmiştir. Sol tarafta iki tane demon
güç gösterisinde bulunan iki diğer demonu izlemektedir. İzleyici konumundaki iki demonun yüzlerinde
korku ve tedirginlik ifadesi bulunmaktadır, bu iki demon arkalı önlü resmedilmiştir. Ayaklarının ucunda
konumlandırılan kayadan, olayın dış mekanda geçmiş olduğu düşünülebilmektedir. Dövüşen demonlar
olarak adlandırılan kişilerden bir tanesi, diğerinin boğazına doladığı bir bezi çekiştirmektedir. Bu iki
figürün ayaklarının çiziliş biçimi, birbirlerine uyguladıkları gücü hissettirebilecek kadar betimleme gücü
kuvvetli bir biçimdir.
Kullanılan çizgi yaklaşımıyla hareket ve hacim yakalanmış, iki demonun güç gösterisi izleyiciye
aktarılmıştır. Burada resmedilen demonların parlak metalden takıları olduğu ve kıyafet giydikleri
görülmektedir. Dişleri sivri, vücutları tüylerle kaplıdır. Bu resimde de görülmekte olan bez parçası
Şamanizm’den gelen büyü öğelerinden bir tanesidir. Fiziksel olarak insana benzememelerine karşın
çizgi kullanımı, figürlerin hareketleri ve üzerlerindeki eşyalar ile insani bir yorum oluşturulduğu
4

Haydaroğlu, Mine (ed), 2004:12.
Gökkaya, 2013:134
6
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mehmed_Siyah_Kalem
7
https://en.wikipedia.org/wiki/Concept_art
5
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söylenebilir. Figürlerin dış hatlarında kullanılan çizgiler, yüzlerdeki detaylar ve açık koyu renk kullanımı
sonucunda resimlerin aynı zamanda grafik bir etki kazandığı da görülebilir.

Resim 2. Moğol düğümü ve iki demon (23.7x17.4). Hazine 2153, s. 34 b. (İpşiroğlu, 2020:100)
Resim 2’de gösterilen olan bu minyatürde yere oturmuş iki tane demon görülmektedir. Bu
demonların üst kısmında, yukarda boşlukta asılı duran düğümlenmiş bez parçası bulunmaktadır.
Mehmet Siyah Kalem eserlerinde sıkça rastlanan parlak metalden takılar, bezler, parlak metalden
sopalar bu resimde de görülmektedir. Bu öğeler İpşiroğlu’na göre büyü öğeleridir (İpşiroğlu, 2020:100).
Figürlerin boynuzları ve sivri dişleri görülmektedir. Bu iki figürün nerede bulunduklarına dair bir ipucu
kompozisyon içerisinde bulunmamaktadır.
Bu resimde iki figür de çok koyu renkli resmedilmiş ancak çizgilerin arından kullanılan renkler
yüz ve kumaş kıvrımlarını hissettirmiştir. Açık tondan koyu tona olan renk geçişlerinin diğer eserlerde
olduğu gibi grafik bir etki yarattığı ayrıca eşyalar, etek ve diğer malzemeler arasında renk alanlarının
çizgiler ile ayrıştırıldığı görülebilir. Bu

Resim 3. Uyaran demon (15.6x27.3). Hazine 2153, s. 48 b. (İpşiroğlu: 2020, 91).
Resim 3’de görülmekte olan tek ayağının üzerinde duran figür elindeki parlak metal sopadan
destek almaktadır. İnsana çok benzer şekilde tasvir edilen güçlü vücudu; sivri dişleri, kıvrık boynuzları
ve ejderha kafasına sahip kuyruğu ile farklılıklar göstermektedir. Tıpkı bir insan gibi giysisi vardır ancak
giydiği eteğinin üzeri çıplaktır, ayak ve kol bileklerinde parlak halkalar bulunmaktadır.
Siyah Kalem ‘in çizdiği bu figürlerde, sıklıkla metal takılar görülmektedir. Madeni eşyaların ve
metal takıların, animist kültürde ayin ve diğer dünyalar ile iletişim aygıtı olarak rol üstlendiği görülebilir.
“…Şaman folklorunu bir demonoloji folkloru olarak adlandırmak mümkündür. Şamanın hem savaştığı
hem de ilişkide bulunduğu varlıklar, ayrıca onun hem koruyucu hem zarar verici ruhları demonik bir yapı
içerisindedirler” (Bayat, 2016:278). Bu sebeple, gerek Demonlar, gerekse maske takmış şamanlar metal
takılarla tasvir edilmiştir. “Şamanın dansını “cehennemi” bir hoplayıp zıplama seansına çeviren de
özellikle bu takıların çıkardığı şangırtıdır. Bu madensel nesnelerin “canı” vardır; paslanmazlar” (Eliade,
2014:199). Dolayısıyla bu madeni eşyalar, animist dünyanın karakterleri için ortak önem taşır.
SONUÇ
Göçebe bozkır halklarının inanç yapısına ayna tutar nitelikteki resimlerdeki demonlar insan
hayvan karışımı betimlenmiş olduğu gözlemlenmiştir. Bu figürlerin el ve ayak yapıları çizimlerde insanı
andırır niteliktedir, figürlerin üzerlerinde etek olduğu ve kol ve ayak bileklerine insanlar gibi halka takmış
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olarak betimlendikleri görülebilir. Ayrıca şaman büyü objeleri ile birlikte betimlenmesi büyü güçlerinin
olduğunu düşündürmektedir.
Asya ve Çin kültüründen esinlenmelerin gözlemlenebildiği bu resimler, aynı zamanda İslam
sanatının bazı özelliklerini de barındırmaktadır. Çizgi kullanımının oldukça dinamik olması, sert ve
keskin hatlar barındıran çizgi kalitesi ile hacim etkisinin yakalanabilmiş olması ile Çin etkisinden ayrıldığı
görülebilir. Resimlerin genelinde arka plan ya da mekan algısını kuvvetlendirecek birimler
kullanılmamıştır. Bazı resimlerde yere yerleştirilmiş olan taş ya da kaya parçaları sayesinde figürlerin
dış mekanda olduğu anlaşılabilmektedir. Her ne kadar bastıkları yer belirtilmemiş olsa da figürlerin
hareket ettiklerini hissettiren çizgi gücü onların yerden kuvvet aldıkları ya da yere bastıklarını izleyiciye
hissettirmektedir.
Siyah Kalem ‘in eserlerinde figürlerine verdiği insani duruş, roller ve resmediş biçimleriyle,
resimlerinin bir anlamda lekesel bir etkiye sahip olduğu görülebilir. Bu lekesel etki sayesinde resimlerin
grafik bir değer kazandığı da düşünülebilir. Resimlerindeki dış hatlarda kullanılan çizgilerin, renk
alanlarını ayrıştırdığı görülmektedir. Oluşan bu hatların hemen arkasında açık renk kullanılmış sonra
koyu tonlara geçilmiş. Böylelikle, kas veya kıyafetteki kıvrımlar anlatılmıştır. Bu sayede elde edilen grafik
etkiyle, figürün gerçeklikten bir miktar soyutlanarak stilize edildiği söylenebilir. Oluşan bu yaklaşımın
çizgi roman tarzına yakın olduğu hatta günümüz karakter tasarımı ve storyboard çizimlerine benzediği
görülebilmektedir.
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ZEKERİYA PEYGAMBER KISSASININ MİNYATÜR SANATINDA YORUMLARI
INTERPRETATIONS OF THE STORY OF THE PROPHET ZECHARIAH IN MINIATURE ART
Elif BAYRAK KAYA
ABSTRACKT
The story of the prophet, Zechariah described in the holy books, has also found a place in
Turkish Islamic arts. The perception of the tale in society and its transference with the language of the
miniaturists from this perception frame has formed the Islamic iconography on the subject.
Stories about the events of the prophets have been among the subjects of interest and curiosity
among the public.Stories that believing people learn from have been interpreted within the framework
of divine religions. Send as a guide to all humanity, it is seen that the information obtained from the
Quran as well as other holy books has leaked to the written and visual sources that tell the story in the
Islamic world. Hz. The story of is Zechariah one of them. There are many different miniature examples
that interpret the story of the prophet Zechariah.
Subject of the paper; The interpretations of the story of the Zechariah prophet in miniature
examples and the compatibility of these interpretations with Islamic iconography were investigated. The
information obtained from the literature review of the story was compared with the interpretations of the
story in miniature art. The miniature examples made were examined and the similarities and differences
in the interpretations around the subject mainly emphasized were examined.
Miniature interpretations are mostly Hz. It has been observed that the scene of Zechariah
hiding in a tree comes to the fore. The universe of the research consists of a selection of miniatures
interpreting the story of the prophet Zechariah. As a sample group, 5 miniature samples describing the
story of the prophet Zechariah were examined.
Miniature samples that were researched and analyzed in the paper It was chosen from the
manuscripts Zubdetü't- Tevarih, Kısasü'l- Enbiya, Hadikatü's- Süeda.
Keywords: Miniature, Prophet Zechariah, Tree, Prayer, Iblis
GİRİŞ
Zekeriya peygamber kıssasını konu alınan bu araştırmada kıssanın, Türk İslam sanatındaki
anlayışı ve minyatür örneklerdeki yorumları üzerinde durulmuştur. Zekeriya peygamber kıssasının
yorumlandığı minyatür örneklere değinmeden önce Hz. Zekeriya Peygamber hakkında kutsal kitaplar
ne diyor? Kur’an’da hangi ayetlerde Zekeriya Peygamberden bahsediliyor? Minyatür kompozisyonlarda
Hz. Zekeriya Peygamber kıssası yorumları? Minyatürlerde anlatılan yorumların, Kur’an-ı Kerim’de bahsi
geçen ayetlerde anlatılan kıssa ile olan uyum ve farklılıkları literatür ve görsel kaynaklar alanında
incelenerek aktarılmaya çalışılmıştır. Zekeriya peygamber kıssasının, minyatür örneklerde algılanışı ve
aktarımı hakkındaki inceleme ve karşılaştırmalar aktarılmıştır.
Hazreti (Zekeriya) Süleyman Aleyhisselam’ın neslindendir. Beytü’l Makdiste Tevrat yazan ve
kurban kesen reis idi. Cenab-ı Hak ona nübüvvet verdi. Eşi (İysa) çocuk doğuramıyordu (Paşa,1996:41).
Kur’an’da Hz. Zekeriya üzerine bilgiler daha çok onun yaşlılık dönemini içerir (And,2007:181).
Zekeriya peygamberin eşi kısır olduğu için çocukları olmamıştır. Hz. Zekeriya ve eşi yıllarca
evlat hasreti duymuşlardır. Yaşlarının ilerlemesi ile ihtiyarlamışlar umutları azalmışsa da Allah’tan
umutlarını kesmemişlerdir. İlerleyen yaşlarından ötürü evlat isteklerini açıkça söylemekten çekinmişler.
Hz. Zekeriya Hak Teâla’dan bir evlat istediğini halka bildirmek istememişti. Bundan ötürü duasını
gizlice yaptı. Zekeriya (a.s.) Hak Teâla’ya şöyle yalvardı: “Karım da kısır bulunuyor. Bunun için bana bir
çocuk ihsan buyur Ya Rabbi! O çocuk bana mirasçı olsun (peygamberlik benden ona kalsın) ve o çocuğu
şu Yakup ailesine de mirasçı kıl. Rabbim, sen onu rızana kavuştur. (Beğendiğin yolda kıl).” (Ali İmran
suresi, ayet:5-6) (Gürtuna,200:305-306).
Kur’an-ı Kerim’de Zekeriya peygamberin, yürekten evlat istediği duasının Allah-ı Teâla’
tarafından kabul edilmesini şöyle anlatmaktadır.
Âl-i İmrân ve Meryem sûrelerinde, Zekeriyyâ’nın Allah’tan kendisinden sonra mâbede hizmet
edecek bir yardımcı vermesini istemesi üzerine kendisinin çok yaşlı, hanımının da kısır olmasına rağmen
meleklerin ona adı Yahyâ olacak bir oğul müjdelediği ve bu ismin daha önce hiç kimseye verilmediği
bildirilmekte, Yahyâ doğup büyüdüğünde kendisine, “İlâhî tebliğe sımsıkı sarıl” diye öğüt verilerek
peygamber olarak görevlendirildiği ifade edilmektedir. İslâmî kaynaklardaki adıyla Yahya, Zekeriya’nın
oğlu olup annesi Hz. Meryem’in teyzesidir (Https://islamansiklopedisi. org.tr/yahya).
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Hazreti Zekeriya’nın şehit edilmesi; Kur’an-ı Kerim’de Hz. Zekeriya’nın ölümü ile ilgi bilgi
verilmemiştir. Bununla birlikte Tevrat ve İslam kaynaklarında konu ile ilgili pek çok rivayet mevcuttur.
Rivayete göre, Kralı Herodes, Hz. Zekeriya’nın ardına düştü. O kaçtı. Düşman yaklaştığında bir
ağaç kovuğuna sığındı. Giysisinin bir bölümü dışarıda kaldı, İblis onu izleyenlere bunu gösterdi ve onlara
ağacı kesmelerini salık verdi (And,2007:185).
Bir rivayeti Taberi tarihi şöyle anlatır. İsrailoğulları, Hazret-i Zekeriya’ya iftira atarak onun
peygamberliğini reddettiler ve Hz. Zekeriya’yı öldürmeye karar verdiler. İsrailoğullarının zulmünden
kaçan Hz. Zekeriya’ya kaçarak bir ağacın kovuğuna gizlenir.
Taberi Tarihinde Zekeriya peygamberin kıssası şöyle anlatılır, İsrailoğulları, Hazret-i
Zekeriya’nın kaçtığını duyarlar ve peşine takılırlar. Şehrin kapısı önünde yıllanmış, koca bir ağaç vardı.
İçi oyulmuştu, kovuk halindeydi. O kovuğun içine girdi. İsrail oğulları, onun yolunu izlediler:
Bilmiyorum Zekeriya nereye gitmiş belki bu ağacın içindedir! Burada oturalım! Dediler. Bu arada İblis,
kendisini onlara gösterdi. ve onlara:
- Zekeriya bu ağacın içindedir! Dedi. Bu ağacı bıçkı ile kesin, eğer burada ise ortaya çıkar. Eğer burada
değilse neyiniz eksilir? Dedi. İsrailoğulları: O doğru söylüyor! Dediler. Bir bıçkı getirdiler. O ağacı kestiler,
Zekeriya’nın orada olduğunu bilmediler (Gürtuna,2000:308-309).
Bir peygamber nasıl olurda öldürülür? Allah peygamberlerine mucizeler vermiş ve onları
korumuştur. Rivayetlerden birisi de Hazret-i Zekeriya’nın ağaca sığındığı ve ağaçtan kendisini
saklamasını istediği için İsrailoğulları, onun kolaylıkla bulabilmiştir. Bazı rivayetler ise Allah’ın buyruğu
ile ikiye bölünen ağacın içerisine Zekeriya peygamber girmiş fakat iblis Hazret-i Zekeriya’nın cübbesinin
ucunu tutunca cübbenin bir kısmı ağacın dışında kalmıştır. Düşman Zekeriya peygamberi kolaylıkla
bulmuştur.
Yine bir rivayete göre; Hz. Zekeriya ayakta Tanrıya dua ederken, Herod’un askerleri tarafından
mabedin içinde öldürüldü (Minaga ve Baş,2016:241).
İsrailoğulları, ağaç koruğunda buldukları Hazret-i Zekeriya’yı öldürdüler, sonra şehre geldiler.
Veh bin Münebbih, şöyle demiştir. – “Bıçkı ile öldürülen Şa’ya (a.s) dır. Hazret-i Zekeriya rahat
döşeğinde ölmüştür (Gürtuna,2000:308-309).
Hz. Zekeriya’nın ölümü nasıl oldu, kim ve kimler tarafından ve nerede gerçekleşti. Bu rivayetler
bir masal mı gerçek mi konunun uzmanlarına bırakıyoruz.
Zekeriya peygamber kıssasını İslam sanatlarında yorumlanan minyatür örneklerine bakılarak,
halk arasında kabul gören rivayeti anlamak mümkündür.
Zekeriya Peygamber Kıssasının Minyatür Sanatında Yorumları
Peygamber kıssaları ve yorumlarının geniş bir yer tuttuğu İslam minyatür sanatındaki her bir
örnek oldukça öneme sahiptir. Konuşmadan ve söze ihtiyaç duymadan kıssaların görsel yorumları bize
çok şeyler anlatır. Önemli olan bu yorumlardaki betimlemeleri dogru ve eksiksiz bir biçimde
okuyabilmektir. Peygamber kıssalarını anlatan minyatür yorumlarda kullanılan figürler, obje ve nesneler
hatta doğa elemanları neredeyse komposizyon içindeki tüm elemanların bir yeri ve sebebi vardır.
Gereksiz ve abartıdan kaçınan Türk minyatür sanatında Peygamber kıssaları konusunda daha
bir hassas ve duyarlı olundugu görülmektedir. Örnekler farklı yazmalardan alınması dönem ve uslup
farklılıklarına ragmen işlenilen konu ve ele alınış biçimi bakımından oldukça benzerlikler göstermektedir.
Zekeriya’nın kendisini öldürmek isteyen Herodias’tan kaçıp bir ağacın gövdesine gizlenişi, fakat
şeytanın haber vermesi ile bulunup ağacın testereyle kesilmesi sonucu ölümü anlatılmaktadır. Herodias
tepenin ardından bu olayı izlemektedir. Sağ alt köşede şeytan görülmektedir (Görsel 1).(Renda,1973:451).

Gösel- 1: Hz. Zekeriya’nın Ağaçta Şehit Edilmesi. (Zübdetü’t- Tevarih, TSM H. 1321).
(And,2007:182)
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Görsel-1’de Dış mekân tasarımı yapılan minyatür dikey dikdörtgen planlıdır. Kompozisyon
içerisine yedi figür yerleştirilmiştir. Minyatürün merkezinde Hz. Zekeriya’nın gizlendiği varsayılan ağaç
tasvir edilmiştir.
Kompozisyon tek sahneyi anlatmaktadır (Görsel-1). Hz. Zekeriya’nın şehit edilmesini anlatan
minyatür örnekte Hz. Zekeriya’yı direk göremeyiz. Hz. Zekeriya’nın varlığı, ağaçtan dışarı çıkan
etekliğinin ucu ve başından yükselen alevli hareler ile gösterilmiştir. Yine sarığın üstünden çıkan İslam
ikonografisine uygun çizilen alevli hareler ile Hz. Zekeriya’nın kutsal kimliğine vurgu yapılmıştır.
Herodias’ın iki askeri Hz. Zekeriya’nın saklandığı ağacı ellerindeki testere ile keserken hareket
halinde resmedilmiştir. Minyatürün ön cephesinde, Hz. Zekeriya’nın yerini Herodias’a ve askerlerine
gösteren iblis keçi kılığında görüntülenmiştir. Genellikle Avrupai resimlerde gördüğümüz keçi ve şeytan
benzetmesi, bu minyatür örnekteki aktarımı ile İslam ikonografisinin dışına çıkılmıştır. Nakkaş’ın İblis’i
siyah renk ile boyayarak, onun karanlık ruhuna atıf yaptığını söyleyebiliriz.
Zekeriya peygambere düşmanlık eden Herodias, başında altın tacı ile yeşil tepenin ardında at
üstünde olan biteni izlerken tasvir edilmiştir. Herodias’ın yanında bir askeri tepenin diğer ucunda ise iki
atlı askeri daha olayı izlemektedir. Herodias’ın askerlerinin tek tip kıyafetle gösterilmemiş olması dikkat
çekici başka bir yorumdur. Minyatür örnek yeşil zeminli ve turuncu zeminli iki tepe arasında
yorumlanmış, gökyüzü sarı ile boyanmıştır. Zeminde kullanılan küf yeşili ile ağaçta kullanılan yeşilinin
birbirine yakın tonlarda olması, minyatürdeki figürlerin ve arka cephenin ön plana çıkmasına sebep
olmuştur ki nakkaşın bilinçli olarak bu renkleri tercih ettiğini söyleye biliriz. Çalışmada zemine atılan koyu
yeşil çizgisel taşların dışında dikkat dağıtacak hiçbir doğa elemanı yerleştirilmemesi anlatılan olaya
odaklanılmasındandır denilebilir.

Görsel-2: Resim 21. Ms. N-1.Hz. Zekeriya’nın Saklandığı Ağacı İki Düşman Keserken.
(Kısasü’l- Enbiya), (Milstein, Schmitz Rührdanz,1999: resim:21)
Görsel-2’de Dış mekân tasarımı yapılmıştır. Dikey dikdörtgen planlı kompozisyon içerisine dört
figürü yerleştirilmiştir. Yine minyatürün merkezine Hz. Zekeriya’nın gizlendiği ağaç tasvir edilmiştir.
Ağaçtaki küçük yarıktan Hz. Zekeriya’nın eteğinin ucu görülmektedir. İblis kapkara renkli bir insan
kılığında, Hz. Zekeriya’nın eteğinin ucundan tutmuş, Herodias’ın askerlerine delil olarak gösterirken
tasvir edilmiştir. İslam ikonografyasına uygun çizildiği görülmektedir.
Herodias, minyatür örneğin sol kenarında ayakta olan biteni şaşkınlıkla izlerken görüntülenmiştir.
Ağacın her iki yanında ellerinde dev bir testere ile Herodias’ın askerleri Zekeriya peygamberin gizlendiği
ağacı ortadan ikiye keserken hareket halinde resmedilmiştir. Zekeriya Peygamber’in gizlendiği ağaç
gövdesi Görsel -2’de Görsel -1’e göre oldukça dar çizilmiştir. Yine (Görsel-1)’de görülen kutsallık belirtisi
olan alevli hareler bu örnekte yer almaz. Minyatür örnekte, ağaç ve figürlerin yerleştirildiği zeminin üst
noktası bir tepe biçiminde arka zemini de oluşturmaktadır. Tepe üzerinde küçük çimenler ve iki çiçek
betimlenmiştir.
Testere ile ağacı kesen her iki askerin boyunları arkasından çıkan çakal kafası ilginçtir. Ağacı
kesen Herodias’ın askerlerinin kılık kıyafeti, pantolon ve gömlek ile betimlenirken, Herodias ve iblisin
kılık kıyafeti Osmanlı dönemini yansıtır.
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Görsel-3: Hz. Zekeriya’nın Ağacın İçinde Şehit Edilmesi, (Hadikatü’s- Süeda, NYBM 70. 143).
(And,2007:184).
Görsel-3’te Dış mekân tasarımı yapılan minyatür örnekte, yine minyatürün merkezide Hz.
Zekeriya’nın gizlendiği ağaç ve ağacın çevresine on iki figürü yerleştirilmiştir. Minyatür örnek görsel-1
ve görsel-2’ye göre oldukça kalabalık olan kompozisyonda, mekânsal kurgu içerisinde, tam bir kargaşa
ve panik hali canlandırılmıştır.
Ağacın gövdesinden sarkan bir parça yeşil eteklik Hz. Zekeriya’nın ağaç içerisinde olduğunu
gösteren tek unsurdur. Bunun yanı sıra görsel-1’de gördüğümüz ağaçtan dışarı çıkan ve kutsallık belirtisi
olan hareler, görsel-2’ de kullanılırken görsel-3’te de kullanılmamıştır.
Hz. Zekeriya’nın ağaçtan çıkan eteğinin ucu iblis tarafından tutulduğu görülmektedir. İblis koyu
tenli ihtiyar bir insan kılığında resmedilmiştir. İblis sağ ve solundaki askerlere elinde tuttuğu etekliği
göstermektedir. İblisin hemen ardında Hz. Zekeriya’nın gizlendiği ağacı kesen iki asker hareket halinde
çizilmiştir. Kompozisyonun sol alt köşesinde Herodias bir adamı ile görüntülenmiştir. Herodias elinde
altın bir asa, üzerinde altın işlemeli pelerini ve altın kılıcı ile diğer figürlerden kolaylıkla seçile bilmektedir.
Herodias’ın üst kısmında iki figür görülmektedir. Bu figürlerden sol köşedeki yeşil entari üzerine
mavi hırka giymiş başında sarığı temiz ve duru yüzlü bir figür betimlenmiştir. Figür sırtından göğe doğru
uzanan ve kutsallık bildiren alevli haleler ile resmedilmiştir. Bu figürün kim olduğuna dair fikir yürütürsek
eğer Hz. Yahya, Hz. İsa hatta belki de Hz. Zekeriya peygamber olabilir.
Kur’an’da Hz. Zekeriya hakkında ağaca gizlenip öldürülmesi ile ilgili hiçbir bilgi verilmez. Hz.
Zekeriya’nın gizlendiği ağaç içerisinde düşmanlarının onu bulup, ağacı kesmek sureti ile onu şehit ettiği
bilgisi Tevrat kaynaklı bir bilgidir. Nakkaş Tevrat kaynaklı bu bilginin asılsız olduğunu nükteli bir anlatım
ile yorumlamış olabilir. Hz. Zekeriya olan biteni izlerken yanındaki figür hariç etrafındakiler onun farkında
dahi olmuyor. Kutsal kimlikli figürün hemen dibinde başında külah, belinde kılıç Herodias’ın bir askeri
bu kutsal zatı hayret ve şaşkınlık içerisinde izlerken betimlenmiştir. Hz. Zekeriya’nın ileri yaşların da
olduğu gerçeği ve burada betimlenen kutsal kimlikli bu zatın genç olması Hz. Yahya veya Hz. İsa
betimlemesi de olabileceğini düşündürtmektedir.
Minyatür kompozisyondaki figürlerin boyalı zeminin dışarısında kalan marj a çıktığı görülür.
Cetvel çekilmeyen minyatür örnekteki bu taşmaların asimetrik olduğu gözlenir. Kompozisyonu kaplayan
figürlerin ve ağacın yerleştirildiği mekân açık küf yeşili ile renklendirilerek rengârenk boyanan figürlerin
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Tepenin ardında görülen üç figür, olayla bir bağlantılarının olmadığını
düşündürtmekte sanki olan biteni izleyen taraftarlardan ziyade mekânı doldurmak için yerleştirilmiş
izlenimi vermektedir. Yıldızlarla kaplı mavi gökyüzü olayın gece yaşandığına atıf yaparken, Hz.
Zekeriya’nın gizlendiği ağaç üzerinde görüntülenen kuşlar, bu denli kalabalık arasında ve kesilen bir
ağaçda halen durmaya devam etmeleri bakımından bir hayli sıra dışı olmuştur.
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Görsel; 4. Resim 17. Ms. K. Zekeriya’yı İki Düşmanı Keserken. (Kısasü’l- Enbiya)
(Milstein, Schmitz Rührdanz,1999: resim:17)
Görsel-4’te Dış mekân tasarımı yapılan minyatür örneğin merkezinde Hz. Zekeriya’nın gizlendiği
ağaç ve ağacın çevresine yerleştirilen beş figürü görülür. Herodias’ın askerleri ellerindeki büyük bir bıçkı
ile ağacı keserken hareket halinde resmedilmiştir. Minyatür örnek görsel-1, görsel-2 ve görsel-3 ile
karşılaştırıldığında, Görsel;4’te Zekeriya peygamberin ağaç içinden sarkan etekliğinin ucu
görünmemektedir. Görsel-4’te Hz. Zekeriya’nın ağaç içinde olduğunu gösteren tek ibare ağacın
gövdesinden yeşil yapraklara uzanan ve İslam ikonografisine uyan alevli hareler olduğu görülür.
Hz. Zekeriya’nın gizlendiği ağacı gösteren İblis ikonografideki yerini almış fakat bu örnekte
Zekeriya peygamberin eteğini tutarken değil, ağacın üzerinde konumlandırıldığı tepenin ardından oyayı
izlerken görüntülenmiştir. Büyük kafalı iri burunlu bir insan görünümünde çizilen iblis eli ağzında heyecan
içerisinde görüntülenmiştir. Bu örnekte iblis ’in ten renginin acık olması da dikkat çekicidir. Tepenin diğer
tarafına İsrailoğullarını temsilen iki figür yerleştirilmiştir. Zekeriya peygamberin şehit edilmesini izleyen
karakterlerden biri parmağı ağzında şaşkınlık ve hayret içerisinde resmedilmiştir. Nakkaş, bu iki figürü
Osmanlı sarığı ile betimlerken, örnekteki askerlerin kılık kıyafeti pantolon, ceket, kemer ve başlarında
miğfer ile görüntülenmiştir.
İslam ikonografyasına uygun çizilen minyatür örneğe baktığımızda nakkaşın bu kıssayı anlatmak
için asgari doğa elemanı kullandığı yine gözden kaçmamaktadır. Birkaç cılız ot ve çiçek dışında sadece
konu ve olay akışına ağırlık veren nakkaş bunu mümkün olduğunca yalın bir dille aktarmıştır diyebiliriz.

Görsel-5: Zekeriya Peygamber’in gizlendiği ağacı iki düşmanı keserken.
https://twitter.com/KasmBolat1/status.
Görsel-5’te Yine dış mekân tasarımı içinde gösterilen minyatür örneğin merkezinde Hz.
Zekeriya’nın gizlendiği ağaç betimlenmiştir. Hz. Zekeriya’nın ağaç içinde olduğunu gösteren eteğinin
ucu ve tek halka halinde çizilen haresidir. Kıral Herodias başında tacı elinde ince bir çubuk (asa) ile
ağacı bıçkı ile kesen iki askerinin başında görülmektedir. Kompozisyonun diğer ucunda İsrailoğullarını
temsilen bir figür betimlenmiştir. Yarım bir biçimde çizilen figür sol elinin işaret parmağı ile Zekeriya
peygamberin saklandığı ağacı işaret etmektedir. Ağacı kesen Herodias’ın askerlerinin ayakları altındaki
taş görsel-1,2, 3 ve 4 görmediğimiz bir ayrıntı olarak dikkat çekicidir. Muhtemelen ağacı keserken destek
almak amacı ile ayakları altına çizilmiş bir detaydır.
İblis, ağacın dibinde kahverengi dumanımsı bir siluet olarak karşımıza çıkmaktadır. Kıssanın
minyatür yorumunda yine az figür ve yalın bir anlatım görülmektedir.
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SONUÇ
Hazret-i Zekeriya hakkında çeşitli rivayetler mevcuttur. Kur’an’da Zekeriya peygamberin ağaç
kovuğuna saklanması ve burada öldürülmesi ile ilgili bir bilgi yoktur. Hz. Zekeriya ile ilgi bilgiler daha çok
Tevrat kaynaklıdır. Birbirinden farklı rivayetlerin olduğu Hazret-i Zekeriya’nın hikâyesinde; Zekeriya
peygamberin Kıral Herodias ve İsrailoğullarının zulmünden kaçarak bir ağaç kovuğuna gizlenmesi ve
iblisin Zekeriya peygamberin saklandığı yeri düşmana göstermesi üzerine ağacın bıçkı ile ortadan ikiye
ayrılması sonucunda Hz. Zekeriya’nın öldüğü, düşüncesidir. Başka bir rivayette ise bu rivayetlerin asılsız
olduğu, Hz. Zekeriya’nın kendi yatağında ruhunu teslim ettiği söylemektedir. Bu rivayetlerden hangisi
doğru, hangisi yanlış, konunun uzmanlarına bırakırken, rivayetlerin anlatıldığı minyatür yorumlar bize
halk arasındaki genel algıyı açıkça göstermektedir diyebiliriz. Zekeriya peygamber kıssasının anlatıldığı
minyatür örnekler genel anlamda incelenerek bildiri için beş örnek belirlenmiştir. İncelenen örnekler;
Zübdetü’t- Tevarih, Kısasü’l- Enbiya, Hadikatü’s- Süeda, adlı yazmalardan alınmıştır.
Kıssanın algılanışı hakkındaki genel yargı, minyatür örneklerin yapıldığı dönemi yansıtırken,
genel anlamda dönem ve mekân farklılıklarına rağmen çok fazla bir değişiklik göstermez. Kıssanın
minyatür yorumları oldukça az figür ve yalın bir dille anlatılmıştır. Kıssayı anlatan minyatür yorumlar
karşılaştırıldığında, kahramanlar, kullanılan objeler hatta kompozisyon kurgusunun dahi birbirlerine olan
benzerliği oldukça dikkat çekicidir. Minyatür örnekler; yapıldığı dönemi yansıtan üslup özelliklerini
taşırken, kıyafetler, kompozisyonlarda kullanılan figür sayıları gibi küçük detaylar, dışında aynı olay
örgüsü içerisinde benzer manzaralar sergilemektedir.
Özellikle kıssanın görsel anlatımında kullanılan başta Zekeriya peygamberin gizlendiği ağaç,
Hazret-i Zekeriya’nın ağaç içerisinde olduğunu gösteren ibareler (eteğinin ucu ve alevli hareler), İsrail
oğulları, Kıral Herodias ve elinde bıçkı en az iki asker ve son olarak iblis, kıssayı yorumlayan minyatür
örnekler ile İslam ikonografisindeki yerini almıştır.
KAYNAKÇA
And, Metin. (2007). Minyatürlerle Osmanlı- İslam Mitolojisi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Milstein. Rachel, Rührdanz. Karin, Schmitz. Barbara, (1999). Stories of the Prophets-Illustrated
Manuscripts of Qisas al – Anbiya. California- U.S.A.: Mazda Publishers, Resim: 38)
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Faruk Gürtunca, Sağlam Yayınevi, say: 305-306)
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AZERBAYCAN MILLI BILIMLER AKADEMISI, TARIH MÜZESI UZMAN ARAŞTIRMACI,
ETNOGRAFYA BÖLÜMÜ
Nurangiz GARAYEVA
ABSTRACT
Games play an important role in the study of the historical development of each nation,
encompassing all areas of material and spiritual creativity, and its content is broad and varied and
occupies a special place in people's lives. Rich and unique games and performances, and various rituals
not only create highly humanistic feelings for people, but also add positive qualities such as punishing
evil forces and rewarding good people. Games that are rich and colorful in terms of subject, content,
ways and forms, change from time to time in the course of history, affecting people's moods, psychology,
beliefs, religion, life, work habits and so on. embodied in it. The games, which are based on the traditions
and lifestyles of the people, have been passed down from generation to generation, mostly orally. Filed
as a complementary tool in the promotion of our cultural heritage, films have a wider audience and are
invaluable in illuminating our spiritual culture. The films feature seasons and holidays, traditions, as well
as games and performances related to religious beliefs. These games, performances, and entertainment
have played an important role in the context of our national cultural values, with their interesting content
and characteristics. In our opinion, the coverage of folk games in national films that can stimulate the
physical and spiritual development of children and young people can bring positive results. Interesting
and content-level games are the opposite of our national films. In the article "Sound of Smoke", "Dali
Kura", "Buta" and others. Interesting information about the games that were highlighted in the films, but
also increasingly forgotten, was played in "Kovken", "Daddy", "Anzali". The
"Chovgan"
game,
featured in the movie "Kali Kura", is the oldest of equestrian games. The deep interest in this game
stems from the need to train physically strong, passionate, tough and struggling players. Resort
and
Anzali games are also popular folk games. This article provides enoh information about these games.
Keywords: games, movies, chills, elbows, figurines
Milli geleneklerde olan halk oyunları ve performansları, milli-manevi değerlerimiz ve
soykökümüz ile ilgili bağlantımızı yansıtmaktadır. İnsanların yaşamlarının çeşitli yönlerini ve çeşitli
törenlerini içeren oyunlar en eski folklor türlerinden biridir. Halk oyun ve eğlenceleri insanları mutlu,
neşeli, güzel, meraklı, kurallara uymak, rekabet etmek, yarışmak, yüksek hümanizm ve adalet ilkelerine
bağlı kılan ilkelere sahiptir. Oyunlar ve eğlence her ülkenin yaşam tarzıyla doğrudan bağlantılıdır ve bazı
özelliklerini yansıtmaktadır. Evimizin etnografik doğasını yansıtan Azerbaycan halk oyunları, manevi
kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olmuştur. Oyunlar, her ulusun bakış açısını, inançlarını ve inanç
sistemlerini ve dünyayı anlama biçimlerini yansıtan türlerden biridir. Böylece, her ulusun oyunlarının ruh
halini, ahlakını ve psikolojik durumunu belirlemek mümkündür [5,119].
Oyunlar çocukların fiziksel, zihinsel, sosyolojik ve estetik gelişiminde ve geleceğe hazırlığında
vazgeçilmezdir. Bu açıdan çocuk oyunlarımız, korunması önemli olan milli kültürel mirasdır [1,12].
Halk oyunlarına baktığınızda, çocuk oyunlarının şekillendirilmesinde ve biçimlenmesinde ne
kadar önemli olduğunu görebilirsiniz. Oyunların çocukların zihinsel gelişimi ve dünyayı anlamalarında
destekleyici bir rol oynadığını da belirtmek gerekir.
Bazı kültürel, sosyal ve ekonomik
biçimlerin değişmesi ile bağlantılı olarak çeşitli oyunlar ve performanslar oluşturulmuştur [2,468]. Oyun
bir etnosun hayatındaki ilk kültürolojik olaydır. Ayrıca, kültürün başlangıcında kendini gösteren etnik
etkenlerin estetiğinin oluşumunu etkileyen faktörlerden biridir.
İyi olmak, sevmek, çalışmak vb. yüksek etkili oyunlar ve eğlence insanların zihinsel ve psikolojik
gelişimlerinde büyük öneme sahiptir [6,3].
Milli -manevi kültürün ayrılmaz bir parçası olan sinemalar, insanların geleneklerini, maddi ve
manevi kültürlerini aydınlatmada önemli bir üstlenmişdir. Bu açıdan filmlerdeki milli oyunlarımız takdir
edilebilir. Birçok filmimizde "Yedi Oğul İstiyorum", "Şerikli Ekmek", "Tütek Sesi", "Deli Kur", "Buta",
"Bizim Cebiş Öğretmen", "Kiraz Ağacı", "Bizim Sokağın Çocukları" “Konuşan Mektup, “Kara Gölün
Şövalyeleri”, “Karaca Kız” vb. oyunlar ve eğlence profesyonel ve özgün bir şekilde yansıtılı.
Filmlerde yer alan bazı oyunların neredeyse yok olduğunu belirtmek gerekir. Bu tür oyunları
filmlerde sergilemek onları akılda tutmanın olumlu bir yolu olarak görülebilir. Halkımız tarafından
unutulan oyunlardan biri Çövkan oyundur. Çövkan, Orta Çağ'da en çok oynanan oyunlardan biriydi.
Beceri ve çeviklik gerektiren oyun, milli at oyununun örneklerinden biridir. Ortaçağ'ın birçok şair - Nizami,
Hagani, Şirvaninin, Katran Tebrizi, Tac-ad-Din Selmani, Gazi Burhanaddin'in eserlerinde ve hatta
minyatür eserlerinde bu oyunun ismine rastlaan bilinir. Arif'in 1524-1525 tarihli “Quyyu Çövkan” El


Araştırmacı, Bakü, Azerbaycan.
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Yazması'nda bir dizin oyunlara adanmışdır [8,11]. Kaynaklara göre, tarihin ilk yarışı Bağdat'ta on ikinci
yüzyılda Orta Doğu atlıları arasında gerçekleşti. Çövkan oyun, milli manevi kültürümüzün - ulusal
oyunlarımızın - zengin örneklerinden biridir. Fiziksel güç gerektiren bir oyunda egzersiz ve manevra
yapabilmek, oyunun katılımcıları için en önemli özelliklerden biriydi. Oyun, ahşap alet olarak adlandırılan
ahşap bir enstrümanın adı ile ilişkilidir. Azerbaycan'da odun anlamında "Çovkan" veya cogan kelimesi
kullanılıyor [4, 42-43]. Çövkan topu içerisine yun doldurulmuş deriden hazırlanıyordu. Oyundaki atlara "
covkan at" denir. Atlar eğitilir ve sadece kızakta kullanılır. Bu oyunda topu kapıya geçirmenin yanı sıra,
atı ustaca ustalaştırabilme yeteneğini de gerektirir.
Ot üzerinde hokeyi andıran "Çövken" oyununun kurallarına göre iki karşıt ekibe ayrılır.
Oyuncular, 120-130 cm'lik kavisli bir topla rakibin kapısından geçmek zorundalar. Meydanın her iki
ucunda ahşap direklerden yapılan kapı direklerinin yüksekliği 2,50 m'dir. Aralıklarla oyun 2 saat devam
ediyor, molada müzik müzikle çalınıyor. Oyun için eğitilen atlar kullanılyordu. Tüm oyuncular milli
kostümlerde - şapkalar, sırt çantaları, kot pantolonlar ve hafif ayakkabılarda oluyorlardı. Oyun 3 hakem
tarafından yönetiliyordu. Baş yargıç kesinlikle bir süvari idi [3, 58].
Çövkan oyunu sırasında topu sahaya atarak oyunun kurallarını ihlal ettiği düşünülmektedir.
Oyunun kurallarına göre, vurulan top atın boynunun ötesine geçmemelidir. Topu vururken at
durdurulamaz. Bu oyun 19. yüzyılın sonlarına kadar Azerbaycan'da ve bazı Doğu ülkelerinde devam etti
[4, 48-49]. Oyunun zengin etnografik motiflerle dikkat çektiğine önem verilmelidir.
Milli oyunlarımızdan biri olarak kabul edilen Çövkan oyunu 2011-ci yılda "Buta" filminde yer aldı.
Filmde oyunun kısa tarihi yer alsa da, tam olarak tarihi açıklanmamışdır.
Ne yazık ki, Sovyet rejiminin milli kültürlerin yayılması yasağı, kukla oyununun ortadan
kaldırılmasını teşvik etti. Lakin bağımsızlık yıllarındaki kızakların yeniden canlandırılması, Çövken
oyununun UNESCO'nun 2013 yılında Somut Olmayan Kültürel Miras Temsilcisi Listesine dahil
edilmesine izin verdi.
“Diredöyme” oyunu bölgelerimizde çeşitli isimlerle bilinir: Nahçivan'daki "Çizik turnası",
Muğanda "Çizikden çıkma", Göyçayda "Tuladöydü", Goychay'deki "Turaoyun", Baküdü “Qayiş çapdıi”[3,
61].
Oyun ilginç detaylar ve hareketlerden oluşuyor. Oyuncular iki bölüme ayrılır. Bir daire çizer ve
ok atarlar. Oyuna göre, qruplardan biri daire içinde, diğeri daireden kenarda kalır. Çemberdeki
oyuncuların her biri ayaklarının altına kemeri koyarlar, Çemberin dışındaki diğer oyuncular şut çekmeye
çalışırlar. Daire içinde olanlar kemeri almak isteyenleri engellemeye çalışıyorlar. Oyunun kurallarına
göre, çizginin içindeki oyuncular, çizginin dışındaki oyunculara ayaklarıyla vurduklarında daire dışına
çıkmak zorundalar. Aksine, dışarıdan oyuncular daireye girer. Dışarıdaki oyunculardan biri çemberdeki
oyunculardan birini eliyle tuttuğunda, diğeri terk edilmiş kemeri almaya çalışır. Aynı zamanda, dairenin
içindeki olanlar hem kemerlerini hem de terk edilmiş boruları koruyorlar. Ya da, tam tersine, daire
içindeki insanlar dışarıdan birini alıp içeri çekerse, qruplar hareket etmek zorunda kalacaklar [7,45].
Çemberin dışındaki oyunculardan biri kemeri ele geçirdiğinde daireye vurmaya başlar ve bu şekilde
koruyucu kemeri alabilir. Bir takım daire içindeki tüm kemerleri ele geçirdiğinde, kazanan olarak kabul
edilir ve Ismail Shikhli'nin senaryosuna dayanan 1969 tarihli Deli Kur filminde yer alan diredöyme oyunu
bir süre gösterildi. Kazanan oyuncuları daire içinde vurmaya başlar. Ancak, oyunun küçük bir bölümü
hariç, oyun tamamen kapsanmadı. Film, oyunun oyuncuların üstündeki ve ötesindeki "kavgalarını"
gösteriyor. Dışarıdaki oyunculardan biri, daire içindeki oyuncunun ayağına vurmak istiyor. Diredöyme
fiziksel hazırlık gerektiren bir oyun türüdür. Oyun çoğunlukla çocuklar ve gençler tarafından oynanılır.
"Diredöyme", çocukları ve ergenleri ait oldukları yerleri korumaya teşvik eden, bunu yapma
yeteneklerini geliştiren ve onları fiziksel ve psikolojik olarak etkileyen bir oyun türüdür.
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TÜRKİYE’DE FASETLİ MÜCEVHER TAŞI İŞLEMECİLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
A RESEARCH OF GEMSTONE FACETING IN TURKEY
Ufuk ÖREN
Servet AKAR
ABSTRACT
Jewelry, which is caused by the desire to look beautiful and adorned in the nature of people,
was made of sea shells, stone and clay in ancient times. They are made with great craftsmanship, under
heavy conditions, and most of them are dazzlingly beautiful.
Jewelry as a word derives from the root of the verb to wear. This name suits him better than the
concept we call bijouterie today, and has determined its content better. Although jewelry is also a piece
of jewelry, its feature that makes it different from jewelry in general is the intense use of precious
ornamental stones and these stones are called gem stones.
The fact that jewelery techniques can be used so well with those impossibilities has carried the
intelligence, power and pleasure of human beings to the future. Jewelery has been a symbol of class
divisions as well as a bridge between people, it has been a time-determining and guiding element.
Gemstones, which are raw in nature, need to be processed in order to have visual and economic
value. Facet processing is the most difficult of the processing stages. The research done in this gem
faceting in Turkey will be given detailed information about the processing.
GİRİŞ
Bazı mineraller, taşlar ve organik malzemeler; güzellikleri, ender bulunuşları ve diğerlerine göre
fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki ayrıcalıklar nedeniyle mücevher ya da dekorasyon malzemesi
biçiminde kullanılarak özel bir değer kazanır. Belli bir ekonomik değere sahip bu tür malzemelere
kıymetli taş (precious stone), yarı kıymetli taş (semi- precious stone) veya genel olarak süstaşı veya
mücevher taşı (gem, gemstone, ornamentel stone) denilmektedir. Mücevher taşlarının kıymetli ve yarı
kıymetli olarak gruplandırılması tamamen görecelidir; bu ayrımda kesin bir sınır yoktur.
Mücevher taşlarının ayrıcalıklarını sağlayan özellikleri;
- Doğal oluşumlu olması
- Albenilik
- Ender bulunma
- İşlenebilirlik
- Sertlik
- Dayanıklılık (darbelere, çizilmelere ve ev kimyasallarına karşı)
- İri ve tek kristal olma
- Parlaklık, saflık, saydamlık ve renk
olarak sıralanabilir.
Doğada ham halde bulunan mücevher taşlarının görsel ve ekonomik değere sahip olmaları için
işlenmeleri gerekmektedir. İşlenme aşamalarının en zoru olan faset işlemesidir.Genellikle şeffaf
mücevher taşlarına düz yüzeyler oluşturularak takıda kullanılabilir forma dönüştürme kesim tekniğine
faset kesim denmektedir. Nadiren opak veya şeffaf olmayan taşlara da uygulanabilmektedir. Yapılan bu
araştırmada Türkiye’de fasetli mücevhertaşı işlemeciliği hakkında detaylı bilgi verilecektir.
1. RENKLİ MÜCEVHER TAŞI FASETLEMEDE KULLANILAN MAKİNELER, APARATLAR,
İŞLEMLER
1.1.
Dikey Faset Makinesi
Türkiye piyasasında genellikle dikey faset makinesi kullanılmaktadır. Makine 2 motor, 2 disk ve
2 raydan oluşmaktadır. Disklerden birincisi grit boyları çok küçük elmas disktir. Bu disk taşın
işlenmesinde kullanılır. İkinci disk bakır malzemeden yapılmıştır ve üzerinde kenardan merkeze doğru
ince oluklar bulunmaktadır. Bakır diskin üzerine sentetik elmas tozu ve hint yağı sürülerek taşın cila
işlemi gerçekleştirilir. Cila işlemi sırasında, taş soğuması için belirli aralıklarla suya batırılır.
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Fotoğraf 1, Dikey faset işleme makinesi
1.2.
İşlenecek Taşın Rokelaya (Tutamaç) Alınması
Rokela: 5-7 mm çapında 5-7 cm uzunluğunda pirinç çubuklar.
Taşın rokelaya tutturulması;
1) Rokelaya ısıtılmış mühür mumu yada gomalak sürülür.
2)Aynı sırada taşlar taşlarda ısıtılır. (ateşe direk temas ettirmeyerek sacayağı üzerinde)
3) Taşlar çift yardımı ile rokela üzerindeki ısıtılmış mühür mumu veya gomalak üzerine, işlenilecek yüzey
üste gelmek şartıyla tutturulur.
4) Mühür mumu veya gomalak soğumaya bırakılır.

Fotoğraf 2, Taşın rokelaya alınması
1.3.
Divizör
Divizör, ucuna takılmış olan taşı kendi ekseni etrafında döndürmeye ve taşın orta kısmından
ucuna doğru açı vererek çevirmeye yarar. Divizör altında bulunan tekerlek sayesinde, disklere dik gelen
raylar üzerinde rahatça ilerler. Divizör topları opsiyeneldir, yapılacak kesime göre 32 lik veya 24 lük
divizör topları kullanılabilir.

Fotoğraf 3, Divizör ve divizör topu.
1.4.
Çoklu Otomatik Yatay Faset İşleme Makinesi
Türkiye’de sadece Atatürk Üniversitesi Oltu MYO’da bulunan çoklu dikey otomatik faset işleme
makinesi 15 veya 20 taşa birden aynı ölçülerde faset atmaya yarar. Özel rokelalara alınan taşlar
makinenin divizör kısmına özel somunlarıyla sıkıştırılır. Makinede bulunan ayar kolları sayesinde taşlar,
ileri-geri, kendi ekseni etrafında ya da aşağı-yukarı hareket ettirilerek dönen sonsuz sistem elmas kaplı
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diske sürttürülürler. İstenilen faset derinlik ölçüsü makinede önceden ayarlandığı için, taşın fazla veya
eksik işlenmesi gibi bir risk söz konusu değildir. Sadece belirli aralıklarla taş kendi ekseni etrafında veya
iler- geri yönünde çevrilir. Seri üretimlerde çok kullanışlı bir makinedir. Makine 3 ana kısımdan
oluşmaktadır; motor, motora bağlı sonsuz sistem yatay elmas disk ve otomatik divizör. Makinenin
divizörü 15 veya 20’lik olarak opsiyoneldir.

Fotoğraf 4, Çoklu Otomatik Yatay Faset İşleme Makinesi
1.5.
Çoklu Otomatik Faset Cilalama Makinesi
Faset işlenen mücevher taşları, bakır malzemeden yapılmıştır ve üzerinde kenardan merkeze
doğru ince oluklar bulunan disk üzerinde yapılır. Yatay otomatik çoklu faset işleme makinesinde işlenen
taşlar, divizörden çıkarılmadan yani divizörüyle beraber bu makineye takılır. Aynı ölçüler bu makinede
de ayarlanır. Bakır disk üzerine hint yağıyla karıştırılmış elmas tozu sürülür. Taşların faset işlenen
yüzeyleri bakır diske sürtülmek suretiyle cila işlemi yapılır. Soğuması için taşlara belirli aralıklarla,
fırçayla bor yağı sürülür. Faset makinelerinde de olduğu gibi ayar kolları mevcuttur ve ölçüler faset
makineleriyle birebir aynıdır

Fotoğraf 5,ÇokluOtomatik Faset Cilalama Makinesi
2.

ELMAS FASETLEMEDE KULLANILAN MAKİNELER, APARATLAR, İŞLEMLER

2.1.
Ham Elmas Kesme Makinesi
Ağırlık prensibiyle çalışan bir makinedir. 1 motor ve kasnak sisteminden oluşur. Ham elmas
yuvaya sıkıştırılır. Motor kasnağına bağlı bakır disk bulunur. Bakır diskin kalınlığı 0.15 mm’dir.
Sıkıştırılan elmas bakır diskin üzerine bırakılır ve makine elması kendi ağırlığını kullanarak kesmeye
başlar.

Fotoğraf 6, Ham Elmas Kesme Makinesi
2.2. Round Makinesi
Kaba formu verilmiş ham elmasa round (yuvarlak) kısmı vermeye yarar. Makinenin hareketli 3
kısmı vardır. 2 motor ve 3 rulmandan meydana gelmektedir. 0.1 ct. – 20 ct. arasındaki elmasları
işleyebilmektedir. Elmas özel armatürlerle yuvaya sıkıştırılır. Elmasın boyutu ve ağırlığına göre
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makinenin ayarları yapılır. Çark dönerek elmasa yuvarlak formunu verir. Pırlanta diye tabir edilen elmas
kesimde kemer kısmını bu makine oluşturur.

Fotoğraf 7, Round makinesi
2.3. Yatay Diskte Elmas İşleme
Kesilmiş ve round (yuvarlak form) verilmiş olan elmas, divizöre yerleştirilir. Elması tutması için,
ebatına göre farklı divizör tırnakları kullanılır. Divizör diske dik bir mile takılır ve divizör başına gerekli
açılar verilerek istenilen şekilde elmas işlenir. Elmas çok sert bir mineral olduğu için susuz işlenir. Elmas
işlemesinde önemli olan ustanın göz ayarıdır, bu yüzden elmas işlemek çok zordur. Türkiye’de elmas
işleyen sayılı usta vardır.

Fotoğraf 8, Yatay diskte elmas işleme ve elmas divizörü

•
•
•
•

3.TÜRKİYE’DEKİ FASETLİ TAŞ İŞLEME ATÖLYE VE USTALARI
3.1. Renkli Mücevher Taşı İşleme Atölyeleri Ve Ustaları
Saygın & Deniz Değerli Taş Ve Mücevher İşlemeciliği -Özcan SAYGIN
Asya Taş Değerli Taş Ve Mücevher İşlemeciliği - Mutlu BOZTAŞ
Hut Değerli Taş Ve Mücevher İşlemeciliği- Kemal HUT
Aksaç Değerli Taş Ve Mücevher İşlemeciliği - Murat AKSAÇ

•
•

3.2. Elmas İşleme Atölyeleri Ve Ustaları
Saygın Elmas İşlemeciliği - Özkan SAYGIN – Adnan EREN
Divan Mücevherat - Rıza HİÇBEZMEZ

SONUÇ
Yapılan araştırmalar sonucu Türkiye’de fasetli mücevher taşı işlemeciliğinde sadece bireysel
işlemeye uygun makine ve aparatların bulunduğu endüstriyel üretim yapan makinelerin bulunmadığı
anlaşılmıştır. Ayrıca fasetli mücevher taşı işlemeciliğinin de yavaş yavaş yok olmaya yüz tuttuğu
görülmektedir. Kuyumculuk sektörü içinde fasetli mücevher taşı işleyen ustalar ile görüşüldüğünde bu
yok olmanın sebepleri olarak;
1. Uzak Doğudan gelen işlenmiş mücevher taşlarının ucuz iş gücünden kaynaklı çok daha uygun
fiyata elde edilebilmesi ve sektörün ham taş alıp işletmektense işlenmiş taşı ucuza almayı tercih ettiği,
2. Zanaatı öğretecek çırakların bulunmadığı böylece nesilden nesile zanaat aktarımının sekteye
uğradığı,
3. Kuyumculuk üzerine eğitim veren MYO ve liselerin giderek azaldığı ve kalifiye eleman eksikliği
şeklinde sıralamışlardır.
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7. OTURUM (7. SESSION)
Oturum Başkanları (Session Moderators):
Prof. Dr. Zoran VITROVIÇ-Dr. Öğr. Üyesi (Assist. Prof. Dr.) Itır TOKDEMİR ÖZÜDOĞRU
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GÖK-TÜRK DEVLETİ’NİN İDARİ SİSTEMİ VE YÖNETİCİ UNVANLARI
ADMINISTRATIVE SYSTEM AND MANAGEMENT TITLES OF GOK-TURK STATE
Nurbolat BOGENBAYEV 
Aidyn ZHALMYRZA**
ABSTRACT
The Gok-Turk State has been the most developed state in terms of socio-political, economic
and moral-cultural aspects. This article is aimed to define the system of public administration and social
structure, also functions of the executive positions of the ancient Turks. Written data were used during
the studying of the theme archeological and historical-ethnographic sources. For example, the
monuments (Bilge, Tonikok, Kul-Tegin and etc.) found in Mongolia indicate that this area was the center
of the rule of Grand Turkic Khaganate, and valuable data in the text of the monument on the board of
khaghan, the national congress, executive positions and military structure show the presence of the
developed form of public administration in Ancient Turkic Khaganate. So in the research the statuses
that are found in Chinese annals such as Khaghan, Khatun, Yabghu, Shad, Tegin and etc. give us an
opportunity to renovate them with the help of Turkic datas. Within the scope of this study, first of all, the
administrative titles forming the Administrative System of the Gok-Turk State will be considered and
their place in the hierarchical management will be evaluated. Then, the laws and decisions, that is, the
system of laws, which have emerged with the effect of the management system, will be examined.
Key Words: Gok-Turk State, Administrative System, high ranking, regulations
GİRİŞ
6-8. yüzyıllarda Gök-Türk Devleti sosyo-politik, ekonomik ve ahlâki-kültürel açılardan en
gelişmiş bir devlet olmuştur. Kurucusu Bumın olan ve geniş yönetim toprağını elde eden Gök-Türk
Kaganlığının devlet yapısı ile idare sistemi önceki bozkır göçebelerinin modelinde kurulmuştu. Örnek
olarak, Saka Devletinin Orta Asya ve Doğu Türkistan bölgelerinde birkaç krallığı bulunmuşsa, Hunların
ise Kuzey Çin, Ordos, Moğolistan ve Avrupa steplerinde birkaç Kaganlığı mevcuttu. Bunun yanı sıra,
Gök-Türk Kaganlığının merkezi ilk Altay bölgesi olmuş, daha sonra coğrafi alanı Moğolistan ve Orta
Asya’dan Karadeniz’e kadar uzanmıştır. Gök-Türk İmparatorluğunun idari merkezi Mukan Kaganın
döneminde Altay’dan güneye, net söylersek, Moğolistan’ın Orhun bölgesine taşınmıştır (Kiselev, 1951:
500). Neticede, Moğolistan’ın merkez bölgesi onların kültürel miraslarının yoğun bulunduğu bir ocağına
dönüşmüştü. Orhun’da bulunmuş arkeolojik anıtlar da Gök-Türk İmparatorluğunun idari merkezinin bu
bölge olduğunu kanıtlamaktadır.
Gök-Türk Kaganlığının devlet teşkilâtı, idari yapısı, sosyal ve toplumsal özellikleri hakkındaki
bilgileri arkeolojik verilerin dışında yazılı verilerden de rastlayabiliriz. Meselâ, Çin yıllıklarında Gök-Türk
Kaganlığındaki devlet yöneticilerine verilen Kagan, Yabgu, Şad, Tigin gibi yönetici unvanları ile onların
fonksiyonları hakkında oldukça fazla yer almaktadır. Bu nedenle, eski Türklerin idari sistemi ile toplumsal
ve sosyal yapısını irdelemek için önce tarihi Çin kaynakları ile Orhun Âbideleri üzerinde durmalıyız.
Gök-Türk İlinin Yapı Sistemindeki Yönetici Unvanlar
Bir devletin İl olarak tanınması için onun temel koşullar olmalıdır. Kagan, beyler, budun (halk) –
bunlar devletin ana platformları, ana servetidir. Sonra devletin özel toprağı, yasaları, düzenli ordusu ve
kamu sistemi olmalıdır. Gök-Türk İlinin yapı sisteminde dile getirilmiş koşulların tamamı bulunuyordu.
İli Kagan unvanlı hükümdar yönetirdi. Kaganda aşağıdaki gibi hukuksal özellikler aranırdı. Bu
özellikler şunlardır: Kagan, İlin istikrarlı ve uzun ömürlü olmasını sağlayıcı yönetim kurulunun baş
üyesidir; Kagan, ulusal geleneğe dayanan devletin “töre” yani kanunlarını düzenleme ve düzeltme
hakkına sahiptir; Kagan – devleti barış ve savaş durumunda yönetir.
Bunların dışında Kaganın öteki görevleri şunlardır: Devleti kurmalı ve düzene koymalı; Devletin
bağımsızlığını savunmalı; Nüfusun ekonomik refahını artırmalı; Türk İli ile onun halkının şöhretini
yükseltmelidir (Arsal, 2002: 218).
Sözü edilen bu hukuklar ile vazifeler erken Ortaçağ Türk toplumunda Kaganların temel ilkeleri
sayılırdı. Bununla birlikte Kaganların yüksek rütbeli memurları atamak, halkını refaha götürmek, ülkesini
büyütmek, ordularını sevk ve idare etmek gibi görevleri de vardı (Orkun, 1946: 136). Diğer bir söyleyişle,
Kaganın temel görevi halkını örgütlendirmektir (Togan, 1981: 105-116). Gök-Türkler, Kaganların
Tanrı’dan inen Kut’a sahip olduğuna inanırlar ve bu sebeple kendisine büyük bir saygı ve sevgi
gösterirlerdi (Bogenbayev ve Calmırza, 2014: 73).


PhD, Uluslararası Türk Akademisi (kıdemli) Eksper, Nur-Sultan/ Kazakistan.
Dr., L.N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Fakültesi, Türkoloji Bölümü, Nur-Sultan/
Kazakistan.
**Doç.

255

14. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ, SANATI ve KÜLTÜREL MİRASI KORUMA SEMPOZYUMU/SANAT ETKİNLİKLERİ

Kagan unvanını ilk olarak dört yüzlü yılların başında Juan-juan hükümdarı She-lun kullanmaya
başlamıştı (Salgarauly, 2007: 66). Dolayısıyla bu kelimenin kökeni Juan-juan’lara dayanmaktadır.
Günümüz Kazak tarihçilerinden Satay Syzdyqov birçok bilim adamının görüşlerini ve söz konusu
unvanın kapsamını analiz ederek, bu terimin etimolojisinin Türk dilinde aranması gerektiğini
söylemektedir (Syzdyqov, 2014: 273). Bize göre, isim kökü “Kan/ han”, hükümdar manasını anlatan
Türkçenin orijinal kelimesidir ve bu köke Çinceden “Ka” sıfatlardan anlam kuvvetlendirme manasını
anlatıcı önekin eklenmesiyle “Uluğ / Büyük Han” türevi anlamına gelen bir kelimedir. Eski Türklerde
Kagan unvanını ilk kez Gök-Türk İlinin kurucusu Bumın almıştır (Salgarauly, 2007: 165)
Kagan, beyler ile kara budun (halk) tarafından seçilirdi. Tarihsel hadiseler Türk toplumunda
Kagan seçim sisteminin üst düzeyli mekanizmasının var olduğunu belirlemektedir. Bu konu Çin
kaynaklarında anlatılmaktadır: Türkler, Kaganlarını seçtiklerinden sonra “Taht” törenini, yani hükümdarı
kutlama törenini yapıyorlardı. Bu törende Kagana en yakın olan beyleri onu önce “ak kiyize” (beyaz
halıya) oturtuyorlar, sonra güneşin yönüyle dokuz kere dolaşıyorlardı. Her dönüşte bir kez eğilerek
hürmet gösteriyorlardı. Sonra, onu ata bindirip, boyunun ipek kumaşla sarıp, sert bir çekiyorlar da ve
hemen koyuverip “Kaç yıl Kagan olacaksın?” diye soruyorlardı (Salgarauly, 1999: 36). Sunduğumuz bu
tarihsel olaydan ayrıca izleyeceğimiz, Eski Türklerde hükümdarı kutlamanın özel bir töreninin var
olduğunu göstermektir. Gök-Türk İlinin mirasçılarından biri olan Kazak Türklerinde dile getirilen
hükümdarı kutlama töreni aynı şekilde 18. yüzyıla kadar hiçbir değişiklik olmadan ve kesintisiz devam
etmiştir (Qazaqstan tarihy, 2010: 121). Kagan tahtına sadece Kagan soyundan gelen veliahtlar
geçebilirdi.
Hatun, Türklerin hiyerarşik yönetim sisteminde kraliçe, imparatoriçe hizmetini yürüten, devlet
yönetiminde resmi yetkileri bulunan unvandır. Veliaht olarak Kaganın Hatun unvanlı eşinden doğmuş
oğullar seçilebilirdi. Sözümüze örnek olarak, Işbara Kaganın oğlu Yung-yü-lü ile onun amcası Ch’u-louhou arasındaki Türk tarihi için çok önemli değere sahip mektuptan şu parçayı sunmayı uygun buluyoruz:
“Biz Gök-Türkler, Mukan Kagandan beri daima esas hatunlardan doğan çocuklardan büyük kardeşlerin
yerine küçük kardeşler geçmiştir” (Taşağıl, 2012: 46). Türklerde ilk olarak Hatun unvanı Bumın Kaganın
eşine verilmiştir. Göktürklerde kadının toplum içinde önemli bir sosyal statüye sahip olduğu
bilinmektedir. Ayrıca Kagan öldüğü zaman çocukların velayet hakkı da annelerine geçmiştir. Bugünkü
Türk lehçelerinin çoğunluğunda bulunmakta olan “Hatun” ismi bir unvan anlamından tamamen ayrılarak,
bütün kadınlar için kullanılan isim olarak halkın kelime hazinesinde yer almaktadır.
Ulu/ Uluğ Kagan, Türk kaynaklarında rastlanmayan, Çin kaynaklarında “k’o-han” imleriyle
yazılan bu unvan doğrudan çevrilerek büyük Kagan anlamında kullanılmaktadır. Geçmişte kendilerini
Uluğ Kagan olarak ilan eden hükümdarlardan Taspar Kagan, Kapgan Kagan gibi kişiler bilinmektedir
(Togan, 2005: 205).
Kiçig Kagan, yetkisi altında iki Şadı bulunan İlin sol kanadının yöneticisidir. Bu unvan genellikle
Kaganın çocuklarına verilmiş, Kagan ile Yabgu arasındaki bir derece sayılmıştır. Meselâ, Mukan, Işbara
Kaganlar kendilerine iki Kiçig Kagan seçmişlerdir. Bu unvan Çin yıllıklarındaki “hsiao k’o-han” deyiminin
çevirisinden ortaya çıkmaktadır (Togan, 2005: 204). Örneklerden şunları söyleyebiliriz: “Ch’e-pi Aşina
soyundan gelen Kiçig Kagandı”. Nivar Kagan da bu unvanı taşımıştı (Kljashtornyj, 1964: 45). Liu Maotsai da bu unvanı ayrı bir yönetim üyesinin adı olarak irdelemektedir (Togan, 2005: 204). Bilim
adamlarından G.Doerfer Kiçig Kaganı “Kül-Tigin” unvanıyla eşitlemektedir (Togan, 2005: 205). Türkler
yabancı devlet hükümdarlarını da Kiçig Kagan unvanıyla tanımışlardır (Zholdasbekov ve Sartqozhauly,
2005: 185). Q. Salgarauly’nın yazdığına göre, Türk İlinde Kaganların yerine kardeşleri, çocukları
geçebilirdi, yönetim miras yoluyla devam etmişti (Salgarauly, 2007: 165). Devlet büyüdüğünde yönetim
iki kanada ayrılmış ve kanadın yöneticilerine Kiçig Kagan unvanı verilmiştir (Salgarauly, 2007: 165).
Yönetim sistemindeki bu değişlik Türk İlinin step imparatorluğuna yükseldiğinin görüntüsüdür. Ancak
bunun gibi yönetim değişikliği Bumın Kaganın çağında değil, devletin sınırları genişleyip, gücünün arttığı
çağda, yani Taspar Kagan zamanında gerçekleşti.
Şehu (Yabgu), Kagandan sonra gelen ikinci dereceli unvandır. Çin kaynaklarında Şehu olarak
rastlanan bu unvanın “Yabgu” karşılığı bilimsel açıdan tamamen açıklanmıştır. Yabgulardan Uluğ ve
Kiçig Kaganlar çıkmıştır. (Salgarauly, 2007: 166) Ancak, Doğu Roma tarihçileri bu rütbeye “Sizabul”
demişlerdir (Arsal, 2002: 218). Kagan yerine onun Yabgu unvanlı kardeşi ya da Kaganın büyük oğlu
geçiyordu. Yabgu ismine Bilge ile Kül-Tigin yazıtlarının metinlerinde birkaç kez rastlanmaktadır. Yabgu
da seçiliyordu, onu seçme hakkı Kagan ile beylerde bulunuyordu. Örneğin, Kül-Tigin yazıtında “Töles,
Tarduş milletini orda tanzim ettik, Yabguyu, Şadı orda verdik” demektedir (Zholdasbekov ve
Sartqozhauly, 2005: 187). Böylece Yabgu, Kagandan sonra gelen en yüksek unvandır, Türklerin devlet
yapısında çok eskiden askeri ve idari değere sahip bir rütbedir. Bu unvanın sahibi hükümdar soylu,
devletin bir kanadının yürütücüsüdür. Hunlarda, Gök-Türklerde, Töleslerde, Türgişlerde, Oğuzlarda ve
Karluklarda da bu unvan kullanılmıştır. Sonraki bazı Türk devletlerinde (Oğuz, Karluk, Karahanlı vs.)
hükümdar unvanının yerine söylenmiştir. II. Gök-Türk Devletinin kurulduğunda Yabgu ile Şad unvanları
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eşit kullanılmış gibi görünmektedir. Kaşgarlı Mahmud “Divânu Lügati’t-Türk” eserinde: “Kagandan iki
derece sonra gelen kişiye halkın taktığı unvanıdır” diyerek, Yabguyu açıklamaktadır (Qashqari, 1998:
136). Prof. Dr. S.Syzdyqov Yabgu unvanının “yap” fiilinden geldiğini ve “-gu” ekiyle Türk lehçelerinde
ortak kelimeden oluştuğunu ortaya koymaktadır (Syzdyqov, 2014: 269). İlk olarak bu unvanı taşımış
olan Bumın’ın babası Tu-vu’yu örnekleyebiliriz.
Tigin/ Tigin, genel valilik, başkomutanlık gibi önemli memuriyetleri yapan Yabgudan sonra gelen
üçüncü dereceli unvandır. Bu unvan önce şehzadelere, sonradan boyların yöneticilerine verilmiştir
(Arsal, 2002: 223). Bu arada belirtmemiz gereken bir durum var, o da, Bilge’nin kagan tahtına geçtiğinde
kardeşi Kül-Tigin’e ordunun komutanlığını vermişse de, onun Tigin unvanı değişmemiştir.
İlteber, büyük ve önemli toplulukları idare eden kişilerin taşıdığı ve Tiginden sonra gelen
unvandır. Çin kaynaklarında Şi-li-fa yahut İ-li-fa olarak bulunmakta olan bu unvanı Q. Salgarauly “silig
bek” olarak Türkçeleştirmiştir (Salgarauly, 2007: 166). Bunu “küçük bey” olarak aktarabiliriz. Söz konusu
unvan hakkında çeşitli görüşler işlenmiş, birçok çalışma ele alınmıştır. W.Thomsen İlteberi bir unvan
değil, müttefiklik manasını anlatan bir isim olarak kabul etmiştir (Arsal, 2002: 223). İlteberin işlevi ve
kullanışı üzerinde ayrıntıyla duran A.Bombaci, onun Eski Türklere tâbi olan Orta Asya beylikleri için de
kullanıldığını göstermektedir (Togan, 2005: 85). 682 yılında Kuzey Kafkasya’da yerleşen Hunların bir
kabilesinin önderi “Alp İlbeber” adıyla bilinmektedir. Buna ek olarak, Arap kaynaklarında 920 yılında
İslamiyet’i kabul eden Volga Bulgar’ı Hanlığına itaat etmiş “Bltuar” denen bir unvan kaydedilmiş ve bu
kelimeyi Marguart “Alp İltver” şeklinde yenileştirmiştir (Arsal, 2002: 225). Bu unvan, Orhun Yazıtlarında
Uygur, Az; “Chiu T’ang-shu” metninde Karluk ve Aşıt gibi büyük topluluklar için kullanılmaktadır. Öte
yandan, hâkim soy Aşinalar’ın da İlteber olarak görevlendiği bilinmektedir: Ch’u-lo Kaganın gençliğinde
İlteber Şad olarak adlandırıldığını da görüyoruz (Togan, 2005: 84).
İlteber Şad, iki unvan birleşiminden oluşan büyük bir memuriyette bulunmuş unvandır.
İlteberden Şad rütbesine yeniden yükselen bir kişiye söylenmiş geçici bir unvan olabilir. Bu da GökTürklerde en sık görülen unvanlardandır (Togan, 2005: 96).
Tumafa. Çin kaynaklarında Tumafa, Türk kaynaklarında Tümen başı olarak rastlanmakta olan
yüksek askeri rütbedir (Salgarauly, 2007: 166)
Gök-Türk İlinin yönetim kurulunda bunların dışında daha 24 unvanın var olduğunu Çin
yıllıklarından öğrenmekteyiz (Salgarauly, 1999: 36). Ama onların tamamı bize ulaşmamıştır. Yine de,
unvanlarla ilgili veri eksikliğinin yerini Türk Âbideleri tamamlamaktadır.
Şad. Araştırmacılara göre, Şad eski unvanların biridir ve veliahtlar için kullanılmıştır. Hunların
döneminde “Toki” şeklinde söylenmiş ve “düz, doğru” anlamına gelmektedir (Arsal, 2002: 223). Şadların
özel ordusu ve yönetim bölgesi bulunuyordu. Türklerin türeyişini anlatan efsanelerde Nadalu Şad ile
onun evladı Eşyan Şad hakkında rivayetler anlatılmakta ve bu karakterler Şad unvanını taşıyan ilkler
olarak tanınmaktadır (Salgarauly, 1999: 32). Kutlug Kagan da II. Gök-Türk İlini kurana kadar Şad
unvanını taşımıştır (Zholdasbekov ve Sartqozhauly, 2005: 320) Altay dağı bölgesinde bulunan ortaçağa
ait bir kemerin üzerindeki resimden “Şad” diye yazılan eski bir yazıyı rastlamaktayız (Syzdyqov, 2014:
286). Bu görünüşe dayanarak, ortaçağ Türkleri kendi eşyalarına damgaları yerine unvanlarını yazmış
olabilir denencesini ortaya koyabiliriz.
Şad unvanı üzerinde araştırmamız sonucunda şunu güvenle söyleyebiliriz: Gök-Türklerde
Kagandan sonra gelen Yabgu devletin 2. kişisi olduğu gibi, Şad unvanı yönetim teşkilatında 3. kişi
olmalıdır. Örneğin, On Ok boyların her birinin başında oturan on yönetmen Şad olurdu ve bu bütün “On
Ok” Yabgu idaresine bağımlı olmuştu. II. Gök-Türk İlinde iki şad bulunuyordu: biri doğu kanadı, ikincisi
ise batı kanadı yönetirdi. (Arsal, 2002: 223). Bu hakkında Kül-Tigin Yazıtının metninde Bilge Kaganın:
“…İnim (kardeşim) Kül-Tigin ile, iki Şad ile (birlikte) ölesiye yitesiye çalıştım, çabaladım” diyen
sözlerinden de görmekteyiz (Tekin, 2003: 47). Daha sonraları, bu unvan, ayrı bir boy topluluklarının
hükümdarları için kullanılacak unvana değişmiştir.
Kiçig Şad, Sadtan sonra gelen derecedir. “T’ung Tien” yıllığında yer almış “Bilge Kagan Ka-yuan
döneminin dördüncü yılında tahta oturdu. Sınırın dışındaki boylar onu “Kiçig Şad” unvanıyla tanıdılar”
gibi ifadeyi rastlamaktayız (Togan, 2005: 83). Ama eski Türk kaynaklarında bu unvan sadece Şad
şeklinde bilinmektedir. Örnek olarak, Bilge Kagan Yazıtından “Ben on dokuz yıl Şad olup oturdum. On
dokuz yıldır Kagan oturdum. İli yönettim” sözlerini dile getirebiliriz (Zholdasbekov ve Sartqozhauly, 2005:
261).
Alpagu/ Alpağu, Tarkan unvanıyla eşit gelen devlet büyüğüdür. (Syzdyqov, 2014: 258). Türk
tarihçisi
Orkun
araştırmalarıyla Alpaguyun
kabile başkanlarına verilen
bir
unvan
olduğu ortaya çıkarılmıştır (Orkun, 1946: 138). Ayrıca Alpagu, Kül-Tigin yazıtında Tongra halkının
önderi ve bir kahramanı olarak tasvir edilir (Zholdasbekov ve Sartqozhauly, 2005: 196). Kaşgarlı
Mahmud’un “Divânu Lügati’t-Türk” eserinde de söz konusu unvanın “kahraman, cesur” anlamına geldiği
bilinmektedir (Syzdyqov, 2014: 258). Çin kaynaklarında “sulipat” şeklinde yazılmıştır (Arsal, 2002: 223).
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Apa-Tarkan, devletin resmi idari makamlarında büyük memuriyette bulunmuş unvandır. Hem
askeri, hem de idari bir unvandır. Çin kaynaklarında “apotatkan” şeklinde yazılmış ve askeri komutanlığı
yapan unvan olarak anlatılmıştır (Togan, 2005: 80). Yanı sıra Apa-Tarkan, atabeg, Kaganın askeri
işlerde danışmanı, Uluğ Tarkan, Baş Komutan gibi memuriyetleri de taşımıştır. Apa-Tarkan’ı Zeki Velidi
Togan “İbn Fadlan Seyahatnamesi” eserinde irdelemiş ve bunun prensler için “Kagan Bih” (Kagan bey)
şeklinde söylendiğini ve Kagan yardımcısı hizmetini yaptığını tespit etmiştir (Togan, 1970: 23). II. GökTürk Devletinde Kagan yardımcısı, danışmanı Tunyukuk “Apa-Tarkan” unvanını taşımış olan yalnız
kişidir (Zholdasbekov ve Sartqozhauly, 2005: 317).
Tarkan, kişisel çalışkanlıkları ve başarıları ile yükselen büyük devlet memurlarına verilmiş siyasi
bir unvandır. Bu unvanı alan kişi hayatının sonuna kadar taşıyordu (hayat kaydıyladır), ama babadan
oğluna geçmiyordu. Tarkanlar, hükümdar soyundan değil, halk içinden çıkmışlar ve dönemlere göre
çeşitli memuriyetlerde bulunmuşlardır. Bu unvan, Uygurlarda vezir, Oğuzlarda Baş Komutandan sonra
gelen askeri rütbe olursa, Hazarlarda ise hükümdardan sonraki 2. kişi için söylenmiştir (Syzdyqov, 2014:
280)
Baga Tarkan, Tunyukuk Yazıtı ile Bilge Kagan Yazıtı metinlerinde Boyla Baga Tarkan şeklinde
rastlanan unvan adıdır. Anlamı, küçük Tarkan demektir. Çünkü “baga” Moğolcada “küçük, ufak”
anlamına gelmektedir (Mori, 1978: 87-93). P.Golden baga kelimesinin kökenini İran dillerinden buluyor
ve anlamını “Tenri, Tenricilik” olarak açıklamaktadır (Golden, 1972: 45-82). “Orhun Yazıtlarının Tam
Atlası” kitabının yazarları Tunyukuk Yazıtının açıklamasında Boyla Baga Tarkan unvanını Tunyukuk’un
taşıdığını söylemektedirler (Zholdasbekov ve Sartqozhauly, 2005: 320)
Tamgam Tarkan, Orhun Yazıtlarında Bilge Kaganın taç giyme törenine küzeyden gelmiş olan
bir devlet büyüğünün unvanıdır. Örneğin, Ongin Yazıtında Işbara Tamgan Tarkan unvanın sahibi
Eletmiş Yabguyun evladı diyen ifade yer almaktadır (Zholdasbekov ve Sartqozhauly, 2005:
112).R.Giraud bu unvanı “ataman” sözcüğünden türetiyor (Giraud, 1999). Sonra Moğol komutanları için
kullanılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Sultan isminin şu unvan adının ses
değişikliğine uğramasından ortaya çıktığı tahminleri de mevcuttur (Syzdyqov, 2014: 277).
Damgacı / Tanbaşı, Türklerin mühürdarlara verdiği bir unvandır. Orhun Yazıtlarına göre
Türgişler’in özel Damgacıları olmuştur. Örneğin, Kül-Tigin vefat ettiğinde Bilge Kagana başsağlığını
dileyerek devlet büyükleri gelmişti. Bu olay Orhun Yazıtlarında şöyle ifadelenmektedir: “On Ok oğlum
Türgiş Kaganından Makaraç-Damgacı, Oğuz Bilge-Damgacı geldi. Kırgız Kaganından Tarduş İnançu
Çor geldi. Türbe yapıcı, heykelci, bedizci olarak Tabgaç Kaganının yeğeni Çang-sheung geldi”
(Zholdasbekov ve Sartqozhauly, 2005: 190). Kaşgarlı Mahmud’un sözlüğünde “tuğrağ” savı Kagan
mührü ile eli anlamını bildirmektedir (Qashqari, 1998: 431). Türklerin mühür tutanlar için de özel bir
unvan tayin ettikleri görünmektedir.
Şad-apıt, bu unvanı, genellikle, hükümdar sülalesinden gelen en yüksek mevkide bulunanlar
taşımışlardır. Ülkedeki herhangi bir bayram, toylarda ve çeşitli etkinliklerde Kagan tahtının sağ tarafında
Şad-apıt, sol tarafında ise Tarkan ile Buyruklar oturmuşlardır.
Buyruk, buyurmak fiilinden gelen bir rütbedir. Bu kelimenin anlamının “bakan” olduğu
söylenmektedir (Gömeç, 1997: 108). Bu unvanı taşıyanlar belirli bir dönem için seçilirdi (Arsal, 2002:
222). Çin kaynaklarında, Göktürk ve Uygur Kaganlıklarında “hükümet”in dokuzar Buyruktan oluştuğu
kayıtlıdır. Bunlar, 6 dış, 3 iç-Buyruktur (Kafesoğlu, 1995: 165). Kül-Tigin Yazıtı’nda kayıtlı Buyruk, iç ve
dış Buyrukların üstü, âmiri olmalıdır. Yukarıdaki örneklerden de görüldüğü gibi, özellikle Uygur
yazmalarında Buyruk, çokluk biçimiyle de sık sık kaydedilmiştir (User, 227). Bunun yanı sıra, merkezin
dışındaki bölgelerde askeri vali durumunda kumandan oldukları da bilinmektedir (Syzdyqov, 2014: 264).
Bir başka ifadeyle Buyruk, hem sivil, hem de askeri yükümlülüğü bulunan Beg unvanından üstün, Tarkan
ve Şad-apıttan aşağı bir unvandır.
Beg / bey, boyun, kabilenin başı olanlara söylenen hem idari, hem de askeri bir unvandır.
Kitabelerde asiller manasında da kullanılmıştır. Kaganın yardımcısı olarak halk ile yakınlaştırıcı, İlin
korucusu, devlet işlerini yürütücü görevlerini yapmıştır. Bu unvana adaylar cesur, kararlı, savaşa
yetenekli ve zengin kişilerden seçilmiştir (Syzdyqov, 2014: 260) ve boyların, kabilelerin barışlı bir
yaşamını korumaya sorumlu olmuşlardır (Arsal, 2002:). Onlar en iyi savaşçı olmakla birlikte, bilgili,
tecrübeli olmalıydı. Türk lehçelerinde Beg kelimesi çeşitli ses değişiklikleri ile (Eski Türklerde Beg;
Uygurlarda Bâg; Hazarlarda Beh, Peh; Kazak ve Kırgızlarda Bi, Bii, Pi; Özbeklerde Bi, Bey;
Türkmenlerde Beg, Big; Osmanlı Türklerinde Bey vs.), değişik anlamları ile (unvan, aile başı, efendi,
prens vs.) rastlanmaktadır (Togan, 2005: 290).
Erkin / İrkin, bir idari unvan olup, genellikle boy begleri için kullanılmıştır. Çin kaynaklarına göre
batıda bulunan On-Okların beş boyunu teşkil eden Nu-shih-pi’lerin her bir boyunun başında bir Erkin
bulunurdu (Salgarauly, 2008: 63). Bununla beraber, bu unvanın Doğu Gök-Türklerde de kullanıldığı
bilinmektedir, yani Yir Bayırkuların başbuğu Uluğ İrkin unvanın taşımıştır. Söz konusu unvanın
Oğuz’larda, Karluk’larda da kullanıldığı rastlanmaktadır (Syzdyqov, 2014: 283). Masao Mori: “Çin’lerin
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Töles’leri işgal ettiği 647-648 yıllarında onların büyük boylarını idare eden Elteberlerine Tutuk (komutan),
küçük boylarını idare eden Erkin’lerine ise Tsu-shi (hakim) rütbeleri verilmişti” demektedir (Mori, 1978:
31-56). M.Mori’yin bu fikrini kabul edersek, Elteber büyük toplulukları, Erkin ise küçük toplulukları idare
eden kişilerin taşıdığı bir unvan olarak açıklanır. Hamilton Batı Gök-Türklerini teşkil eden 10 kabileden,
“Sağ kanat’taki 5 kavim; yani beş Nu-shih-pi’lere reislik edenlere beş Büyük Erkin denmiş olduğunu
örnek göstererek: “Bu unvan bazı büyük kavimlerin, yani Türklerin batısındaki beş kavmin ve Tele’lerin
doğusundaki beş kavmin büyük reislerine verilen unvandır” sonucuna varmıştır. Adı geçmiş araştırmacı
“İrkin/ Erkin” kelimesinin anlamı üzerinde durarak, bu unvanın toplanmak anlamındaki irk- fiilinden
geldiğini ileri sürmüştür (Togan, 2005: 86-87).
Çor, Gök-Türklerin devlet yapısında çeşitli memuriyetlerde bulunmuş askeri bir unvandır. Bu
unvan ilk olarak Işbara Kagan döneminde Dulılar için kullanılmıştır (Gumilev, 1994: 235). Büyük
ihtimalle, Türk Kaganı bu unvanı prensler için meşrulaştırmış olabilir. Orhun Yazıtlarında İnaçu Çor, Küli
Çor, Bugu Çor, Beg Çor, Bengü Çor, Elçi Çor, Işbara Bilge Köl İç Çor şeklinde diğer unvanlarla birlikte
karşımıza çıkmaktadır (Zholdasbekov ve Sartqozhauly, 2005: 258) Bugu Çor, İlterişten sonra gelen
unvandır (Syzdyqov, 2014: 284). Küli Çor (Kül İç Çor), Eski Türk hiyerarşisinde en üst düzeydeki
unvanların biridir. Bu unvanın Tarduş hükümdarlarının unvanı olduğu hakkında varsayımlar da
mevcuttur (Syzdyqov, 2014: 284). Araştırmacılar söz konusu unvanı Küli Çor, Külüg Çor, Külig Çor ve
Küli İç Çor şeklinde okuyarak, çeşitli nüshalarını işlemişlerdir. Kül Çor nüshasını sunan Clauson’a göre
“Kül” unvan adı, “külüg” ise “meşhur” anlamında bir sıfat olarak ele alınmıştır (Togan, 2005: 83).
Apa, eski Türk hiyerarşisinde Küli Çor’dan sonra gelen bir unvan adıdır (Togan, 2005: 84). Bu
isim başlangıçta sadece anne, abla anlamını bildiren akrabalık terimi olarak değil büyüklüğü, yaşlılığı
bildiren isimlerdendi (Qazaq tіlіnіng tusіndіrme sozdіgі, 2008: 50).
Tuygun, özel hazırlıktan geçen, askerlik sanatını iyice beceren, çok yönlü cesur askerlere
söylenmiş bir unvandır. Tuygun hakkında Kül-Tigin Yazıtında şu gibi satırlar betimlenmiştir: “Üzülen
evlâdınızı, Tuygunlarınızı tapındırıp uçup gittiniz” (Zholdasbekov ve Sartqozhauly, 2005: 191). Bumın
kurmuş olan Gök-Türk Kaganlığında himayeci askerlere “Fuli” deniyorsa, Kutlug kurmuş olan II. GökTürk Kaganlığında “Tuygun” deniyordu. Türk ordusu esasen atlı (süvari) askerden oluşuyordu. Onlar
bozkırlı yerlerde de, dağlı yerlerde de savaşabilir askerlerdi. Altay’dan bulunmuş arkeolojik veriler içinde
ağır silahların örnekleri de rastlanmaktadır. Avrasya’nın tüm bölgelerinde bulunmakta olan güzel sanat
örneklerinde atlı ve yaya elinde silâh tutan askerlerin görüntülerini de görebiliriz (Seregin, 2013: 95). Her
bir Türk ailesi çocuklarını doğduğu günden itibaren savaş sanatına teşvik etmişlerdi.
Tudun/ Tudın, Kagan soyundan gelen, ama onun namına hareket eden ve başlarına İlteber tayin
edilmiş tebaa topluluklarından vergi toplayan tahsildarlara ait bir unvandır (Togan, 2005: 86). Bu unvan
babadan oğluna miras yoluyla geçiyordu. Avrupa Avar’larında Tudunlar gayrimenkul işlerine sorumlu
olmuş, bununla birlikte “şehrin güvenlik görevlisi” de olmuşlardır. Sonradan bu ismin anlamı değişip,
şehri idare edenler için söylenmeye başlamıştır. A.M. Gabain, K.Menges ve G.Ramstedt gibi
araştırmacılar bu terimin Çinceden geldiği görüşünü ileri sürmüşse, G.Doerfer sonu -n ile biten diğer
unvanlar gibi Avar’lardan gelebileceği fikrini ileri sürmüştür (Togan, 2005: 86). Tarihçi S.Syzdyqov bu
unvan kökeninin Türkçenin kendi söz varlığından oluştuğunu, “tut” kökünün “tutmak; kapmak” anlamına
geldiğini yazmaktadır (Syzdyqov, 2014: 284). İlteriş’in Şad unvanından önce Tudun Çor unvanın
taşıdığına dikkat edersek, Tudunun Şaddan sonra gelen unvan olduğunu tahmin edebiliriz (Togan,
2005: 223).
Bilge, hem idari, hem de askeri bir unvandır. Hun döneminden bilgili, akıllı anlamında
kullanmakta olan bu unvan veliaht için veya hükümdara en yakın olan akrabası için söylenmiştir
(Syzdyqov, 2014: 262). Bu unvanı erkekler ile birlikte kadınlar da taşımıştır: Bilge Kagan, Bilge
Tunyukuk, İl Bilge Hatun vs.
Kapgan, Eski Türk Yazıtlarında ad ve unvan olarak anılır. Etimolojik açıdan Türkçe kökenden
türediğini ileri sürdüren iki görüş birbirini tamamlamaktadır: birinci görüş, “kapan, elde eden” anlamıyla
görünüyorsa (Togan, 2005: 224); ikinci görüş “muzaffer han” anlamına gelmektedir (Syzdyqov, 2014:
275).
Sanggün/Sagun, askeri bir unvandır. Çin kaynaklarında “chiang-chün” olarak ifade edilen bu
unvan Sanggün şeklinde kullanılıyordu. Günümüzdeki komutan unvanıyla kıyaslayabiliriz. Çinceden
gelmiş olan ve baş komutan anlamında kullanılan söz konusu unvanın “Ulug Sanggün” formu da
rastlanmaktadır (Togan, 2005: 87). “Ata Sanggün” şeklinde gelen unvan şifacı için kullanılmıştır. Х.
yüzyıllarda Sanggün unvanın Karluk önderleri taşımış olduğu bilinmektedir. Sonraki yüzyıllarda Uygur
Devletinde Büyükelçi, Bakan unvanları yerine kullanılmıştır. Semerkant hükümdarlarından birisinin
“Mavi Sagun” unvanını taşıdığı hakkında bilgiler de karşımıza çıkmaktadır (Syzdyqov, 2014: 276-277).
“Talas-13” Yazıtında “Er adım, Sagunak” diyen bir yazı rastlanmakta (Bazylhan, 2005: 337) ve
araştırmacılar bu sözcüğü kişi adı olarak değerlendirmektedirler.
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Tunyukuk/Tonu Kök, büyük bir devlet adamına verilmiş olan unvandır. Anlamı hakkında farklı
görüşler mevcuttur. Tonyukuk Yazıtı metnin Fransızcaya aktaran R.Giraud Tonyukuk ismini “kürkü kutlu
olmuş kişi” anlamında çevirmişse (Taşağıl, 1991: 101), Talat Tekin “Büyük vezir” olarak açıklamaktadır
(Tekin, 1994: 25). Volker Rybatski araştırmalarında, tarihte birkaç Tonyukuk’lerin rastlandığı için, söz
konusu ismin kişi adı değil, unvan adını anlattığı sonucuna varmaktadır (Togan, 2005: 97-4).
Işbara, cesur, kahraman anlamlarını bildiren ve Çincenin šbara kelimesinden gelmekte olan bir
unvanın adıdır. Araştırmacılar (Pelliot, Aalto, Bombaci, Taşağıl) “T’ung-tien” adıyla bilinmekte olan Çin
yıllığına dayanarak bu unvanın anlamını açıklamaktadırlar. L.Clark Işbara Sanskritçe іšvara “efendi,
prens” sözcüğünün Toharca yoluyla Eski Türk diline geçmiş olduğunu belirtir (Togan, 2005: 159).
А.Donuk ise, bu ismi, Bizans kaynaklarındaki “asparuh” adıyla ilişkilendirmektedir (Donuk, 1988). Eski
Türk Devletinde birkaç Işbara Kagan olmuştur. Örneğin, Kolo (Kara) Kaganın oğlu She-tü “Işbara
Kagan” unvanın birinci taşıyanlardan olmuşsa, sonra Canhan Kaganın kardeşi Işbara Su-ni-shih, Ch’epi Kaganın oğlu Işbara Sha-bo-lu Tigin isimleri de ortaya çıkmışlardı (Togan, 2005: 159).
Ağtaçı (Muhafız), Eski Türk ve Moğollarda hükümdarın at ve arabalarına bakmakla görevli kişiler
için kullanılmış bir unvandır (Togan, 2005: 88). Bu unvan eski Çinlilerin atçı olarak hizmet eden “tsu-ma”
unvanından alınmıştır. T’an İmparatorluğu döneminde saraydaki üçüncü ya da dördüncü derecedeki
asker olmuştur. Günümüzdeki subay unvanıyla uygun olarak kabul edilebiliriz.
SONUÇ
Yukarıda irdelediğimiz İl, Kagan ve diğer yönetici unvanlar devletin ana yapısal faktörleri idi.
Yasa ve kararlar ise insanlık faktörlerini tutmuş bir manevi değer olarak kabul edilmiştir. Bir devletin
modelini karakterize etmek için bu faktörleri kapsamlı bir halde irdelemeliyiz.
Hiyerarşik sisteme göre orta çağ Türklerinde hükümdarlığa sadece Kagan sülâlesinden gelen
mirasçılar aday olabilirlerdi. Devlet idaresi sisteminde ilk önce Kagan bulunuyordu, sonra da Yabgu,
Şad, Tigin, Çor vs. unvanları geliyordu. Devletin yönetici unvanlarından Beg, Tarkan, Buyruk, Apıt-Beg,
İlteber, Erkin, Tudun, Tutuk, Damgacı vs. bunların bazıları daimî kalıcı unvanlar olmuşsa, bazıları ise
geçici bir süre için seçilmiş sosyal ve askeri unvanlar olmuştur.
Komşu devletler ve akraba boyların arasındaki savaşlarda en çok acı çeken budun yani halktı.
Orhun Yazıtının “Türk halk kitlesi şöyle demiş: İlli millet idim, İlim şimdi hani, kime İli kazanıyorum der
imiş?”; “Türk halk düşman olup, kendisini tanzim ve tertip edemediğinden yine teslim olmuş… Yok
olmaya gidiyormuş” gibi ifadelerden halkın savaş durumundaki zor bir hayatını görebiliriz. Elbette, halk
her zaman böyle sürekli savaşlar içinde yaşamamış, halkını barış içinde yaşatan Kaganlar da olmuştur.
Bu konuda da Orhun Yazıtlarından bir örnek sunabiliriz “Kagan oturup aç, fakir milleti hep toplattım.
Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım”.
İlin iç sosyal ve siyasal konularında Bumın, Kutlug, Bilge gibi ileri görüşlü politikacı Kaganlar
halk fikrini dikkate almış, gelecek için planlarını da paylaşmıştır. Begler ile Tarkanlar ise İl içindeki arazi
anlaşmazlıklarını (cer dauvı), dul davasını (cesir dauvı), at-çalma kavgası (barımta) vs. toplumun
uyuşmazlıklarının çözümlerini yerine getirmişlerdir. Bu eğilim Cengiz Han İmparatorluğunda, daha sonra
Altın Orda, Ak Orda, Kazak Hanlığında da devam etmiştir. Kazak Hanlığı döneminde Bii’ler (yargıcılar)
Yönetim Konseyi kurulup, halk içindeki çeşitli davaları, tartışmalı konuları çözümlemişlerdir.
Unvan adları ile onların türeyiş kökenleri konusunda yukarıda sunduğumuz görüşlerden,
görülebildiği gibi, unvanların bazılarının Türkçenin öz kökenlerinden oluştuğu, bazılarının ise JuanJuan’lardan, daha fazlasının Çin ve İran dillerinden gelen isimler olduğu varsayımlarımızla ifade
edilmektedir. Çin kaynaklarında rastlanmakta olan unvanları Türkçeleştirme çabalarımızda Orhun,
Yenisey, Talas Yazıtları ile Kaşgarlı Mahmud ve Yusuf Has Hacip gibi âlimlerin eserlerinden yararlandık.
Söz sonunda ele alınmış bu unvanların yönetim şahıslarının isimleri değil, onların hizmetlerinde
görevlendiği memuriyetlerine göre değişen unvanlarının adı olduğu sonucuna varabiliriz.
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ISLAM IN AZERBAIJAN (EXAMPLE OF AL-BAKUVI)
AZERBAYCANDA İSLAM (EL-BAKÜVİ ÖRNEĞİ)
Ali FARHADOV*44
ÖZET
Milli Azerbaycan Tarihi Müzesi`nin kütüphanesinin fonlarında, Azerbaycan'ın ve dünya tarihinin
ve Arapça alfabe ile yazılmış olan İslam kültürünün en değerli eserlerinden bazıları yer almaktadır. Bakü
kadısı Mir Muhammed Kerim al-Baküvi`nin (1853-1938) “Keşfü`l Hakayık an Nüketi`l-Ayati ve`dDekayık” (kısaca: “Keşfü`l-hakayık” (“Gerçeğin buluşu”) başlığı altında yazdığı Kur'an-ı Kerim`in tefsiri
eseri de bu kütüphanede yer alır. 1904-1918 yıllarında Bakü kadısı olan Mir Muhammed Kerim elBaküvi, manevi ve eğitimsel faaliyetlerde bulunan İslami düşünürler grubuna dahil idi. Kur'an'ın gerçek
anlayışını anlaması və Müslümanlarla Kur`an arasındaki zor durumdaki engelleri ortadan kaldırmak için,
1904-1906 yıllarında Tiflis'te “Kaspi” yayınlarında basılan “Keşfü`l-hakayık” adlı üç ciltli bir tefsir yazdı.
Eserin basılması Azerbaycan`ın hayırsever iş adamı H.Z.Tagiyev tarafından gerçekleştirildi.
Azerbaycan bu devirde Çarlık Rusyası`nın işgali altında idi. Rusya Müslümanların cahil
bırakılmasının yararlı olduğunu görüyor ve “Müslümanları bir noktada birleştiren Kur’an-ı Kerim’dir. Eğer
Müslümanlar gelecekte Kur’an’ın ayetlerini ve tavsiyelerini düşünür ise başımıza bela olurlar.
Müslümanları cahil bırakmanın yolu onları eğitimsiz bırakarak, bilgisiz mollaların eline teslim etmektir.
Böyle mollalar bizim manevi dostlarımızdır” diyordu. Çar hükümeti Şii ve Sünni müslümanların birlikte
yaşadığı Azerbaycan’da mezhep ihtilafını derinleştiriyor, onların birlik içinde olmasına karşı bu sorunu
abartıyordu. Bu gibi meseleleri yapay olarak kızışdıran bilgisiz mollalar da var idi. Mir Muhammed Kerim
el-Baküvi (1853-1938) gibi ilerici din adamları Azerbaycan’da dini ıslahatçılık ve halkın dini eğitimi
konusunda büyük rol oynadılar. Onlar cahil ve bilgisiz mollaları, uydurma hadis ve rivayetleri eleştirerek
İslam’ın gerçek kaynağının sadece Kur’an-ı Kerim olduğunu göstererek, Müslümanları dini ancak
kaynağından öğrenmeye davet ediyorlardı. El-Baküvi gibi din adamlarının eserlerinin araştırılması dinin
gerçek kaynağını anlama ve hurafelerden kaynaklanan sorunları çözmek bakımından önemlidir.
Anahtar kelimeler: İslam, Azerbaycan, El-Baküvi
THE INTRODUCTION
Moslem world imitating the West, rejecting the authority of Christianity on free thought began to
appropriate the Europe culture completely and to consider Islam as a hindrance in the way of own
development. But some Islam intellectuals put forward the idea that it is not correct to compare the
Christianity and Islam. They consider that it is not necessary to remove Islam religion, it is necessary to
clean it from harmful elements and prejudice. This movement went down in history with the names of
Islamic modernism, reform or renovation in the religion. We can to hold up as examples Mir Muhammad
Karim Mirjafar al-Bakuvi (h.1938), Akhund Mirza Abu Turab Akhundzadeh (h.1910), Ali Bey Huseynzade
(h.1940) from Azerbaijan to the basic representatives of this current. Such reformer thinkers had noted
that it is important to direct again to the Koran for reviving the thought of stagnant Islam and had fought
in this way.
One of the World Muslim thinkers Mir Muhammad Karim al-Bakuvi who lived in the half of XIX
– early XX centuries entered to the group of Islam thinkers,was engaged in confessor and teaching
activities. To knock down barriers in the complexity situation between Muslims and Koran, in the
perception true understanding of the Koran a thinker written a three – volume commentary the named
after “Kashful-Haqaiq” (“Discovery of Truth”) issued this honorable work in Tiflis printing “Caspian”.
AL-BAKUVI AND “KASHFUL-HAQAIQ”
Al-Bakuvi opposed any prejudices, distortions of ideology of the Koran under whatever pretexts
they were put, the key to all problems of Islamic society he was seen only in the correct understanding
of the Koran.
In conclusion we can say that in this work, to indicate the roots of some ills existing in Azerbaijan
in our time and represent the unity of religious truth and reason, according to a salutary influence on
human science and culture are the main service and achievement of Mir Mohammad Karim Mircafar alBakuvi as a Muslim religious figure.
Mir Muhammad Karim Mirjafarzade, one of main representatives of Islamic enlightenment
movement in Azerbaijan in late 19th century and early 20th century was born in the family of Haji Mirjafar
aga Seyid Muhammad oghlu who is from well-known Seyyid kin in Baku in 1858. Al-Bakuvi’s mother
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Nargiz khatun was shaik Najaf’s daughter. Al-Bakuvi’s grandfather Aga Seyid Muhammad was akhund
(a spiritual rank in Moslem countries) of Icherisheher Mosque. But tragedies of the time he lived caused
violent murder of this great person, who was courageous and patriotic religious figure. The Russian
army which tried to occupy Baku again after general Sisianov’s assassination in Baku re-sieged Baku
in fall of that year. According to the telling of Al-Bakuvi’s daughter Aliyya khanum (Teze khanum) Baku
khan, Husseingulu khan gave keys of the city fortress to Agha seyid Muhammad and escaped. The
akhund who was punished after the occupation because of rejection of the demand of the Russians to
open the fortress door was violently murdered with the blows of the stick. His little son Mirjafar who
witnessed that event and screamed, was exposed to threat of the hiting, whereas could survive with
local population’s help. Adult Mirjafar took the bones of his father to Mecca upon going on a pilgrimage
and buried there. Mirjafar agha was akhund as well like his farther and married with Nargiz khatun from
Khila (Amirjan) Village (Babaşlı, 2008:164). Al-Bakuvi who got primary education from his father and
madrasah in Icherisheher got high religious education in 1871-1881 by his father Mirjafar’s wish in
Baghdad and returned Baku after study of Arabic language, figh, aprhorisms, tefsir, Islamic history
sciences deeply. He took an exam and was granted mollah ‘parish’ in 1894, akhund in 1895, functioned
in Gilak Mosque in Baku for eight years and Shah Mosque in Icherisheher (Babaşlı, 2008:165). Mir
Muhammad Karim Mirjafar Al-Bakuvi was appointed confessor of Baku region in 1904 and chairman of
Shiah assembly of Baku governorship till 1918. It shoud be noted that in that period Baku governorship
was one of the three governorships of Northern Azerbaijan which was under Russian occupation. These
issues are included into his competences as such high-rank religious figure: to get “akhund” rank; to
chair a commission examining religious figures wishing to become ‘parish’ mollah; to control the activity
of mosques, pilgrimages, foundations and madrasahs; to register the marriage; to engage in the issues
connected with content, heritage and others on shariat (principles of Moslem religion) and to explain to
the people. Caucasus viceroyship guaranteed his membership of Caucasus Shiah religion office for his
positive activity and beloved by people (Bünyadov, 1993:279).
Al-Bakuvi was irreconcilably fighting against the persons who exploited religious soots of the
people. With a spirit of enlightenment, Al-Bakuvi enlightened the people against the chain acts as a
strike against the people during ceremonies in Karbala fighting against superstition among Shiites,
encouraged people to science all the time, showing that there is no anything like that in Islam. Thinker's
activity in this field was reflected in newspapers and magazines like "Irshad","Molla Nasiraddin", and
met with satisfaction. In another edition of "Irshad" look of the "Hidayat" meeting had been presented to
the mourning ceremony widespread among the Shiies. There was council of “Hidayat” assembly in the
appartment of Excellency Agha Mir Muhammad Karim, the chairman of “Hidayat” assembly and veteran
of city at twelve oclock yesterday. Member and advocate of the meeting Mr. Mustafa bay Alibayov stood
up and asked such a question during the talk. Most of the Sunnites in Baku City asked me to give a
question to akhunds and theologians in this meeting that we want to become mourner like Shiahs during
mourning ceremonies (mourning-A.F) striking chains, splitting heads, as we are Moslems. After the
discussion on this issue in general, they replied so: “All of traditions like splitting head, striking chains
are sin. They are not in the laws or books of Islam. But there is not any doubt that mourning ceremony
is necessary. Mr. Mir Muhammad Karim Agha city’s veteran signed under this answer”
(Məmmədquluzadə, 2004:134-136).
Al-Bakuvi took part in the charitable measures too. On the 18th February in 1917, in the place
of cutting head of general Sisianov by Huseyngulu Khan, brother of Baku Kan, in the ceremony of
"Shollar-Baku" water pipline, veteran Mir Muhammad Karim began the word with Koran in his hand, said
about creation of water in the life, praying for the emperor family congratulated people for the
complement of water pipeline, prayed for parents of persons who spent cost and labour for the pipeline,
wished them health and wealth. Noticing services of Haji Zeynalabdin Taghiyev, Al-Bakuvi suggested
Haji to open water-tap firstly (Süleymanov, 1987:28-29).
Having close friendship, comradeship relations with Al-Bakuvi, H.Z.Taghiyev invited him to the
activity of translation. The reason of his translations of works "Armanusatul Egypt", "Thirst of Karbala",
"Seventeen Ramadan" and other works written by Georgian Zeydan from Arabian language into Turkish
was the agitations of Haji (Süleymanov, 1987:65). At the same time Taghiyev was the listener of this
works. In the evening Haji was in the cabinet, well-known citizens of City came to talk, read book and
newspapers. A clerk had harmonous and good voice, read the books in Arabian, Persian and Turkish
languages, other man in Russian, and an old man read the newspapers in French, German and English
languages. One day the clerk was reading work of Georgian Zeydan translated by Mir Muhammad
Karim. Haji had closed his eyes sitting in the arm-chair. It was not clear if he was sleeping or awakened.
Valours and public services of Excellency Ali were described in the work. Suddenly Haji opened his eyes
and said: “My dear Imam Hazrat Ali did not know any, flinged out straight” (Süleymanov, 1987:60-61).
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Al-Bakuvi paid attention to the problem about importance of education for all his life, showed
avoiding from education is one of the main reasons overtakes masses to ignorance and intellectual
darkness. He helped poor student for studying, invited riches for this. Within this opportunity he
supported Mir Asadulla Mirgasimov the first president of Academy of Sciences of Azerbaijan USSR to
study at the medical faculty of Novorossiysk University of Odessa. We can give examples about his
support as, Mirza Davud Huseynov, Zuleykha Seyidmammadova first female pilot of Azerbaijan,
M.A.Sabir appointed as a teacher of the Nijat Company in Balakhani in February of 1910 with the support
of Al-Bakuvi (Məhərrəmov, 1991:5-6). Outstanding philanthropist of Azerbaijan, Haji Zeynaladin
Taghiyev (died 1924) had official relations and friendly relations with Al-Bakuvi and engaged in the
activity, useful work like granting poor students with pension (Babaşlı, 1998:196-197).
Al-Bakuvi helped Taghiyev who opened school for the education of girls in the ignorant society,
but met impediment of fanatics who considered education of girls as blasphemy, gave examples from
Koran in the Tazapir mosque organized by Taghiyev, gave information to people about education of
women is corresponding at shariat, invited Moslems to educate who considered education of women as
guilt. For this cause his house was set on fire (Süleymanov, 1996:12), not frightened from fanatics sent
his daughter to study in the Unas school (Russian-Moslem women school-1901-Baku), but was
threatened by fanatics, house was set on fire, met with the danger of death (Cəfərov, 1999:15).
Actions done by Al-Bakuvi in the field of education were reproached by fanatic confessors. for
example, in the first Congress of Caucasian Moslems in April of 1917, pilgrims who blamed Al-Bakuvi
for the teachers of Baku Russian-Moslem school Afandizada Shafiga and Sona Taliskhanova who came
to the front of men without shawl and said: “Agha Mir Muhammad Karim, you proved that Moslemwoman should be educated like Moslem-man giving examples from Koran, this is the result of your
action” (Süleymanov, 1987:134). It is necessary to note that Al-Bakuvi was the supporter of women’s
education. He said: “Our salvation from ignorance is possible only through the Qur'an. The Qur'an invites
us to science, but we do not listen to the Qur'an. Men and women are equal in the study of science” (ƏlBakuvi, 1906:83).
Al-Bakuvi took part in the public events, propagated ideas of enlightener. On 1 November of
1906, during his speech for 24th day of Ramadan month, he explained the reason of villian faces of
Moslems were intellectual and ignorance, propagated that it was contrast to Islam, and importance of
educational activities, science, opening new schools (Babaşlı, 1998:197). His speech for "MovluduNabavi" (date of birth of Prophet-A.F.) held in Baku in front of local intellectuals, guests from Dagestan,
Kazan and Orenburg in the Russian-Moslem girls school of Taghiyev is also significant about
understanding meaning of Islamic enlightenment and from the standpoint of propagation of
enlightenment. Drawing attention of guests from different places to the prestige of this religion and its
Prophet, he said: "Everybody may think about signifigance and supreme of our meeting. But, only the
power of religion and religious ceremony can put so many people together. That is why we should know
the value of our religion. The Excellency brought this religion to us was born in arseyi-shuhuda (worldA.F.). The author evaluating the value of Islam said regretfully: "What did we do for this religion? Causing
a quarrel we made it empty.But only the name remained from Islam. Be shameful! We have so much
ignorance that, most of us do not know about our Prophet". Noting about coming of Prophet for the
enlighting of people, agitation of Koran for science and education, veteran of Baku said the possibility
of avoiding of Moslems from misery, discord among them is only Koran. This is calumny that we say
ourselves Moslems doing such bad things. Saying that union and alliance are the orders of Koran, AlBakuvi giving an example from hadith of Koran "Moslems are my brothers" showed that those wo did
not obey to the orders of Koran do not deserve this fraternity, called people to come up to the humanity
under the banner of Koran.
Al-Bakuvi participated actively in suppression of local conflicts and peaceful processes. He
sacrificed himself in order to stop massacres during Armenians’ tragedies in Baku in 1905 and said:
“Sirs, why are you so late? Every missed minute can cause poor people’s losing life. I will go forward
with Koran in my hand. Let me be shot first” (Ağaoğlu, 2007: 346). His activeness worried Armenians,
who considered him Moslem’s authority and regretted not killing the thinker then (Məhərrəmov, 1991:5).
Al-Bakuvi applauded establishement of the Azerbaijan Democratic Republic in 1918, resigned
from official religious posts in the time by his own volition (Babaşlı, 2008:168), was engaged with
activities of the profession of a translator freely (Məhərrəmov, 1991: 5). Tortures, process of arrests,
murders begun against advanced intellectuals on 27th April 1920 after Azerbaijan’s occupation by
Russia. Al-Bakuvi was also exposed to repressions wave. Al-Bakuvi who declared a superstitious
person in 1920, plundered a house in 1933 and whose all private property is confiscated, was compelled
to move to Mardakan to a mansion and the Soviet government confiscated his garden. With the help of
Mardakan people, Al-Bakuvi found a shelter for his family to live, in the afternoon being a gardener and
translating in the evenings he earned money for his living (Babaşlı, 2008:167). But it was not enough for
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Soviet, this well-known man with his services for people should be killed. According to the historic
materials of Ziya Bunyadov, with the criminal action Number 15030 about death of active antisoviet
people In Gala-Mashtaga region signed by Borshov, the deputy commissioner of Azerbaijan USSR
PDEC, countryman of Mardakan, ex-veteran Mir Muhammad Karimagha was arrested in his house and
the cause of his detention was "engaging in spreading the religion confidentially, propagandizing against
veils", during search "39 different antisovet Korans" were found in his house and he was indicated in his
testimonial as "a person who propagated a religion in the village and fanatic of drawing people to
religion" by chairman of rural Soviet (Bünyadov, 1993:274-275). He was arrested in his house in
Mardakan (now is resting-house of sailors) according to the order Number 203 of PDEC in 13 February,
1938 and his manuscripts were set on fire in the yard of Mardakan PDEC, and three sacks of rescued
ones were destroyed by him in 1940 because of government persecutions (Babaşlı, 2008:168).
Although the scientist was innocent as he rejected fictional accusations, Yaroshkevich bringing
as an evident his exposure, made a decision about his case's sending to the disposal of tripartite of
Azerbaijan USSR Extraordinary due to the accusation of 23 February. According to the verdict of guilty
certified by Avanesov, the chief of Gala-Mashtagha regional branch of EDPC, at the meeting held of
Azerbaijan USSR PDEC Extraordinary tripartite on 2 March 1938, Al-Bakuvi was sentenced to death
and he was executed. According to the pretension of fake witnesses about Anti-soviet activity claims,
he was sentenced to shooting by the resolution of PDEC on 2 March, 1938 and the order was
implemented in Nargin Island on 15 March 1938 (Bünyadov, 1993:278).
Criminal Soviet regime annihilated this well-known person intentionally, showed his age lower in
the investigation materials, disclaimed its crime, but only after the application sent by Mir Jafar son of
the deceased, to prosecutor-general of USSR Rudenko, the regime said that his father died from
haemorrhage of the brain on 14 October, 1940 (Bünyadov, 1993:279). But all believed that he died from
hunger for seven days in the bridge when it was destroyed by stream in Kazakhstan where he was sent
into exile, by the information of one of his relatives, till the edition "The Red Terror" work of Z.Bunyadov
in 1993 (Babaşlı, 2008:168).
Anti-Soviet pretensions, evidences against al-Bakuvi were found out falsely after application of
his son, figmental pretensions were taken away over him by the decision of B.J.Belikov, deputy chairman
of Supreme Court of Azerbaijan USSR dated on 28 July 1960 and he was claimed as a honest man
(Bünyadov, 1993:279-280). Al-Bakuvi got his true value after independence of Azerbaijan.
THE RESULT
In the funds of library of the National Azerbaijan Historical Museum are stored some of the most
valuable works on Azerbaijan and world’s history and Islamic culture which were written with Arabic
graphic.
Testifying to that is work of Mir Muhammad Kerim al-Bakuvi Mirjafar’s (1853-1938) “Cross war”,
under title of “Kashful-haqayiq” (“Discovery of Truth”) commentary of “Quran”, and a historical novel
written by Egyptian Arabic writer Jurji Zaydan (1861-1914) titled “Adhra Quraysh” (“The virgin of
Quraysh”) and other works are represented.
It is the only thing to be done of propaganda and investigation of these works, to turn them into
latin graphics and publishing them which was the reason for comprehension of Islamic origin of our
nation and for solving modern problems.
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İSTİKLAL HARBİNDE EGE BÖLGESİNDE İSTİHBARAT FAALİYETLERİ
Burhanettin ŞENLİ
SUMMARY
There is no clause regarding the occupation of Izmir in the Mondoros Armistice. Nevertheless,
the occupation of Izmir caused a great reaction in the Turkish Nation. Societies for protecting national
rights have started to be established in various regions of Anatolia. In addition to these societies,
members of the Ottoman Secret Service established the Karakol Society and formed the first intelligence
organization of our War of Independence. This formation was later replaced by national intelligence
organizations. In addition to the intelligence activities, a large amount of weapons and materials were
sent to Anatolia.
Greeks do not have an intelligence agency in the classical sense. But they were engaged in
intense intelligence activity. British intelligence also supported the Greeks.
There is an intelligence organization called "Hatıra” (memory) in the Aegean region during the
Armistice period. Most of its rulers fell apart during the occupation. Later, the society to protect Ottoman
rights started secret activities as a result of the occupation. The closest intelligence organization to
Ankara was established after that. Some members were: Gavur Mümin, Dr. Major. Hasan Sükuti and
Süleyman Ferit Eczacıbaşı.
Our hero intelligence officers working in the Aegean region are Gavur Mümin (Mümin Aksoy),
British Kemal (Ahmet Esat Tomruk), Fahri Akçakoca Akça and Kemal Captain from İzmir.
Two of these intelligence officers, Gavur Mümin, was arrested by the Greeks as a result of
Delibaş's men, Hacı Halil Fuat, and the British Kemal, who were denounced by the men of the
treacherous Circassian Ethem and imprisoned in Greece. Mustafa Kemal Pasha took Gavur Mümin and
gave Trikopis, the captive Greek commander in chief. Gavur Mümin (Mümin Aksoy) have returned to
Turkey.
GİRİŞ
Yunanlılar işgal öncesi, İzmir ve çevresine gönderdikleri Kızılhaç heyetleriyle işgale zemin
hazırlamaya çalışmışlardır. 20 Ocak 1919 tarihinde İzmir Limanı’na demirleyen Amphitriti adlı Yunan
hastane gemisinin getirdiği sağlık heyeti şehirde üç dispanser açmıştı. Gemiden çıkarılan ilaç sandıkları
içinde silah ve cephane yer almaktaydı.451
Aynı zamanda heyetin siyasi propaganda faaliyetlerinde bulunması dikkati çekmekteydi. 26
Ocakta İzmir’den ayrılan Kızılhaç vapurunun Yunan kıyafetiyle silah getirdiği istihbar edilmişti. 17
Şubatta bir müfreze asker nezaretinde Ayvalık’a gelen Yunan Kızılhaç heyeti olaylara sebep olmuştu.
18 Şubat 1919’da bir Yunan gemisinin İzmir’e 300 kişilik bir Kızılhaç heyetiyle birlikte sandıklar dolusu
malzeme çıkarması İzmir basınında tepkiyle karşılanmıştı.
10 Mayıs 1919 tarihinde Paris’te toplanan itilaf Devletlerinin temsilcileri, İzmir'in Yunanlılar
tarafından işgal edilmesini kararlaştırmışlardı. Bu karar, 14 Mayıs 1919'da Amiral Webb tarafından İtilaf
Devletleri adına, Mondros Mütarekesinin 7. maddesi uyarınca İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal
edileceği biçiminde İstanbul Hükümetine bildirilmişti. İzmir'in işgal edileceği haberinin duyulması ile işgal
olayının meydana gelmesi arasında gecen süre son derece kısa olduğu için, bu konuyla ilgili haberler
basında fazlaca yer almamıştı. İşgali izleyen günlerde ülke içinde giderek yoğunlaşan protesto
hareketlerine girişilmiş, İstanbul başta olmak üzere birçok yörede mitingler düzenlenmiş, İstanbul'daki
işgal güçleri kumandanlıklarına, Osmanlı sarayına ve hükümetine ülkenin her yanından ve bu arada
halkın tepkilerini dile getiren özellikle çeşitli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerince telgraflar çekilmişti. Her
yolla ulusun kendini savunacağı da dile getirilmişti. İzmir’in işgali olayı Anadolu halkı üzerinde
bütünleşme ve kenetlenme bakımından olumlu bir etki yaratmıştır.2
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından İtilaf Devletlerinin savaş gemilerinin İzmir Limanı’na
peş peşe gelmeleri ve azınlıkların bu gemileri taşkınlıklara varan gösterilerle karşılamaları İzmir
Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti’nin kurulmasını sağlamıştır.3
Mondros Mütarekesi’nde İzmir’le ilgili hiçbir hüküm olmamasına rağmen, bir emri vakiyle işgal
edilmesi Türk Milleti’nde büyük bir infial uyandırmıştır. İtilaf Devletleri temsilcileri de bu durumun
farkındadır. Nitekim İstanbul’daki İtilaf Devletleri Yüksek Komisyonu’ndan İngiltere’ye gönderilen bir
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notada; Yunan askerlerinin İzmir’e ayak basmasıyla birlikte “Türk direniş hareketinin başladığı” ve tüm
şartların değiştiği belirtilmiştir.4
1. Örgütlenme Başlıyor:
Müdafaa-i hukuk cemiyetleri Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde de kurulmaya başlamıştır. İşgal
altında bulunan bir memleketin yeniden bağımsızlığına kavuşabilmesi, etkin ve yaygın bir istihbarat
ağının olmasına, iyi bir teşkilatın kurulmasına bağlıdır. Bu nedenle söz konusu cemiyetlerin yanında
Osmanlı Gizli Servisi Teşkilatı Mahsusa mensupları Karakol Cemiyetini kurarak İstiklal Harbimizin ilk
istihbarat teşkilatını oluşturmuşlardır. Daha sonra kurulan çok sayıda istihbarat teşkilatı da çok faydalı
hizmetler vermiştir. Gerek istihbarat teşkilatları gerekse diğer cemiyetler Kuva-yı Milliye’ye ve sonra da
ordumuza çok kıymetli bilgiler sağlamışlardır. Bunların yanında özel istihbarat ağları da kurulmuştur.
Yunan işgaline karşı örgütlenen İlhakı Red Heyeti Milliyesi’nin Maşatlık Tepesi’nde (şimdiki
Bahribaba Parkı’nın bulunduğu yer) işgali reddeden protestosu gerçekleşmiştir. Osmanlı yönetimi, 15
Mayıs 1919’da İzmir’e çıkmaya hazırlanan Yunan kuvvetlerine mukavemet edilmemesi gerektiğini
telgrafla iletmiştir. Ancak halk, 14 Mayıs’ı, 15 Mayıs’a bağlayan gece Maşatlık’ta toplandı. Burada ilin
önde gelenleri konuşma yaptılar. En ateşli konuşmayı Hasan Tahsin gerçekleştirdi. Henüz 31 yaşında
olan Hasan Tahsin (Osman Nevres), 15 Mayıs sabahı Yunanlılara ilk kurşunu da sıkan isimdi. Ege’de
teşkilatı mahsusa mensubu Hasan Tahsin’in yönettiği Yunan’a karşı direnişi örgütleyen “Hatıra” isimli
bir örgütte vardı.5 Yaşar Aksoy: “Emperyalizme karşı direniş çağrıları yapan ve direnişi fiiliyata
indirgeyerek ilk kurşunu atan gazetecinin gerek ‘Anadolu İhtilali’ açısından, gerekse ‘Emperyalizme karşı
Mazlum Ulusların İhtilali’ açısından önemi belirgindir ve büyüktür.” Demiştir.6
Bandırma’da bulunan Bekir Sami Bey’in aldığı istihbarata göre İzmir’in işgali esnasında yirmi
üst rütbeli subay şehit edilmiştir. Ahaliden ise bir kısmının katledilerek denize atıldığı bilgileri
ulaşmaktadır. Jandarma Komutanlığının 4 Haziran tarihli raporuna göre öldürülen Müslümanların sayısı
iki bini bulmuştur ki kayıp olarak geçenlerin birçoğunun kimlikleri bilinmemektedir. Zira bütün Kordon
boyu, kışla ve hükümet önü cesetlerle dolu olduğu halde kısa sürede ayaklarına ve boyunlarına demir
bağlanarak denize atılmışlardır. Öldürme fiilinin dışında katliamdan yaralı olarak kurtulanların da
tedavileri gelişigüzel yapılarak ağır yaralı olanlar da dahil olmak üzere o günkü izdihamın içinde
bırakılmışlardır 7
İ.M.H.O.C’nin8 İstihbarat Bürosu; Anzavurcular, Nigehbancılar, İttihad-ı Ahmedi gibi Milli
Mücadele’ye düşman örgütlerle pek çok kez kapatılma tehlike ile karşılaşmasına rağmen mücadele etti.
Ayrıca işgal bölgesi ve Reddi İlhak cemiyetleriyle bağlantılarını sürdürerek, çeşitli kaynaklardan
edindikleri bilgileri bunlara bildiriyordu. Ayrıca gerek Cami Bey, gerekse Ragıp Nurettin Bey, Batı
Anadolu’daki Kuvayı Milliye hareketlerini yerinde izliyor ve İstanbul basınına bilgi veriyorlardı. 9
2. Silah Kaçırma:
İ.M.H.O.C, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin İstanbul Heyet-i Merkeziyesi ile
anlaşarak sayısı 40’ı aşan elemanlarıyla silah ve cephane kaçırılması işine de girişmiştir. İtilaf
Devletlerinin askerlerinin denetimindeki Türk depolarından kaçırılan silah ve çeşitli askeri malzemeler,
trenlerle gerekli yerlere ulaştırılmıştır. Nail Moralı kaçırılan silah ve askeri malzemenin listesini şöyle
vermektedir:
“...54.758 muhtelif harp tüfeği mekanizması, 15.000 harp tüfeği, 164 makineli tüfek, 2000 sandık
cephane, 3 top kaması, 20.000 kişilik teçhizat, 300 kilometrelik telgraf ve telefon teli, 80 telefon
muhabere makinesi, bir miktar da dürbün ve alat-ı rasadiye...”10
3. İşgal Güçlerinin İstihbarat faaliyetleri:
Paravan Şirketlerin istihbarat sahasında kullanılmasına, bağımsız Yunanistan’ın temelini atma
amacı olan Sinomasiya Örgütü’nün, XVII’nci yy.’da, İzmir’de “Galatı Kardeşler” ve “Teopar Batı”,
İstanbul’da ise “A.Kozadni” adlı şirketleri kurması, diğer bir örnek olarak gösterilebilir.
İzmir, İngiltere ve Fransa tarafından I. Dünya Savaşı sırasında imzalanan Londra ve St. Jen de
Maurienne antlaşmalarıyla önce İtalya’ya, daha sonra da savaşa kendi yanlarında girmesi karşılığında
Yunanistan’a vaat edilmişti. Savaştan sonra Paris’te toplanan barış konferansı bir yönüyle bu gizli
4

Zeynel Levent, Teşkilat-ı Mahsusa’dan Kuva-yı Milliye’ye Gayrinizami Harp (1913-1922), doktora tezi, Ankara
2019, s.239
5
Yaşar Aksoy, Gavur Mümin Gazipaşa’nın Casusu, İstanbul 2020, s.14
6
Yaşar Aksoy, Hasan Tahsin için 50 yıl çalıştı, hem kitap yazdı, hem kayıp mezarı buldu, Sözcü gazetesi Kültür
sanat, 24 Nisan 2019
7
Hasan Mert, İzmir’in Karagünü: 15 Mayıs 1919, Kuva-yı Milliye’nin 90. Yılında İzmir ve
Batı Anadolu Uluslararası Sempozyum Bildirileri 6-8 Eylül 2009 I. Kitap, s.52
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antlaşmaların meşrulaştırılacağı zemindi. Öte yandan, menfaat çatışmalarının müttefik dayanışmasının
yerini aldığı Paris’te ve hedef kent İzmir’de İtalya ile Yunanistan arasında müthiş bir rekabet yaşandı.
Yunanlar Paris’e ağırlık verirken, İtalyanlar, “dostluk” temasını işleyerek İzmirli Türklerin desteğini
sağlamaya çalıştılar. Nitekim propagandaya önem veren İtalyanlar, İzmir’de Kasım 1918’de, Le Levant
isimli bir gazete yayınlamaya başladılar. Paris ve İzmir’deki çalışmalarına rağmen İtalya; İngiltere, Doğu
Akdeniz’de güçlü bir İtalya yerine Yunanistan’ı desteklediği için, İzmir’in Yunanistan tarafından 15 Mayıs
1919’da işgaline engel olamadı. Bu olumsuz sonuç İtalya’nın İzmir’le ilgisinin kesildiği anlamına
gelmemelidir. Tam aksine; İzmir’deki her gelişmeyi takip ederek stratejiler geliştirdi. İzmir’deki İtalyan
temsilciliği bünyesinde açılan İstihbarat Bürosu aracılığıyla İzmir basınını gün gün takip eden İtalyanlar
bakımından bu, Yunanların yanlışlarını da tespit etmek gibi bir fayda sağlıyordu. Yunanistan’ın
başarısızlığı ya da olumsuz her hareketi İtalya için, İzmir’in bu ülkeye verilmesine karşı çıkmasının
haklılığını kanıtlıyordu.
Sözünü ettiğimiz büro yetkilileri, İzmir’de yayınlanan her dildeki gazeteyi takip etti. Büro
elemanları, basında yer alan haberleri İtalyancaya tercüme ederek günlük, haftalık ya da nadiren aylık
raporlar halinde Rodos’taki Doğu Akdeniz İtalyan Seferi Kuvvetler Komutanlığı’na yolladılar. Komutanlık
da, kendi görüş ve değerlendirmelerini de ekleyerek bu raporları Dışişleri Bakanlığı’na ya da
Genelkurmay Başkanlığı’na gönderdiler.
Bu değerlendirmelerden söz edeceğimiz ilk raporun tarihi 3 Aralık 1919’dur. Rodos’tan Doğu
Akdeniz İtalyan Seferi Kuvvetler Komutanı General Vittorio Elia’nın 3 Aralık 1919’da Başkomutanlığa
gönderdiği yazıya göre İzmir’de aşağıdaki gazeteler çıkıyordu:
Rumca: Amaltea, Telegrafos, Estia, Kosmos, Copanos, Tharros, Patris ve Smirnios.
Fransızca: L’Echo de France, Le Levant, La Reforme, La Liberté ve L’Indipendant.
Türkçe: Şark, Medeniyet, Müsavat, Köylü, Ahenk ve Islahat.
İbranice: Scialom, Maserret (Messeret), Nuvelliste, Pregonoro ve Boz de Smirne
Ermenice: Arveliam Mamun, Orizon, Iravunk ve Mimos.
General Elia’nın bu gazeteler hakkındaki değerlendirmesine göre, adı geçen yayınlar içerisinde
ülkesine en yakın ve kendileri için çalışan gazete, kesinlikle hiçbir maddi yardımda bulunmadıkları, Le
Levant’tı. Bu gazete, İzmir İtalyan temsilciliğinin izniyle, resmi İtalyan ajansı Stefani’nin telgraflarını da
para almadan basmaktadır. Çekirdekten yetişme bir Türk tarafından idare edilen Medeniyet gazetesi de
İtalyanlarla, samimi bir ilişki içerisinde idi.
Yunan istihbaratı İtalyanların basınla ilgili çalışmalarını takip ediyor ve gönderilen raporları bile
biliyorlardı. Bilinen anlamda bir İstihbarat Servisi’ne sahip olmayan Yunanlılar, Anadolu ve İstanbul’daki
haber toplama faaliyetlerinde daha çok İngilizlerden yardım almıştır. Anadolu’daki işgal mıntıkalarında
ise, İzmir’e bağlı bir teşkilat görevlendirilmiştir. Teşkilat, İzmir konsolosluğunda kümelenmiştir. Konsolos
Liyatis’dir ve Deniz Binbaşısı Bofi, istihbarat bürosunun sorumlusudur. Yunanlılara, İzmir bölgesindeki
haber toplama faaliyetlerinde, İngiliz ajanı A. Vedova hizmette bulunmuştur. Amaç, İzmir halkını
yıldırmak ve karşı koymaya yönelik her türlü toplantı, gösteri ve eylemler konusunda tedbirli olmaktır.
Büro, ayrıca Ege içleri ve Anadolu’dan gelecek müdahale konusunda da gerek askeri, gerek politik bir
çalışma göstermiştir. Yunanlılar, kendi hesabına çalışanlara, işlerini kolaylaştırmak ve güvenliklerini
sağlamak amacıyla, “Yunan Hükümeti’nin gizli işlerini yapmakla mükelleftir. Yardım talep edeceği Yunan
mülki ve askeri makamlarından kendisine azami kolaylığın gösterilmesini rica ederim. Yapmayanların
da ağır cezaya çarptırılacaklarını bildiririm.” ifadeleri yer alan, vesikalar verilmektedir.
4. Egede Milli Teşkilatlanma:
Hamza Grubu, bu isimle çalıştığı yaklaşık 3 aylık dönemde, İstanbul’daki bazı zararlı dernek
üyelerinin künyelerini Ankara’ya göndermiş, muhbirlerini Bursa, İzmir ve Manisa’ya kadar sokarak,
Yunan Ordusu’nun harekatı ile ilgili bilgileri Ankara’ya ulaştırmıştır. 11
İzmir Müdafaai Hukuk Cemiyeti Katib-i Umumisi Cami Bey, 31 Aralık 1919’da Mustafa Kemal
Paşa’ya çektiği telgrafta; 14 Ocak’ta yerli Rumların İzmir’in Yunanistan’a ilhakını çabuklaştırmak
amacıyla “sorumluluğu Atina Hükümeti’ne ait olmak üzere müstakil bir hükümet oluşturmaya
çalışacakları istihbaratının alındığını açıklamaktadır. Türkleri göçe zorlamak için yerli ve Yunan
kıtalarından hükümet iltihak edecek kuvvetlerce katliamlar hazırlandığının haber alındığını da
eklemektedir. Bu konuda acilen İtilaf Devletlerinin dikkatini çekmek üzere İtilaf Devletleri Yüksek
Komiserlerine muhtıra verilmesinin kararlaştırıldığı bildirilmektedir. İzmir’in işgalinin ertesinde
Anadolu’ya geçerek Milli Mücadele meş’alesini ateşleyen Mustafa Kemal Paşa; İ.M.H.O.C ile Cami Bey
aracılığıyla temasta bulunuyordu. Cami Bey hem katib-i umumiliğini yapıyor hem de Cemiyet’in Ankara
ile bağlantısını sağlıyordu. Bu anlamda Cami Bey’in Mustafa Kemal Paşa’ya çektiği iki telgraf bize
İ.M.H.O.C’nin Ankara’dan kopuk çalışmadığını göstermektedir. 12
11
12
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Tedkik Heyeti şubesi açılamayan veya geçici olarak bilgi toplanılan bölgelerde, istihbarat
heyetleri oluşturularak, bunlardan faydalanma yoluna gidilmiştir. İstihbarat işi için o bölgedeki
şubelerden personel görevlendirildiği gibi, diğer kuruluşlarla da iş birliği yoluna gidildiği görülmektedir.
Örneğin; Muğla bölgesinde, istihbaratı sağlamakla askerlik şubeleri görevlidirler.
Isparta’da polisler aracılığı ile istihbarat sağlanacaktır. Denizli bölgesinde Sarayköy Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Tahsin Bey emrinde bir istihbarat şubesi vardır. Bu şubenin Buldan ve Alaşehir’de
bulunan muhbirleri aracılığı ile istihbarat temin edilecektir. Söke bölgesinde ise mutasarrıflık emrinde
olmak üzere İzmir’de görev yapan altı kişilik bir grupla istihbarat elde edilmeye çalışılmaktadır. Ankara,
THA’nın kuruluşu ile dağınıklığa son vererek, kendi bünyesinde çeşitli istihbarat çalışmalarını yürüten
Askeri Sansür Müdüriyetleri, Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi, İzmir Hat Komiserliği gibi
kuruluşları koordineli çalıştırmak arzusundadır.13
Batı Anadolu Türk Ocaklarını oluşturan İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde
teşkilatlanmıştır.14
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri’nce yürütülen propaganda faaliyetlerinde ise tarih, nüfus
üstünlüğü gibi argümanlar kullanılarak, yerli ve yabancı kamuoyununun etkilenmesi amaçlanmıştır. Bu
amaçla Vilayat-i Şarkiyye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin İstanbul Merkez İdaresi “Le Pays (Yurt)” adında
günlük bir gazete çıkarmış, İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Fransızca broşürler bastırmıştır.15
İzmir'de mütareke ve işgal yıllarında saldırganlara karşı direnen üç gizli örgüt bulunuyordu:
Birincisi Teşkilat-ı Mahsusa yöneticilerinden Kuşçubaşı Eşref'in temellerini attığı, Mütareke
döneminde gazeteci Hasan Tahsin'in yönettiği ve Çerkez Ethem'le öteki çetecilere silah kaçıran eski
İttihatçıların çalıştığı örgüt. Bu örgüt, daha çok mütareke döneminde etkin olmuş ve işgalle birlikte, bazı
yöneticilerinin şehit edilmesi sonucu başsız kalmıştı.(Hatıra)
İkincisi Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti'nin işgal üstüne yeraltına çekilmesi ve yönetim
merkezini İstanbul'a taşımasıyla oluşan örgüt ki, Moralızade Halit ve Nail kardeşlerin yönettiği bu
örgütün İzmir'deki önemli adamları Tahir (Bor) Bey ve onlara yardım eden bazı İtalyanlardı.
Üçüncüsü ve Ankara’ya en yakın olan örgüt ise, içinde Gavur Mümin, Dr. Bnb. Hasan Sükuti,
Süleyman Ferit Eczacıbaşı gibi kişilerin bulunduğu ve halkın içine kadar yaygınlaşmış bulunan ulusal
istihbarat örgütüydü. Bu örgütün bir kolu Hilali Ahmer içinde bulunmaktaydı. Süleyman Ferit Eczacıbaşı,
Dr. Bnb. Hasan Sükuti, Dr. Menekşeli Hüsnü, Avukat Bekir Behlül beyler hem gizli örgütte hem de Hilali Ahmer içinde birlikte çalışıyorlardı. Jandarma Mülazımı Mümin, Posta Müdürü Naşit ve hakim Hüseyin
Fehmi beyler, Mütareke' de kurulan İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti'nin etkin üyeleriydi ve
14 Mayıs 1919'da kent içindeki Redd-i İlhak ve Maşatlık Mitingi eylemlerinde yan yana uğraş vermişlerdi.
Bu kahraman istihbarat şebekesi milli direnç ve mücadele ruhunu ayakta tutmaya çalıştığı gibi Yunan
ordusunun planlarını Palamari adındaki bir İtalyan sayesinde elde ederek Genelkurmaya teslim
edecekti. Palamari adındaki İtalyan daha sonra Yunanlılar tarafından yakalanmış ve idam edilmişti. Dr.
Hasan Sükuti Bey, İtalyan ordusundan emekli olan Miralay Dayinbrozi'nin teklif ettiği silahları
komisyoncu Petrini adındaki bir İtalyan vasıtasıyla satın almak için gizli görevle İtalya'ya gidecek ve bu
silahları satın alarak, Milli orduya kazandıracaktı.
5. Kahraman İstihbaratçılarımız:
5.a. Gavur Mümin:
Jandarma Mülazımı Mümin Bey, Kurtuluş Savaşı'nın bir numaralı casusu, ünlü Gavur Mümin'di.
Mümin (Aksoy) Bey, işgal İzmir'inde Yunan Komutanı Miralay Zafiryos ve Yüksek Komiser Steryadis'le
yakınlık kurarak, “Gavur oldu” hakaretlerine maruz kalmış ama Yunan cephesinde olup biteni eksiksiz
Ankara'ya iletmiş ve Ege'deki Kuvayı Milliye direnişlerini büyük çapta yönetmişti. Mümin Bey'in bağlı
bulunduğu yeraltı örgütü, kent içinde ve dışında kurduğu, sıradan yurttaşların da görev aldığı bir
haberleşme ağıyla İzmir içinde olup biteni en kısa sürede Ankara'ya bildiriyordu. Gavur Mümin, daha
sonra yakalanacak ve Yunan Harp Mahkemesince ölüme mahkum edilecekti. Gavur Mümin'in örgütü
arasında kömürcü, oduncu, manav giysileri altında faaliyet gösteren ajanın bulunduğu da onu yargılayan
Yunan mahkemesinin savcısı tarafından belirtilmişti.16
Gavur Mümin'in öz dayısı, eşkıya Çakıcı Efe'yi ikna ederek düze indirmekle ünlenmiş olan Hacı
Hasan Paşa'dır ki, bu kişi Yunan işgali döneminde “işbirlikçi görünür hüviyetiyle” İzmir Belediye
Başkanlığı yapmış, daha sonra bir körfez vapuruyla kentin kurtulduğu 9 Eylül günü Güzelyalı
iskelesinden Midilli adasına kaçarak Yunanistan'ı sığınmıştır. Ailesi Hacı Hasan Paşa'nın hain
olmadığını, Belediye Başkanlığı görevine bir Rum'un gelmemesi için bu görevi kabul ettiğini ve görevi
esnasında zaman zaman Müslümanları koruduğunu hatta bir Türk casusu olan yeğeni Mümin Bey'i de
13
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koruması altına aldığını ileri sürmüşlerdir. Yunanistan'a kaçmasını ise, kendisine hınç duyan bazı
Türklerin hışmından ve öldürülmekten korkmasına bağlamışlardır. Çok iyi bildiği Rumca'nın ve Hacı
Hasan Paşa'nın yeğeni olması nedeniyle; Mümin’e Osmanlı Devleti ile Yunan İşgal Ordusu arasında
irtibat subaylığı görevini verirler. Gavur Mümin bir Yunanlı generalin kızıyla ve o dönemin en ünlü
eğlence mekanlarından Sporting Kulüp’te varyeteye çıkan Levanten kabare artisti Afrodit (Afro) ile aşk
yaşamış, onların sayesinde de çok önemli bilgilere ulaşmıştır.
Anılarında: “İşgal kuvvetleri subayları ile sıkı ilişkilerim göze batınca bana ‘Gavur Mümin’
dediler…Gavur… Yani ‘Kafir’!..Yani ‘Hain’ Mümin!... O zamanlar benim için böyle bir karara varanlara
kin ve öfke duymuş değilim. Onları haklı buluyorum. Öyle ya!.. Herkesin ölüm kalım kavgası yaptığı bir
sırada ordu saflarında çarpışacağıma, başımda gavur şapkası ile dolaşıyordum. Düşmanla sarmaş
dolaş yaşayan bir haine, namussuz bir kavga kaçağına ben de olsam, kin dolu gözlerle bakardım.
Kurtuluşu için ölesiye, öldüresiye dövüştüğüm İzmir’de yüzüme bile tükürenler oldu. İtiraf edeyim ki o
tükürükler, çarpıştığım cephelerde yediğim kurşunlardan daha ziyade acı ve ıstırap verdi bana… Ama
ne yapayım ki, o sıralarda içinde bulunduğum durum ve şartlar gerçekteki durumu açıklamama engeldi.
Ölmekten değil a, bir tek şeyden korkuyordum: Gerçeği anlatamadan ölmek ve tarihe bir vatan haini
olarak geçmek…” Diyordu.
15 Mayıs’ta limana çıkan Yunan güçleri önce o zaman Konak İskelesi civarında olan Sarıkışla’ya
girmişler. Oradaki bütün zabitleri çıkarıp dipçikle, tekmeyle Kordon boyunca ‘Yaşa Venizelos’ diye
bağırtmaya çalışmışlardır. Hatta bağırmamakta direnen Miralay Süleyman Fethi Bey öldürülmüştü. İşte
onların arasında da bir genç zabit var. Adı Mümin. Mümin bir müddet sonra kapatıldığı yerden kaçmayı
başarıyor. Ve onun Ankara’ya iltihakını bekliyorsunuz. Hayır, Ankara’ya katılmıyor. Kime katılıyor?
Yunanlılara. İlk önce bir kere fesi çıkarıp şapkayı giyiyor. Arkasından çok iyi Rumca bildiği için Rum
çevreleri ile düşüp kalkmaya başlıyor. Ona çok itibar ediyorlar. Sosyeteye katılıyor. Rumlarla o kadar
yakınlaşıyor ki, neticede o zamanki Yunanistan’ın İyonya Valisi (yani bu tarafların valisi) Steriyadis onu
yanına alıp bir görev öneriyor. Önerdiği görev, bir Türk için dehşet verici bir görev. Yunan istihbaratında
çalışmasını istiyor. Gavur Mümin bunu gözünü kırpmadan kabul ediyor. Kabul ettiği bu esas üzerine,
Yunan istihbaratının kimliği verilmiş hatta numarası konmuştur. Ve o da bu sayede bütün Ege
bölgesinde dolaşıp Efelerin köylülerin örgütlemeye çalıştıkları hareketleri Yunan istihbaratına bildirmiştir.
Daha sonra Yunan istihbaratı Gavur Mümin Bey’i sokağın ortasında tutukluyor. Gavur Mümin Bey’in
tutuklanma sebebi, Ankara hesabına çalışmasıdır.
Mümin Bey, çok uzun bir süre akıl almaz bir faaliyet içinde kendine bağlı küçük ama etkisi güçlü
bir istihbarat ağını da yöneterek çok önemli görevler üstlendi. Üsteğmen Mümin İzmir’de oldukça geniş
bir haber toplama şebekesi kurmuştu. Canını dişine takarak, tehlikeleri hiçe sayarak görevini başarmak
için büyük çaba harcıyordu. Bu sırada Anadolu’nun birçok yerinde isyanlar çıkıyordu. En önemlilerinden
biri Konya’da Delibaş ayaklanması idi. Büyük çabalar sonucu ikinci Konya İsyanı bastırıldı. İsyanın
elebaşısı Delibaşı Mehmet Adana’da Fransızlara sığınmış daha sonra İngiliz Generali Harington
tarafından Yunan Ordusu Başkomutanı Papulas’a gönderilmişti. Yunanlıların yakında yapacakları
taarruzu kolaylaştırmak için Konya’da yeni bir ayaklanma çıkarmak isteyen Delibaşı Mehmet ve
adamların girişimi, Üsteğmen Mümin’in durumu önceden öğrenerek ilgili makamlara haber vermesi
üzerine alınan önlemler sayesinde başarısız kaldı.
Mümin Aksoy Çanakkale, Altın Liyakat, İstiklal madalyaları almış bir kahramandır. Kurtuluş
savaşı sonrasında Albaylığa kadar yükseldi. Van Mıntıka Komutanlığı yaptı. Muhsine adında bir nişanlısı
vardı. Araya hep savaş, hep görev girmişti, bir türlü evlenemedi. Yeğeni Galatasaraylı Lütfü Aksoy’un
milli takıma seçildiğinde son derece duygulandığı söylenir. Hatıralarını yayınlamadan İzmir’de vefat etti.
Ölüm ilanı 25 Ocak 1948 tarihli Demokrat Gazetesi’nde yayınlandı. Türk tarihinin altın sayfaları arasında
çok seçkin bir yeri olması gereken kahramanlardan olan Mümin Aksoy (namı diğer Gavur Mümin),
şüphesiz yaptıklarıyla tanınmayı ve hatırlanmayı hak ediyor. Saygı ve rahmetle anıyoruz. 17
5.b. İngiliz Kemal:

17
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İngiliz Kemal 1892 yılında İstanbul'da doğdu. Babası öldüğünde Ahmet Esat 5 yaşında yetim
kaldı. Babasının vefatından sonra dayısı Sezai Bey'in yanında kaldı. Sporla çocukluktan beri ilgilenen
Ahmet Esat, ilk boks dersini Türk komşuları Talat Bey'den aldı. İlköğrenimini Emirgan'da tamamladı
sonra Galatasaray Lisesi'ne kaydoldu parlak bir öğrenci olan Ahmet Esat, Fransızcasını ilerletmek için
yurt dışından edindiği arkadaşları ile mektuplaşmaya başlamış; yurtdışından adına sık sık mektuplar
gelmesinden dolayı II. Abdülhamit'in hafiyelerinin takibine girmiştir. Bu tehlikeli durum üzerine dayısı
tarafından 1908 yılında İngiltere'ye gönderildi. İngiltere'de Navy College’e yazıldı ve buradan 1914
yılında mezun oldu. İngiliz dilinin her türlü şivesine konuşabilecek seviyeye gelmişti. Dünya Savaşı
başlayınca 1914 yılı ağustos ayında İstanbul'a döndü. Topçu asteğmen olarak Çanakkale cephesinde
görevlendirildi. Lawrence adlı İngiliz casusunun peşine takılarak onun faaliyetleri hakkında hükümete
bilgi verdi. Teşkilatı Mahsusa da önemli görevler üstlendi. Bir ara Kutülamara’da esir alınan İngiliz
Generali Tawshend’in yanına hapsedilerek ondan bilgi almakla görevlendirildi.
İstanbul'un işgalinden sonra; İngilizler tarafından tutuklanan İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerini
kurtarma çabaları yüzünden İngilizlerce tutuklanarak Beyoğlu'ndaki İngiliz hapishanesine atıldı. Daha
sonra Çanakkale'de bulunan İngiliz Sahra Hapishanesine gönderildi. Orada Hintli Müslüman askerlerle
yakın ilişkiye girmiş, onların yardımıyla firar etmiştir. Firarı müteakip Lapseki’ye gelmiş, daha sonra
yürüyerek geldiği Biga’da Kuvayı Milliyecilere katılmıştı. Burada Kazım Özalp Paşa ile tanışan Ahmet
Esat, kendisine verilen görevlerde Amerikalı gazeteci kimliğine bürünerek gerekli bilgileri toplamayı
başarmıştı. Davranışları konuşma tarzı ve fiziksel görüntüsüyle tıpatıp bir İngilize benzeyen Ahmet
Esat’a Biga yöresi Kuvayi milliyecileri tarafından” İngiliz Kemal” adı takılmıştı.
Balıkesir bölgesinde Anzavur ve Gavur İmamla yapılan mücadelelerde aktif olarak görev
yapmıştır. Anzavur ile Amerikalı gazeteci kimliğine bürünerek Bandırma'da yaptığı mülakat ve aldığı
bilgiler Kazım Paşa için son derece önemliydi. Yunan ileri Harekatı başlayınca önce Bursa'ya oradan
Eskişehir üzerinden Ankara'ya ulaşan İngiliz Kemal; burada Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa ve Fevzi
Paşa tarafından kabul edilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı istihbarat şubesinde görevlendirilmiştir.
Kendisine verilen görev, Yunan Ordusu karargahına girip gerekli bilgileri toplamak ve bu bilgileri vakit
kaybetmeden Ankara hükümetine aktarmaktı. Trablusgarplı Sait adı ile gittiği Rodos’ta kumardan elde
ettiği 45 bin frank para ile İzmir’e geçen Ahmet Esat, kısa sürede gece hayatının aranan simalarından
biri olmuştur. Yunan başkomutanı Papulas ile tanışmış, onun vasıtasıyla Yunan cephe birliklerini gezmiş
ve Kral Konstantin’in gezisine de gazeteci olarak katılarak Ankara’ya çok önemli bilgiler göndermiştir. 18
Balıkesir’de Yunanlıların İzmir'i ilhaka karar verdikleri ve bunun için büyük bir gösteri
hazırlamakta oldukları haberleri duyuldu. Vatanın perişan haliyle yanan yüreklerimiz üzerine bu ilhak
haberi kezzap etkisi yapmış, yaralarımızı dağlamıştı. Albay Kazım Bey Müdafaai Hukuk heyetini
toplantıya çağırmıştı. Toplantıya Vasıf Bey ile namı diğer İngiliz Kemal, boksör Ahmet Bey de gelmişti.
Bu gösterilerin nasıl önüne geçilebileceğini konuştuk, sonunda, sözde "Anadolu ihtilal Komitesi" adına
beyannameler tertibini ve bu beyannamelerin İzmir'de lazım gelen yerlere asılmasına karar verdik. Vasıf
‘la birlikte yazdığımız bu beyannamede, şayet Yunanlılar İzmir'i ilhak için gösteri yaptırmaya kalkışacak
olurlarsa, Anadolu İhtilal Komitesi olarak hemen faaliyete başlayarak, bütün Yunan ve Rum işyerleri ve
karargahlarını patlatıp, konsolosları ortadan kaldıracağımızı ve ecnebi halk arasında katliama
girişeceğimizi bildiriyorduk.19 Bu beyannamelerin nasıl asılacağı bombaların nasıl koyulacağı
konuşulurken ingiliz Kemal bu işe gönüllü oldu ve halledeceğini söyledi. Kabul edildi.
Bu beyannamelerle beraber İzmir'in bazı mahallerine bombalar konulması da kararlaştırıldı.
Hazırlanan beyannamelerle bombaları bir yumurta sandığına yerleştirdik, üstüne dikkati çekmemek için
birçok yumurta koydurduk. Trenle İzmir'de Şerbetçizadeler diye bir adrese gönderdik.
Beyannameleri dağıtmak ve asmak görevi İngiliz Kemal’e verilmişti. Derhal tebdili kıyafet ederek
uzun bıyıklı, sivri siyah fesli bir gazete dağıtıcısı kıyafetine soktuğumuz Kemal beyi, trenle İzmir’e yolcu
ettik. Ertesi gün Basmahane İstasyonu'ndan daha önce göndermiş olduğumuz yumurta sandığını alan
İngiliz Kemal, bunu koymak için bir yer ararken, daha önceden tanıdığı tüccardan Naci efendiyle
karşılaşır. Naci beye, Bandırma’dan yumurta getirttiğini söyler ve peyderpey sattıkça karını paylaşmak
üzere yumurtaları(!) Naci beyin dükkanına bırakır.
Naci Efendi meğer Bulgar komitecileri arasında büyümüş, böyle işlere aşina bir kişiymiş.
Kendisinin çok iyi yürekli, vatansever bir genç olduğunu anlayan İngiliz Kemal, sandığın içindekileri ona
açmakta mahzur görmez. Naci Efendi de “böyle zamanda kendisinin de elinden gelen kolaylığı
göstereceğini” ifade eder. Vakit kaybetmemek gerekiyordu. Çarşıdan bir İngiliz askeri yağmurluğu satın
alıp, başına da bir kasket geçiren Kemal Bey, yeniden İngiliz kimliğine bürünmüştü. Bütün konsolosluk
binalarının, metropolithanenin, Yunan istihbarat şefi Ester Kıyadis'in ikametgahının, hatta o sırada
18

Zekeriya Özdemir, Balıkesir Bölgesinde Millî Mücadele Önderleri, Balıkesir, 1998,s.194
Kazım Özalp, İtilaf Devletleri temsilcilerine de 7 Ocak tarihinde şiddetli bu muhtıra yolladıklarını şayet İzmir'in
ilhakı ilan edilirse, Türk Milletinin topyekûn harekete geçeceğini ifade ettiklerini belirtir. Bk. Milli Mücadele, c. I, s. 82
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Yunan İşgal Komutanı olan Paraskevopulos'un Kordon'da oturduğu evin kapısına ve önüne, nöbet
bekleyen Efzon askerlerinin kulübesinin arkasına beyannameleri asmaya muvaffak olduktan sonra,
göze çarpacak yerlere de bombaları bırakıp, artan birkaç el bombasını da Naci efendiye bırakarak
hemen Bandırma’ya gelen trene kendini attı.
İzmir'de yapılan görev iyi netice verecek, ‘İhtilal Komitesinin Gizli Ajanı’ sözü konsolosların
ödünü koparacak, hükümet nezdinde icra edilen teşebbüsler ve baskılar üzerine gösterileri
yapamayacaklar, İzmir’in ilhakı hevesleri de kursaklarında kalacaktı.20
5.c. Batı Cephesinin Bir numaralı Casusu Fahri Akçakoca Akça:
Türk Ocaklarının 1912-1931 yılları arasındaki 1. döneminde toplum önderlerinin, aydınların ileri
gelenlerin önemli bir bölümü Türk Ocaklıdır; bu dernekte görev almış, Milli Mücadele’de cephe gerisinde
önemli hizmetler vermiş, cephede şehit düşmüş, Cumhuriyetin kurulmasında ve kurulduktan sonra aydın
sorumluluğu ile üzerlerine düşeni yapmışlardır. İşte o kişilerden biri de Denizlili Fahri Akçakoca Akça’dır.
1894 yılında Denizli’nin Hallaçlar köyünde doğmuştur. Çopuroğlu lakaplı varlıklı bir aileye mensuptur.
Çocukluğu şehir merkezinde, Değirmenönü mahallesinde geçmiştir. İlk ve ortaokulu Denizli’de
okumuştur. Ticaretle uğraşan babası, oğlunun daha fazla okumasına karşı çıkmış; iş yerinde çalışarak
kendisine yardımcı olmasını istemiştir. Fahri Akçakoca, babasına rağmen okumayı tercih etmiş ve
Edirne Yüksek Öğretmen Okulu’na gitmiştir. Bu sebeple tahsil hayatı boyunca baba-oğul dargın
kalmışlar; tahsiline annesi destek ve yardımcı olmuştur. Edirne Yüksek Muallim Mektebinden mezun
olduktan sonra Topçu Yedek subayı olarak orduya katılmıştır. 1. Dünya Savaşı’nda Güneydoğu’da
Fransız ordusuna karşı çarpışmıştır. Yemen’de yapılan savaşlar sırasında kaynattıkları haşlanmış
dikenlerle açlıklarını gidermeye çalışmışlardır. O yıllarda birliği ile Hac ibadetini de yapan Akçakoca,
Yemen Cephesindeki savaşta tutsak düşerek Mısır’daki Seydibeşir kampına gönderilmiştir. Tutsaklık
yıllarında Fransızcasını ilerletmiş, mandolin ve bağlama çalmasını öğrenmiş; serbest bırakılınca
Denizli’ye dönmüştür. İstiklal Savaşı başlayınca Mustafa Kemal Paşa’nın isteğiyle “Bir Numaralı Casus”
olarak görev yapmıştır. İstiklal Savaşı’nda gösterdiği kahramanlıktan dolayı, o yıllarda kendine
“Akçakoca” adı verilmiş, Soyadı Kanunu çıktığında da “Akça” soyadını almıştır. Türk ordusunun İzmir’e
giren Türk birlikleri içinde o da bulunmuştur. Savaşlarda gösterdiği üstün başarı dolayısıyla üsteğmen
rütbesi ve kırmızı şeritli İstiklal Madalyası verilmiştir. Denizli’de evlenmiş; çiçekleri ve gülü çok sevdiği
için çocuklarına Gültekin, Gülten, Bingül, Özgül adlarını vermiş; şehirde yakasına gül veya karanfil
takarak gezmiştir. 1939-1943 yılları arasında 6. dönem milletvekilliği yapmıştır. Denizli’de Çocuk
Esirgeme Kurumu’nda çalışan, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyelikleri de yapan Fahri Akçakoca
Akça, Denizli’nin ilk fotoğraf atölyesinin ve ilk tiyatro topluluğunun kurulmasına, sinemanın gelmesine,
şehre ilk radyonun getirilmesine, çeşitli dallarda spor müsabakalarının tertiplenmesine öncülük etmiştir.
1931 yılında Türk Ocakları kapatıldıktan sonra açılan Halkevi derneğinin başkanlığını yapmıştır. Fahri
Akçakoca Akça, 1.80 m. boyunda, etine dolgun, sarışın, mavi gözlü, çevresinde sevilip sayılan, mütevazı
bir insandı. 26 Eylül 1955 tarihinde Denizli’de vefat etmiştir. Mezarı, Denizli İlbadı Selçuklu
Mezarlığındadır.
Garp Cephesi Komutanlığı, Akçakoca’ya tam sekiz defa casusluk görevi vermiştir. İşgalci Yunan
birliklerinin durumunu öğrenmek için çıktığı ilk görevde Salihli’de cephane yüklü yedi vagonu havaya
uçurmuştur. Bursa ve çevresinde, İzmir, İstanbul, Rodos ve İzmit’te devam eden diğer görevlerini
başarıyla sürdürmüş; defalarca ölüm tehlikesi atlatmıştır. Garp Cephesi Komutanlığı’na Yunan ordusu
ile ilgili çok kıymetli bilgiler ve haritalar ulaştırmıştır. Hatıratı Atatürk Araştırma Merkezi tarafından
yayınlanmıştır. Bu hatıratı okuyunca insan, İstiklal Savaşı’nı bir de istihbarat yönünden değerlendiriyor.
İşgal altındaki köylerin halkının, İstanbul’daki kayıkçıların hatta yankesicilerin bile vatanın işgalden
kurtulması için yaptıkları fedakarlıkları, Milli Mücadele’ye nasıl destek verdiklerini öğrenip
duygulanmamak mümkün değil. Burada bir örnek vereyim: İstanbul’da yankesiciler, bir günde tam 18
Yunan subayının cüzdanını çekip getiriyor, paraları kendileri alıp evrak ve haritaları Fahri Akçakoca’ya
veriyorlar. Bu eser okununca işgal ordularına karşı zor şartlarda nasıl mücadele verildiği bir daha
anlaşılacak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun hiç de kolay olmadığı sonucuna –bir kez dahavarılacaktır.21 Fahri Akçakoca Akça’nın hizmetlerinden birisi de Batı cephesi istihbarat teşkilatına İzmirli
yüzbaşı Kemal’i kazandırmak olmuştur.
5.d.İzmirli Yüzbaşı Kemal:
İzmir işgalinden önce kendi isteği ile emekli olan İzmirli Yüzbaşı Kemal Bey, işgal sırasında
emekli maaşı kesildiğinden ve subaylara karşı Yunan birlikleri tarafından kötü davranılması sebebiyle
20

Yunanlılar bu ültimatom dolu beyannameler ve bombalarla karşılaşınca İzmir’i ilhak etmekten vazgeçmişlerdir.
ÖZALP,age,c.I,s.83; İngiliz Kemal hakkında Ayrıntılı bilgi için Bkz. Dr Zekeriya Türkmen, “Efsaneden Gerçeğe”
İngiliz Kemal, Ankara 2001; Türk Casusu İngiliz Kemal İstiklal Harbinde, Nebioğlu yayınevi 1946 İstanbul; Recai
Sanay, anlatan İngiliz Kemal Türk casusu İngiliz Kemal, Nebioğlu Yayınevi İstanbul, yayın yılı yok
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İstanbul’a geçmiştir. Alamadığı emekli maaşlarını alabilmek için uğraşırken Fahri Akçakoca Akça ile
tanışmıştır. Fahri bey onun hakkında detaylı bir araştırma yaptıktan sonra Kemal yüzbaşıya Batı
Cephesi istihbarat şubesinde çalışması için teklifte bulunmuştur. Yüzbaşı Kemal Bey bu teklifi kabul
etmiştir. Fahri Akçakoca konuyu Batı Cephesi karargahına bildirmiş ve Kemal yüzbaşının kadroya
alınarak künye defterine kayıt edilmesini sağlamıştır. Uzun süre kendisinden haber beklenen Kemal
yüzbaşıdan hiçbir haber gelmemiştir. Bu konu Fahri Akçakoca Akça’yı hem üzmüş hem de zor durumda
bırakmıştır. Acaba ne olmuştur Fahri Bey büyük bir merak içerisindedir. Fahri Bey Yunan savaş
planlarını satmak üzere haber gönderen bir Yunan albayı ile buluşup planı almak üzere İzmir’e
görevlendirilmiştir. Çok zor bir yolculuk sonucu Fahri Bey önce Marmaris’e oradan Rodos adasına
geçmiştir. Rodos adasında bulunan istihbarat ekibimiz tarafından sağlanan kıyafetler ve İtalyan
pasaportu ile yanına bir İtalyan tüccar alarak gemi ile İzmir’e geçmiştir. İzmir limanında yunan istihbarat
görevlileri tarafından gözaltına alınmış ve sorgulanmıştır. Sorgusunda hiçbir şey itiraf etmemiştir.
Yunanlılar bir suç unsuru olmamasına rağmen İzmir’e girmesine izin vermemişler ve geldiği gemiye
götürüp geri bindirmişlerdir. Ölümü göze alan Fahri Bey gemiye malzeme getiren yabancı bir kaptan ile
anlaşmış ve gizlice İzmir’e geçmiştir.
İzmirli Kemal Bey’in evini bularak gizlice ziyaret etmiştir. Kemal yüzbaşı candan davranınca
onun ihanet ederek karşı tarafa geçmediğini anlamıştır. Kemal Bey İzmir’e geri döndükten sonra
Annesinin ağır hasta olduğunu başından hiç ayrılamadığını annesinin daha yeni iyileştiğini söylemiştir.
Kemal yüzbaşı araştırma yapmış fakat işe yarayacak bir bilgi bulamadığı için bildirememiştir. Bilgi
toplamak için çare ararken karşısına bir fırsat çıkmış İyi derecede İngilizce ve Rumca bildiği için İzmir’de
görevli İngiliz konsolosunun yanında çalışmaya başlamıştır. En sonunda bütün yazışmalar elinden
geçmeye başladığı için çok faydalı bilgiler elde ederek Batı cephesine göndermiştir. Hatta İngiliz
konsolosu yurt dışına toplantıya giderken onu da yanında götürmüş ve Kemal yüzbaşı oradan da çok
faydalı bilgiler göndermeyi becermiştir. 22
6. Hainler Devrede Kahramanlarımız Yakalanıyor:
6.a. Gavur Mümin:
Üsteğmen (Gavur) Mümin, İzmir'de oldukça geniş bir haber toplama şebekesi kurmuştu. Canını
dişine takarak, tehlikeleri hiçe sayarak görevini başarmak için büyük bir çaba harcıyordu. Bu sıralarda
Anadolu'nun birçok yerlerinde isyanlar çıkıyordu. Bunların en önemlilerinden birisi Konya'daki Delibaş
ayaklanması idi. Büyük çabalar sonucu Konya İsyanı bastırıldı. İsyanın elebaşısı Delibaşı Mehmet
Adana'da Fransızlara sığınmış daha sonra İngiliz generali Harington tarafından Yunan ordusu
Başkomutanı General Papulas'a gönderilmişti. Yunanlıların yakında yapacakları taarruzu kolaylaştırmak
için Konya'da yeni bir ayaklanma çıkarmak isteyen Delibaşı Mehmet ve adamlarının girişimi, Üsteğmen
Mümin’in durumu önceden öğrenerek ilgili makamlara haber vermesi üzerine alınan önlemler sayesinde
başarısız kaldı.
Konya asilerinden Bozkırlı Koyuncu Hacı Mustafa'nın oğlu Hacı Halil Fuat bu sırada İzmir'e
geçerek Üsteğmen Mümin'i ihbar etti. Bunun üzerine Yunanlılar Üsteğmen Mümin'i tutuklayıp İzmir
Vapur İskelesi yakınında Yunan'a Polis Müdürlüğü olarak kullanılan binada küçük ve karanlık bir odaya
kapattılar. Soruşturmayı Yunanlıların Küçük Asya Jandarma Komutanı ve aynı zamanda İzmir Polis
Müdürü Jandarma Yarbay Niki Forakis üstlenmişti. Tam 67 gün süren baskılar, korkutmalar ve
işkenceler hiçbir sonuç vermedi.
Yunan ordusunun Sakarya’ya yürüyüş planlarını, İzmir’den Ankara’ya ulaştırmasıyla birlikte, ifşa
edilmiş ve yakalanmıştır. Kardeşinin tutukluluğunun ilk günlerinde, abla İhsan Hanım, bir gün köfte
yapıp, götürür ağabeyine, o köftelerden birinin içinde şöyle yazar:
“Evrak çantasını bulamadılar, bendedir, müsterih ol ve her şeyi inkar et…”
Yapılan ihbarlarla ilgili hiçbir delil bulamadılar. Yunanlılar hiçbir müspet bilgi elde
edememelerine rağmen Üsteğmen Mümin'in serbest bırakılmasının kendileri için tehlikeli olacağını
anladılar ve onu askeri mahkemeye vererek idama mahkum ettirdiler. Yunanlılar Üsteğmen Mümin'in
kurşuna dizilmesinin, Ankara Hükümeti’nin elinde tutsak olan Yunan subaylarına zarar verebileceğini
veya mahkumiyeti gerektirecek deliller elde edemediklerinden Üsteğmen Mümin'i kurşuna dizmeyerek
ölünceye kadar Yunanistan ceza evinde hapis tutmaya karar verdiler. Mahkumun kaçmaması için çok
sıkı tedbirler alındı. Bir subay, bir astsubay, sekiz er onu çok sıkı koruma altında Atina'ya götürdüler.
Katlanması çok zor esaret günleri geçiriyor, baskı ve işkence dolu günler yaşıyordu. Mustafa
Kemal Paşa durumu öğrenmişti; Yunan kuvvetleri denize dökülür dökülmez ilk işi, Yüzbaşı Mümin’i geri
istemek oldu. Esir takası konusundaki görüşmeler çok çetin geçti.
Mustafa Kemal Paşa, Yunanlıların Albay Cafer Tayyar’ın yerine istedikleri Yunan Küçük Asya
Orduları Komutanı General Trikopis’in yerine Yunan 11 nci Tümen Komutanı General Kladas’ın değiş
tokuşunu kabul etti. Diğer Generaller hakkındaki görüşmeler bir seneye yakın sürdü. Mustafa Kemal
22
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Paşa, Yunan Küçük Asya Orduları Komutanı General Trikopis, General Dmarras ve General Digennis’e
karşı sadece Jandarma Yüzbaşı Mümin’i istiyordu. Mustafa Kemal Paşa’nın gözünde, Yüzbaşı Mümin
Yunan ordusunun başkomutanından daha kıymetliydi. Sonunda bu takas kabul edildi.
General Trikupis diğer Generaller Yunanistan’da büyük törenle karşılanırken, Jandarma
Yüzbaşı Mümin, sessiz sedasız esaretten geldi ve doğu Ankara’ya gitti. Yine çeşitli istihbarat görevleri
yaptı. Kurtuluş savaşı sonrasında Albaylığa kadar yükseldi. Van Mıntıka Komutanlığı yaptı. Muhsine
adında bir nişanlısı vardı. Araya hep savaş, hep görev girmişti, bir türlü evlenemedi. Yeğeni
Galatasaraylı Lütfü Aksoy’un milli takıma seçildiğinde son derece duygulandığı söylenir. Hatıralarını
yayınlamadan İzmir’de vefat etti. Balçova’da bulunan mezarlığa gömülmüştür. Ölüm ilanı 25 Ocak 1948
tarihli Demokrat Gazetesi’nde yayınlandı. Türk tarihinin altın sayfaları arasında çok seçkin bir yeri olması
gereken kahramanlardan olan Mümin Aksoy (namı diğer Gavur Mümin), şüphesiz yaptıklarıyla
tanınmayı ve hatırlanmayı hak ediyor.23
6.b. İngiliz Kemal’in Yakalanması:
Büyük Meclis açılınca, Ankara'ya gider İngiliz Kemal; Mustafa Kemal, Fevzi ve İsmet Paşalarla
görüşür. İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Rumca bildiği için Genel Kurmay İstihbarat Şubesine atayıp,
görevli olarak İzmir'e yollarlar. ABD'li gazeteci kimliği ile buralardan değerli bilgiler yollar Ankara'ya.
Yunan Ordusu Başkomutanı Papulas'la mülakat bile yapar. İzmir'deki hayatı bonkör bir Amerikalı gibi
geçmiş; kısa sürede gece hayatının aranan siması olan Ahmet Esat Bey, üst düzey Yunan subaylarıyla
da samimiyetini arttırmış; hatta onların en gizli toplantılarına dahi katılmış, aldığı bilgileri İzmir'deki
kendisi gibi görevli bulunan Uşaklı Alaattin Tiritoğlu vasıtasıyla Antalya mutasarrıfı Aşir Bey'e aktarmıştı.
Fakat bir otelde Çerkez Ethem'in adamları tarafından görülüp tanınır, Yunan makamlarına ihbar
edilir. Yakalanıp Yunanistan gönderilir. Sorgulanır. Türk casusu olduğunu asla kabul etmez ama
hapsedilmekten de kurtulamaz. Hapishanede iken bir ara Gavur Mümin ile de görüşür. Pes etmez İngiliz
Kemal; ince zekası ve kurduğu arkadaşlıklar sayesinde hapishaneden kaçıp, serüven dolu bir
yolculuktan sonra yurda dönmeyi başarır. Ankara, İngiliz Kemal'i bu kez de Batı Trakya'ya yollar. O
sırada Yunan Ordusu'nun emrinde bulunan Ermeni General Antranik'in karargahına kadar girmeyi
başarır.
İngiliz Kemal, 1932 yılına dek, hafif sıklet boks şampiyonluğunu kimseye bırakmaz. İkinci Dünya
Savaşı sırasında Balkan ve Avrupa ülkelerinde casusluk yapmak üzere tekrar görev alır. 1964 yılında,
yoksulluk içinde bulunan İngiliz Kemal'e, TBMM tarafından vatani hizmet tertibinden 500 TL aylık
bağlanır.24
İlk eşi Mevhibe hanımdan Günseli adında bir kızı olduğu rivayet edilen Ahmet Esat, bu eşinden
ayrıldıktan sonra 11 Şubat 1943 yılında Dorothy Minnic adlı bir İngiliz aktrisle evlenmiştir.14 Şubat 1966
yılında, beyin kanaması sonucu vefat etmiştir.25
SONUÇ
Bir bütün olarak incelendiğinde İstiklal savaşımız zaferle sonuçlanan bir istihbarat
operasyonudur aynı zamanda. İncelememizde de anlattığımız gibi ülkemizi işgal eden emperyalist
devletler ve onların maşası Yunanlılar savaşta olduğu gibi tüm imkansızlıklar içinde savaşan kahraman
ordumuza ve adı az duyulan destanlar yaratan kahraman istihbaratçılarımız sayesinde muhteşem bir
zafer kazanılarak Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Bu kutsal savaşımızda dünya tarihinde
emperyalistlere karşı kazanılan ilk bağımsızlık savaşıdır. Bu savaşta emperyalistlerin yanında yerli
işbirlikçilerimiz olan vatan hainleri de yenilgiye uğratılmıştır. Günümüzde de bu hainlerin uzantıları çeşitli
vesilelerle faaliyetlerine devam etmektedirler. İstiklal savaşımızda hepsinin başı nasıl ezildiyse yine aynı
kudrete sahip olduğumuzdan kimsenin şüphesi olmasın. Yurdumuzu vatan yapan tüm kahramanlarımızı
rahmet ve saygı ile anıyorum.
23
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TATAR MERCHANTS IN THE DIPLOMATIC SERVICE OF THE RUSSIAN EMPIRE
Мuftakhutdinova Dilyara SHAMILEVNA
SUMMARY
The relevance of the problem is due to the interest in the problem of the role of the Tatar people
in the development of the national outskirts of Russia. The article is aimed at identifying the role and
function of Tatar merchants in the public service of the Russian Empire in the first half of the ХIX century.
The leading approach to the study of this problem was the problem-chronological method, which
allowed us to consider various aspects of the social and national policy of the Russian Empire in
chronological order.
The article deals with interethnic processes occurring in the Volga-Ural region and the Steppe
region at the beginning of the ХIХ century. The paper traces the social role of Tatar merchants in the
process of developing the Asian territories of the Russian state. In particular, they are considered as
scouts, collectors of confidential information, liberators of Russian prisoners, and slaves in Central Asia.
The article is based on documents from the State Archive of the Republic of Kazakhstan, the state
archive of the Orenburg region, and published sources of the ХIХ century.
The materials of the article can be useful for further development of the research topic, as well
as for teaching special courses at the historical faculties of universities.
Keywords: merchants, geopolitical interests, intelligence, social policy, Tatars.
With the accession to the Russian Empire of the Junior and Middle zhuz, Peter The Great's
dream came true – the gate to Central Asia was open. In fact, Russian-Asian caravan trade in the
Kazakhstan steppes opened more intensively from 40th years of the 18th century. The Russian
oligarchy which entered a stage of initial accumulation of the capital dreamed of control and profit from
the investments in this business. Thinking of the purposes of ruling elite in accession of the Kazakhstan
lands, we absolutely clearly understand that the policy of expansion thinks, not by the folks, but the
mighty of this world and all these houses of Birons, Ostermans, Cherkasovs, Tatishchevs, Neplyuevs,
Rychkovs, etc. well understood economic benefits of these actions. The benefit was promised by
acquisition from these lands and first of all such goods like cotton, sand gold, silver, virgin lands,
products of cattle breeding, horses, and also disproportionate trade with Central Asia that was promising
fabulous profits. Not accidentally surveyors and geologists were introduced in all expeditions sent to
these regions. They not only made the local map but also investigated natural resources of the surveyed
territories. For example, on the highest command in 1794 — 1795 the geologist T. Burnashev made a
trip to Bukhara. The second business trip of Burnashev took place in 1800. The expedition went from
Semipalatinsk to Tashkent through the desert Betpak-Dala and back through Turkestan and Sozak.
Both travels were security reconnaissance expeditions to collect data on Central Asia and confidential
roads through Hungry and Kyrgyz steppes. T.S. Burnashev's reports were highly appreciated in St.
Petersburg, soon he was entitled as mountain staff-officer.
The document "The information about the trade people and goods passing through the Tobolsk
customs" demonstrates that Asian trade of Russia generally was in hands of the Kazan Tatars before
18th century. [The history of Tataria in documents and materials (1937), p. 237]
The trade with Central Asia from the second half 18th and in the first half of 19th centuries which
was almost completely in hands of the Tatar merchants and businessmen stimulated the development
of such branches of the Russian industry as cotton, silk, cloth, tanning, metallurgy. Since the beginning
of the 40th years of the 19th century, in connection with the development of the textile industry, a stable
increase in import of cotton was noted. "By 1860 its volume was estimated at 2,833,000 poods. During
the first half of the 19th century the volumes of import of cotton-raw increased by 165 times", - Shkunov
notes. [V.N. Shkunov (2013), p. 145]
After gaining the Kazan, Astrakhan, and Siberian khanate the northern option of a great silk way
passed through Astrakhan; further, through Bukhara, Tashkent, and Kashgar it was connected with a
trade way to the Kashgar (Tarim) plain and reached China. Various Chinese goods were delivered on it
to Russia through Central Asia, (products from porcelain, silk, fabric, etc.). [Hisomoto of M.(2013), p.
484]
With the establishment of Orenburg (1735), the second way was established – from Orenburg
or Troitsk through Tashkent to Bukhara and Kokand and the third way passed from Semipalatinsk or
Petropavlovsk through the Kazakh steppe, along the Sarysu River to Tashkent.
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Several circumstances promoted the fact that many Tatars were involved in Russian-Asian
trade. First, this type of activity for Tatars had a centuries-old tradition, secondly, servicemen Tatars
were mostly involved in this trade. Lack of prospects of an increase in public service without changing
religion, forced servicemen Tatars to look for an alternative source of comfortable existence. In the third,
servicemen Tatars had the initial capital, for conducting trade with foreign countries that promoted further
folding of the estate of the Tatar bourgeoisie.
"Tatar pozhitochny" people from the Kazan province were moved by the senatorial decree of
March 8, 1744, under Orenburg for foundation of the trade settlement as "hunters for the settlement to
Orenburg from [the Russian D.M.] merchants and handicraftsmen … the most smaller number and was
so poor, so was not able to make the auction" [P.I. Rychkov. (1887), p. 40].
Immigrants were allowed to build the mosque in the country, with prevention that Muslims will
not be engaged in Islamic proselytism. Till the 40th years of the 18th century, the Russian merchants
practically did not send trade caravans to the countries of Central Asia, and the sending caravans was
forbidden by the government in 1742. Caravan trade was a very dangerous action, and it was very
difficult to ensure safety in this case, first of all, because, being informed about violent Christianization
of Tatars and Bashkirs, the Muslim population of Turkestan was very hostile to Russia and orthodox
merchants. As M.A. Terentyev reports, "the Russian merchants always tried to catch in the company of
some Tatar or trusted caravans to salesmen from Tatars. So, some Abdullah or Niyaz's one name
served as a mascot and was capable to protect a caravan in savages’ nomad camps" [the History of
Central Asia (2003), with. 20].
But already to the middle of the 18th-century Russian-Asian trade considerably quickened.
However, even protectionist measures from the government, namely, the special military convoy for
protection of the Russian merchants and their goods on the way to the khanates of Central Asia was
supposed to create, could not equal hopes of the authorities because Russian merchants refused flatly
to go there. How did the Tatar entrepreneurs ensure their safety? They as always used ways of "national
diplomacy" as they well knew the mentality and language of Kazakhs. They were attached to the hordes
of Kazakhs on tracks from the North to the South every year from August to November to winter
settlements and "followed on steppes in a huge long chain of the camel sheaves lasting sometimes
versts on 20" [M. Yudin. L (1902), with. 22].
Because of a difficult geopolitical situation, the entrance to China was closed for Russian
merchants till 1751. Only under the decree of 1759 was permitted for Orenburg and Tobolsk Tatars and
Bukharan to come to Kyakhta to trade with Chinese [Gibadullina E.M. (2017) p. 59]. From that time
Tatars began to drive caravans with the Russian goods to China constantly.
The geopolitical interests of the Russian elite stretched at this time also for India. It is known
that among the first Russian ambassadors sent to India in 1675 along with the ambassador Vasily
Aleksandrovich Daudov there was Muhammad Yusuf Kasimov, however, their trip was not crowned with
success.
By the governor I.I. Neplyuev it was entrusted to Tatars of the Seitov’s settlement, to invite
merchants from different countries to trade in Orenburg: "… I sent diplomas abroad, inviting both Kyrgyz,
and Khivans, Tashkenti, Kashgari, Turkmenian and Bukharan to trade, encouraging also this their
advantage. In this parcel I use Mohammedans, Tatars of the Seitov’s settlement; and as these people
are easily blinded by the greed, I awarded richly these Tatars" [The history of Tataria in documents and
materials (1937) p. 139].
In census books for 1747 in the Seitov’s settlement 173 yards with a population of 996 male
souls "trade Tatars, who are already merchants" are written down. But this isobvious exaggeration:
however, residents of the Seitov’s settlement were enlisted in merchants, they did not have the sufficient
trade capitals, most of them were engaged in agriculture. In the middle of 18th century e Tatar merchants
of the Seitov’s settlement made the majority among dealers of Orenburg. Central Asia’s market was
extremely favorable to the Tatar merchants. From the Tatar merchants' duties were collected twice
smaller than from foreign dealers or Russians. Therefore, there was more and more Tatars running to
Central Asia every year. The government tried to stop this phenomena: "Any Mohammedan from the
Russian citizens whatever he ranks was: the merchant, the petty-bourgeois, the salesman or the worker
to not pass abroad without a passport" [GAOO F. 6, Op. 10, 654. L.22.], - the government directive said.
However, there was not any special sense from this resolution, all the same, Tatars ran away.
Merchants of the 2nd and 3rd guild could trade on the Exchange yards, or on own fear and risk
left to trade to the Kazakh steppes that was officially forbidden. Such dealers, for not to pay the state
fees, tried to avoid fortress, customs posts, or just public agents as were engaged in illicit trade.
In Orenburg for analysis of trade disputes, the special arbitration court was founded, and for
disputes of Muslim merchants, the court acted on a Sharia basis. Since 1822 in the large trade cities,
Tatars - Muslims could organize the Townhall and the court operating in Tatar. "Trade foreigners in
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those places where there are they in a large number, somehow in Petropavlovsk and Semipalatinsk,
can make own town hall and verbal courts <…> These town halls and courts make affairs in Tatar
ordinary to us adverbs" [Complete collection of laws of the Russian Empire of p. 394].
The Russian authorities used the Tatar merchants in Steppes not only as dealers but just as
intelligence agents and diplomats. Prospecting functions of the Tatar servicemen clergy are brightly
illustrated by the document: "Correspondence with the Semipalatinsk external district order on intrigues
of the Chinese empire in the Kazakh steppe" (on December 10, 1827 - on July 12, 1830) [CSA RK F.338
of 659 Op.1]. That are letters of the Omsk regional chief on a situation on the Chinese border.
Although the Medium zhuz was already attached to Russia, the Omsk regional chief was
reached by data from the merchant and caravan-bash Fayzulla Seyfullin that after the death of the khan
Togul the Chinese demanded the arrival of his son Sultan Altynsara in China. The chief of the
Semipalatinsk internal district reported that for investigation about that sultan and his relations with
Chinese the Semipalatinsk mullah from Tatars Nasyr Gaysikeev was sent "… with a small number of
goods was sent. To be under the guise of the dealer and into the state account, with one worker, on
their own horses (arrived there D.Sh.), and on all their contents to give it for all it 150 rubles". [CGA RK
F.338, 659 Op.1. L. 11]
Big intelligence activities at the court of the Bukhara khan Mir Haidar were conducted by the
translator in the lieutenant's rank Abdulnasyr Subkhankulov. He was sent with a confidential assignment,
to find out the relationship between Bukhara, Khiva, and the Kazakh hordes. And to collect data on the
condition of caravan tracks and trade. [GAOO F.6.Op 10 291, 319 l] His extensive report with confidential
information is stored in the Orenburg archive. In paragraph 14 he, for example, reports that: "In Moscow
and others of the great Russian cities the living Bukharans Galiyevs, Abdelkarim, and Nuralabay deliver
data to the Bukhara minister Hakimbek who informs then to the khan Mir Haidar". [GAOO F.6.Op 10
291, L.154.] From works of G.S. Sultangaliyeva we learn that Subkhankulov at beginning 19 th century
was sent to Bukhara to capture and return of the counterfeiter H. Valitov [Sultangaliyeva G.S. (2002), p.
57] in passing he found out questions of the escaped Russians quantity, about Karakalpaks, about
intrigues of British in Afghanistan. At 1808 Subkhankulov brought the letter addressed to the emperor
from 130 runaway Russian Muslims who asked him for permission to return home. He reported that
"The number of fugitives all living in Bukhara, Khiva, Samarkand, in Shirsyabz and in the other Asian
cities which ran away since recent times stretches to 5000 people". [GAOO F.6.Op 10 291, L.137] On
March 23, 1811, Subkhankulov was awarded by the gold medal, besides, he was given 750 rubles as a
reward. [GAOO F.6 of 291 L.250 Op.10.]
The number of Russian citizens in Central Asia was large. There were several reasons for the
migration of Tatars.
First, the part of the Tatar servicemen estate liquidated by laws of the first half of the XVIII
century who did not wish to change the belief began to strengthen consciously Muslim identity and to
go for education to madrasah of Central Asia.
Secondly, the Tatars and Bashkirs ruined by insatiable appetites of the Russian state system in
respect of taxes ran behind the better lot to the states of Central Asia. Let's remember only laws of 1740
the taxes obliging to pay for the christened fellows villager [Complete collection of laws of the Russian
Empire, page 248-254], 72 additional taxes for the Bashkir population [The history of Tataria in
documents and materials, p. 386]. I.V. Vitkevich notes that "... there are many our runaway Tatars and
it is spoken that they are in many in Kokand, Tashkent and all around Turan: there is only none of them
in Khiva" [Anikin S.A. (2012) p. 235]. Let us note that in Khiva the slave trade was strongly developed.
Thirdly, Tatars ran from a recruit duty. So, in one of the documents, it is reported: "In the Crimean war
the Tatars, as we know, showed very unpleasant coldness to the fatherland. Their recruits, with the
assistance of rich men, ran from military service in such large numbers that, for example, on one
Mamadysh County about 200 escaped ones were counted. In general, Tatars said then that the
conscience forbids them to battle against same religion Turks" [The list of the inhabited places of the
Russian Empire (1866), p. 61].
Fourthly, there were many Russian prisoners in Central Asia. Among them were both Russians
and Tatars. They were taken prisoner apparently from a source dated 1832, because of piracy on the
Caspian Sea of the Turkmens dealing near the peninsula of Mangyshlak [GAOO F.6 of Op. 10. 3921.
L. 26-26 about.]. It was the way lying through the Caspian Sea to Bukhara and Khiva.
Russians were taken prisoner also to Kazakhs, as a rule, during the trade expeditions to
Turkestan. During release of these people from captivity the Tatar clergy and the Kazakh nobility most
often mediated. In 1823 the Orenburg governor-general the baron Essen created a special commission
of the Kazakh nobility and the Tatar clergy for release of the Russian prisoners, in particular the
authoritative mullah of the Seitov’s settlement Abdrakhman Mukhametsharifov took part in it [CGA RK.
T. 4. Op. 1. 262. L. 85–86]. G.S. Sultangaliyeva also notes that the mullah of the third meshchera Canton
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of Gabdulsamat Bulyakov living at Shirgaza’s khan was made in the village constable's rank "for
diligence at the return of the Russian prisoners", captured by Kazakhs. [Sultangaliyeva of G.S. (2006),
p. 27]
The power rewarded the Tatar officials, merchants, and translators by money and government
awards for the rendered services to the state. The government generously thanked them for a
contribution to the process of entry into the structure of Russia of the Senior Zhuz in 1819. It is specified
in position of the committee of ministers: "The committee believes to give the following awards: <…> to
Safar to Kurbanbakiyev from Tatars, also Semipalatinsk merchants: Abdulgazi Gumirov and Hamit
Amirov who influenced Sultan – gold medals: to the first on Aleksandrovskaya, and the last three on the
Anninsky tape; to the translator <…> to the titular counselor Hassan Seyfullin a gold medal on the
Anninsky tape" [Sultangaliyeva of G.S. (2006), p. 29].
Such encouragement and awards promoted the successful incorporation of the elite of the nonRussian people in the Russian social hierarchy, the successful service of Tatars was an example for
imitation for the Kazakh elite.
Not all Tatar merchants served in favor of Russia. They could be also agents of the Bukhara
khanate. The Tatar merchant Seitov was one of such agents, he is a Cossack captain of the Orenburg
Cossack army Bekhmetyev. V.V. Dubovitsky writes about it, referring to diaries of the chairman of the
Orenburg boundary commission of the major general G.F. Gens [V.V. Dubovitsky].
Thus, Tatars on the southern outskirts of Russia played a significant role in the cultural,
economic, and diplomatic plan. Thanks to language, religious and mental relationship, they were more
deeply integrated into the system of the Central Asian states and got bigger profit, than the Russian
merchants. Tatars kept the role of leaders in the Central Asian trade almost till the 80’s of the 19 th
century. Most merchants and salesmen served Russia by belief and the truth, delivering confidential
information to the Russian authorities. However, as we see, there were cases and works of the Tatar
merchants as agents of the Central Asian Muslim states. Discriminatory confessional and social policy
of the Russian state concerning the Muslim population of the empire predetermined the choice of service
of some merchants not in favor of Russia.
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TÜRK KÜLTÜRÜ GELENEK YAŞATICILIĞI “TURAN KURULTAYI”
MACARİSTAN
Salih DOĞAN
GİRİŞ
Toplumların Bilinçaltı “ GELENEKLER”
Gelenekler içerikleri itibariyle bulundukları toplumun bir nevi bilinçaltı durumundadır.
Gelenekler toplumların tarih içeresindeki kültürel varlıklarını ruhsal ritüeller, danslar, oyunlar,
yerel aksesuar ve kostümlerle sembolize eder.
Geleneği canlandıran ve izleyen bireylerin birlikte yaşadığı tarihsel duygusal deneyim;
toplumların bilinçaltını güncelleyerek geçmiş kültürün “kimlik oluşumundaki belirleyici unsur olma
özelliğini ortaya koymaktadır.
“Etnografya; Halkların yaşama biçimlerini gelenekleri, örf, adet ve kültürel oluşumlarını bilimsel
anlamda araştırma ve geliştirmeyi esas almaktadır. etnografya müzeleri toplumların tarih içinde yapmış
oldukları yolculuklarda kültürün taşınmasını sağlayan en önemli ulaştırma akslarındandır.
Bizim ülkemizdeki başlıca etnografya müzeleri ya da diğer müzelerdeki etnografya seksiyonları
durağan sergileme biçiminde sunulmakta olup, başka ülkelerde çeşitli örneklerini gördüğümüz
sergilenen koleksiyonlar, objeler ve eserlerin kendileri ve kullanım alanlarına dair hem objeyi hem de
kullanım biçimini gösteren dinamik uygulama yöntemleri kullanılmaktadır.
İçinde yaşadığımız bilişim çağında toplumların değişim ve dönüşüm hızını göz önüne
aldığımızda kültürel kodların new generation dediğimiz kesime aktarılması dijital tüketimin görselliğin ve
inter aktivitenin yoğunluğu da göze önünde bulundurulduğunda bu iş gerçekten zorlaşıyor.
Bu bağlamda yeni bir sunum tekniği yeni bir aktarım olarak Etno-Kültürel değerlerimizi mitolojiler
destanlar, hikayelerinden yola çıkarak, örf adet, gösteri sanatları, folklorik uygulamalar, ritüeller, tarihsel
olaylar, halk hikayeleri, festivaller, toplumsal uygulamalar, el sanatları geleneği, kültürel ürünlerin
sergilenmesi ve üretim süreçlerinin anlatımı için “Gelenek Yaşatıcılığı” uygulamaları Etnoğrafik
müzecilikte özellikle somut olmayan kültürel mirasımızın taşınması kendi kültürel genetiğini koruyup
yaşatabilmesi anlamında turizm açısından kültürel haritalanmada yeni bir destinasyon olarak öne
çıkmaktadır.
Büyük Turan Kurultayı
Bugaç-Macaristan
Ülkeler, ırklar, kavimler, toplumlar İnsanlık tarih serüveni içerisinde büyük bir yolculuk
yapmaktadırlar. Bu süreç içerisinde günümüzde gerek yazılı gerekse yaşana gelen kültürel yaşam
biçimlerinden, kadim bilgiler ve efsanelerden aldığı dinamik ve referanslarla kendilerini ifade
etmektedirler.
Son yıllarda Macaristan’ın dünyanın ve Avrupa’nın en büyük Etno-Kültür organizasyonlarına ev
sahipliği yaptığını görüyoruz. Büyük Turan Kurultayı, Ataları Anma Günü festivalleri; kadim Türk
kültüründe atalara saygı, sevgi, minnet duygusu ve geleneğin devamı ataların yol göstericiliğini esas
alan bir gelenektir. Kostümlü karakterler, geçmiş bir yaşamdaki gelenek ve yaşam tarzlarını bütün Türk
boylarını buluşturup bir arada kaynaştıran Turan Kurultayı her iki yılda bir ortak göçebe kültürel mirasını
yeniden yaratıp yaşatarak ve gelecek kuşaklara taşımaktadır.
Macaristan Bugaç’ta 2008’de başlatılan göçebe Hun-Türk halklarının yaşam biçimleri,
gelenekleri, töreleri, kültürel ve sportif oyunlarının canlandırıldığı bu festivalde her yıl göçebe Türk
boylarını buluşturan Turan Kurultayı yaklaşık iki yüz bin kişinin izleyici olduğu Etno-Kültürel yaşamın
orijinal formuyla somut olmayan kültürel mirasın geleceğe aktarılmasında önemli bir misyona sahiptir.
Kostümlü karakterler, geçmiş bir yaşamdaki gelenek ve yaşam tarzlarını Turan Kurultayı, Ataları
Anma Günü ve Kavimler Buluşması Kurultay festivalleriyle her yıl yeniden yaratır, yaşatır ve gelecek
kuşaklara taşır
Dönemsel giysiler giymiş gönüllüler yapmış oldukları gösteriler, canlandırdıkları ritüeller
yardımıyla, Türklerin tarih süreci içerindeki göç yaşamı ve savaş sanatlarına sosyal yaşamlarına kadar
zengin kültür ve karakterini her yaş için eşsiz, eğitici ve eğlenceli bir ortamda büyüleyici bir bakış açısı
sunmaktadır.
Kostümlü karakterler, geçmiş bir yaşamdaki gelenek ve yaşam tarzlarını yeniden yaratır, yaşatır
geleneksel işler ve el sanatlarını da gözlemleyip herhangi bir şeyi deneyimleyebilir.



Araştırmacı-Müzeci, Uluslararası Panorama Konseyi Danışma Kurulu Üyesi, İstanbul.
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Yurt Tutma
Göçebe hayatını temsil eden 100 ‘den fazla otağ(Yurt)dan oluşan bir kültürel miras alanı oluşturuldu.
Büyük Attila Otağı
“Attila Otağı” Dünyanın en büyük otağında arkeolojik, antropolojik Hun, Avar ve Macar
bulguları eşyalar ve yeniden gün yüzüne çıkartılmış rekonstrüksyonlar sergisi
Tematik sergi: Tuna ve Tisa arasındaki Hunlar
Büyük Turan Kurultay Alanı
Karpat havzası Macarlar’ı gelenek yaşatıcı (112 geleneksel spor takımı) yanında 27 Hun-Türk
milletinden temsilciler kültürlerini temsil ediyorlar.
SONUÇ
Son yıllarda küreselleşme ve onunla birlikte gelen dijitalleşme, teknolojik tüketim yaşam
biçimlerini ciddi derecede etki altına almıştır. Bundan dolayı müzelerdeki teknoloji kullanımı, ziyaretçi
davranışının değişimi müzeciliği doğrudan etkilemiştir.
Müzecilik ve Kültürel çalışmaların tanımlarının değişkenlik arz etmeye başladığı her gecen gün
daha bir genişletildiği günümüzde ülkemiz etnografya müzelerinin durağan sergilemeden dinamik
sergilemeye geçişte ”Kültür ve Gelenek Yaşatıcılığı” konusunda hızlı bir dönüşüme ihtiyacı olduğu
muhakkaktır.
Günümüzde Somut olmayan kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması anlamında
«Mitolojiler, Efsaneler, Hikayeler «festivaller yoluyla yaşatılıp, koruma ve geliştirme bağlamında
belirleyici bir rol oynamaktadır.
Bu çapta ki büyük festivaller çeşitli gelenek aktarıcı sergilerle destekleniyor, sergilenen objeler,
hikayeler ve insanlar sürekli olarak birbirini besleyen, büyüten ve bilinçaltını dinamize eden
parametrelerdir.
Turizm açısından bu gelenek yaşatıcı festivaller giderek gerek tanıtım gerekse gelir kaynağı
noktasında kültürel haritalama içerisinde önemli bir yere sahip olmaktadır.
•
•
•

REFERANSLAR
Andras Zsolt Biro- Antropolog-Macar Turan Vakfı Başkanı
Salih Doğan – Gözlem, deneyimler ve fotoğraflar
http://kurultaj.hu/
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8. OTURUM (8. SESSION)-A Salonu (A Hall)
Oturum Başkanları (Session Moderators):
Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Rezeda KHURMATULLINA-Dr. Öğr. Üyesi (Assist. Prof. Dr.) Ahmet
AYTAÇ
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KAZAK NATIONAL ORNAMENT IS A BASE OF ARTISTIC CULTURE
Tatıgül. K. SAMURATOVA 
In the last few years philosophers and sociologists pay more attention to general problems of
theory of culture, regularities of its development in different social and economic formation. Attempts
were made to define more properly essence of culture as social phenomenon. Culture is a wide notion.
In general sense, these are all material and mental values, created by mankind for satisfaction of social
demand and also collected knowledge and ability to use them in accordance with society’s demand.
If we take only mental culture, it contains all achievements of science, art, education and also
moral standards. One of the principles of mental culture is artistic culture. Culture development is
connected with definite historical epoch of society. In people’s look, in their relations, clothes, habitation,
things, that they produce, in their language and artwork – peculiarities of their artistic culture are
engraved on everything.
Each nation has its own peculiarities and makes contribution to world’s treasury of culture. Ability
of artistic reflection of reality occurs at the early steps of any nation’s formation, as evidenced by
numerous facts of history, archeology, ethnography, researching values of past culture.
Artistic culture of Kazakh nation includes both artistic feelings and notion, collected by artistic
creative work of former generations. As all nations, Kazakh people have great history; its art has deep
roots.
Artworks, customs, traditions, knowledge of previous years are added by new generations to their
social and historical context in order to increase the interest for them and then find out their original
value. Along with material conditions of life, one of the sources of kazakh people’s artistic art formation
is ornament. It was used to decorate clothes, welfare items, jewelries, in wood, bone, metal and stone
carving. Making ornaments technic is various: pressing of pattern, felt, applique work and mosaic
method. Motives of kazakh ornaments are numerous. They reflected nation’s artistic attitude to
surrounding nature, reality, and in alignament with this at first the vegital colors and later synthetic paints
were sorted out. In ornamental patterns survived to this day there are cosmogonical, zoomorphic,
vegital and geometric motives. Aishik-gul(moon flower), octal rosace, zhuldiz-gul (star flower), shikkankun (sunrise), koshkar-muiz (sheep horn).
Ornament of Kazakh art was studied by Russian and Soviet scientists. Among them: Stasov V.V.,
Dudin S.M., Chepelov V.N., Denike B.P., Zhdanko T.A., Rempel L.E. and others. Researchers marked,
that Kazakh people lived as if in the world of ornament. “Surrounding reality particularly poeticized in
range of patterns. Utensils, dishes, weapon, clothes – everything is fondly covered with ornament”
[1:83].
The ornament was formed on the bases of art of ancient stock-breeding tribes – saks, uisun, hun,
turki, kangli, kipchak. In its main features it reflects their artistic thinking. Patterns creation came up in
the course of labor activity and interaction of human with environment. In ancient time ornament had
ritual meaning. For example, Kazakh people had bronze and silver talismans with solar circles – symbols
of sun, moon, sky, which they idolized. Ornamented talisman was a mark of magic, symbol of happiness
and prosperity, reflection of religious conception.
Islam’s prohibition for image of living creatures, tendency for stylization of images on goods of
applied art played a certain role in formation of zoomorphic and other motives of Kazakh ornament.
Motives of Kazakh ornament are extremely numerous and preserve features of different epochs
and styles not only in forms, but in technique of its implementation. The main patterns can be
distinguished as cosmogonic zoomorphic, vegetal, geometrical etc. Multitude of derivates is formed
from combinations of main patterns.
Cosmogonic patterns are related to ancient. Primarily, solar circle should be mentioned. Ancient
breeders idolized it, and later Kazakh people did. In ancient time objects of art with solar marks were
talismans, amulets. Vortical rosaces are referred to cosmogonic patterns and were also symbols of sun.
These patterns make appearance on ceramics and in architectural decoration, for example on the front
of Babadji Hatun tomb, located in the neighborhood of Dzhambul, on the border of Alasha khan tomb in
Central Kazakhstan.
Patterns that symbolically images of nature are cosmogonically closely connected. Land and
water are the main elements of breeders, they were idolized as holy. Kazakh people’s wavy, curve lines,
zigzags, called su, mean water, river, flow.


Doctor of pedagogic sciences, associate professor, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana,
Kazakhstan.
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Patterns in the form of head, horn, animal hoof, wings and pads of birds are basic in Kazakh
ornament. A lot of derivatives are created from them. Moreover, variety of curves and wavy lines, spirals
and curls were developed on their bases.
Zoomorphic patterns, which are not rarely connected with ancient mythology, developed on the
bases of realistic images of totem animals and birds: sheep, argali, deer, wolf, bull, camel, golden eagle,
falcon and others. Some of them, for example in the shape of horn and footsteps of animals had ritual
meaning.
In the ornament of Kazakhs, Turkmens, Kyrgyz and Uzbek graceful heart-shaped figures –
zhurekshe remained.
Geometrical elements of Kazakh ornament go to the second millennium B.C. In Soviet period at
the territory of Kazakhstan a lot of memorials of bronze epoch were researched, among them ceramics
with geometric ornament, reminding Kazakh carpet patterns. It also was found on cliff pictures and
bronze goods.
Geometric ornament is widely used in architectural decoration, carpet fabric, wood and stone
carving, pressing on leather. It is square, rhomb, and quadrangle, triangle, making up the half of square
or rhomb, divided by diagonal, hexagon, and octagon, figures from squares and triangles,
parallelograms. Balance between separate elements, proportional dividing of figures, inscribed into
composition is common with geometric patterns. There variety of are all kinds of lines: straight, wavy,
spiral, in the form of chain, cord.
To the vegetal patterns of Kazakh ornament, like to its other groups, the following patters are
related: wood- agash gul, apple- alma gul, common for rosaces in the central part of carpet; spikemassok gul, used in fancy-work, spreading stalks – sakyk gul, forming arabesquitic script, poplar –
torangi gul, used in carpet carving, eight pistachios – segiz piste- pattern for rosace, wild flowers –
baisheshek gul, similar to it patterns tulip with flower bud – kyzgaldak gul and almond –gul badam, often
appearing in wall carpets fancy-work, clothes, bed valance.
In Kazakh ornament there are patterns, presenting schematic images of items for everyday use.
They are sandyk gul – square for decoration of compositions central part, kobyz – kobyz gul – pattern
used in incrustation and jewelries, fred of kobyz – kobyz til – patter in the form of tongues, teakettleflower – shaugim gul – roundish pattern, used in tuskiiz fancy-work and leather pressing, door cover –
esik zhapkish – figure shaped pattern, pattern for ornamentation of mats, pearl-flower – tana gul, used
in incrustation, necklace – monshak gul – patterns used in filigree technique, comb-flower- tarak gulforked shape pattern, used in decoration of napless carpets and bas kur, often in combination with
triangles, rhombs, anchor shape and S-shape figures.
In this group one of the ancients is pattern heel – okshe gul. Widely spread its variant – broken
heel – synar okshe, used in floor carpets, carpets, baskurs, mads, felted bags ornamentation. Heel
pattern has several variants. Figure, formed of these both is called couple of heels- kos okshe. Roseces
on carpets and baskurs are made from single and paired elements. For these goods also ancient saw
teeth pattern – ara tis is common. Jewelries are decorated with pattern karmak- snaffle, hook.
To ornamental compositions of goods of folk art also were included realistic and stylized images
of animals, birds, people and also separate themes of hunting, hero’s battle with beast of prey, folk
festival etc. Following customary traditions, folk foremen created images of people and animals from
before XVI century. Stylized images of sheep, goat, horse, falcon, eagle, swan, golden eagle, and hawk
are preserved in Kazakh art.
Variety of basic initial elements gave folk foremen wide opportunities in creating derivative
patterns, figures, different ornamental compositions by combining and matching them with simple
motives, spiral and wavy curls, zigzags, circles, rhombs etc.
The ornament is always correlated with size and shape of the item. Well skilled folk foremen put
difficult in their configuration compositions on both big and small image plane.
Approximate equality of surface of background and patterns is common for ornamental
compositions. Background is usually painted differently than patterns, by means of it the impression of
additional patterns is made.
Patterns in compositions are placed symmetrically. There can be one, two or more axles of
symmetry, relating to them patterns are placed. Depending on symmetry axles decorative centers,
edges and separate fragments of ornamental compositions are built on image plane. In particular
existence of symmetry axles balance background and patterns area and create impression of maximal
filling of image plane by ornament. Relatively to symmetry axles color accents are built. Symmetry is
one of the main principles of ornamentation, is common to color score in general. Balanced color score,
rhythmic rotation and combination of different hues is a common peculiarity of pattern creative work and
in Kazakh people’s items. Color is closely connected with items material and patterns graphic. By means
of color centers of ornamental compositions, edges and background are marked, for example, in carpet
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compositions central part is not rarely made from several main outlines or same shaped, but differently
painted rosaces. Variation of several local hues makes possible the creation of expressive ornamental
rows and compositions. Symmetry and rhythmic repetition differently painted patterns defuses local
clear hues.
Sometimes color score of ornament and background is contrasting as, for example, in felted items
with the use of black and white colors. Also combination of black and crimson colors, light-blue and
green etc are also common to Kazakh ornament. Ornamental pattern of light-blue and yellow hues is
called alisur. Combination of these colors creates minor sense. Contrasting coloring is called asire kyzyl.
Multicolor ornament with the use of different hues Kazakh call shim, hereof the name of cane mad- shim
shi. In ancient time coloring items to definite hue, using in ornaments one or paint had symbolic meaning
and served as expression of definite notion and conception. Like blue color is a symbol of sky, sky
idolization, red is a symbol of flame, sun, white is a symbol of truth, joy, happiness, yellow is a symbol
of mind, black is a symbol of Earth, green is a symbol of spring, youth.
Though ornament as a type of decorative art was used for decoration of every day use items,
clothes, dressing of jurta, people’s creative genius transform those utility things to art creation, attaching
artistic value to them. Kazakh folk ornament foremen possessed great artistic taste, proficiency to
combine details of ornament, combine paints so, that they achieve colorful, gratifying effects.
All these main techniques of ornamental composition construction are preserved in Kazakh
modern decorative – creative art, along with numerous main and derived elements of ornament as the
sign of artistic art.

1.

REFERENCES
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KASTAMONU ŞEYH ŞABAN-I VELİ VAKIF ESERLERİ MÜZESİ’NDE YER ALAN BİR GRUP
KONYA HALISI
(A GROUP OF KONYA CARPETS AT THE KASTAMONU ŞEYH ŞABAN-I VELİ FOUNDATION
WORKS MUSEUM)
Ahmet AYTAÇ
ABSTRACT
Handicrafts have a significant place in the history of nations' material culture. One of the areas
of Turkish handicrafts that have been continuous for 2500 years is carpet business. Turks carried their
culture from Central Asia to Anatolia. With the arrival of Seljuk domination in Anatolia, Konya and its
surrounding have also developed culturally. With its weavings around Konya, it has been an important
center since then.
The carpets produced in Konya, which is an important weaving center from the Seljuks to the
present day, not only remained where they were produced, but also moved to Turkey and abroad.
The Sheikh Saban-Veli Foundation Museum, which came into service in Kastamonu in 2006,
has many ethnographic works. Rugs and carpets have an important place among them. Four carpets
belonging to Konya region will be evaluated in terms of prayer rugs technical and pattern features.
Key words: Art, weaving, carpet, desen.
GİRİŞ
İnsanoğlu kullandığı tüm eşyalara şekil, form, biçim verirken renk ve desenlerle de süslemiştir.
Tarih içerisinde gelişen ve şekillenen zengin çeşitliliğe sahip Türk el sanatları, milli ve maddi kültür
öğelerinin en değerli belgeleridir.
El sanatları aynı zamanda bir ulusun kültürel kişiliğinin en canlı ve anlamlı belgeleridir 1.
Toplumun süsleme ve süslenme biçimlerinde, el sanatlarına olan duyarlılığını görmek de mümkündür 2.
Anadolu Türk el sanatları ise Asya’dan İran ile Irak’a göç eden Büyük Selçuklular ve onlara etki eden
Hun, Göktürk, Uygur, Gazne, Karahanlı gibi Türk devletlerinin sanatlarından kaynaklanmıştır 3.
El sanatlarının içerisinde ise dokumaların özel bir yeri vardır. Pazirik halısından günümüze
uzanan dokumacılık serüveninde Türklerin eşsiz dokuma örnekleri ile katkıları yadsınamaz.
Anadolu’ya geliş ile birlikte dokumacılık sanatında Konya oldukça önemli bir merkez olarak
karşımıza çıkmaktadır. Anadolu ve çevresi Türk halı sanatının erken tarihli örneklerle kayda değer bir
merkezi Konya’dır. Bilindiği gibi bu merkez Selçuklu ve Beylikler dönemine verilmiş erken tarihli halıları
ile ünlüdür. Selçuklu Dönemi’nde Anadolu’ya yerleşen Türkmenler, Konya ve civarında yüzyıllardır el
dokumacılığının eşsiz örneklerini vermişlerdir. Ününü Osmanlı ve günümüzde de sürdüren Konya
ortaçağdan başlayarak bu güne değin çok uzun bir zaman diliminde, el dokumalarıyla Türk sanatında
önemli bir yer tutmaktadır. Bu yer Konya dışında dokunarak buraya gelmiş halılarla daha da büyük bir
konuma ulaşmaktadır.
Türk dokumacılık tarihinin altın dönemi olarak kabul görmüş olan Selçuklu halılarının üretildiği
şehir olma ayrıcalığı olan Konya’da günümüzde diğer pek çok yörede olduğu üzere, belirli bir merkezde
standart bir düğüm, atkı kalitesinde, tipik, klasikleşmiş bir renk sistematiğiyle halı ya da kilim
dokunmamıştır.

Fotoğraf: 1, Konya Alâeddin Camii’nde bulunan Selçuklu halısı, İstanbul TİEM (A. Aytaç arşivi).


Dr. Öğr. Üyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fak. Güzel San. Eğt. Blm., Aydın.
ONUK, Taciser, Osmanlı’dan Günümüze Oyalar, Ankara, 2005.
2
AKPINARLI, Feriha ve YALÇIN, Mahmut, “Doğu Anadolu Halı Yastıklarındaki Motif Özelliklerinin İncelenmesi”, III.
Uluslararası Türk El Dokumaları /Tekstil) ve Gelenekli Sanatlar Kongresi. Konya, 2011, s. 271-278.
3
BARIŞTA, H. Örcün, Türk El Sanatları, Ankara, 1998, s. 1.
1
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Yörenin geniş coğrafyasında hemen hemen her köy ya da kasaba kendine özgü kalitesiyle,
rengiyle, desen anlayışıyla üretim yapmıştır. Bu üretimlerin her biri üretildiği yerleşim yerinin adıyla anılır.
Sille halısı, Ladik halısı, Karapınar tülüsü, Obruk kilimi, Nuzumla halısı, Derbent halısı, Çiğil kilimi, vd
gibi. Ayrıca Doğanhisar-Ayaslar’da mekikli dokuma, Beyşehir, Akşehir gibi yerlerde hasır dokuma vardır.
Geçmişten bu yana el dokumacılığı sahasında sürekli bir merkez konumunda olan Konya günümüzde
de bu önemini korumaktadır.
1. KONYA HALICILIĞI

Fotoğraf: 2-34.
Konya dokumacılığı Osmanlı döneminde de önemliydi. İradeler Tasnifi Meclis-i Mahsus
defterleri, 147 dosya, 1330/Ra-07 gömlek numaralı, 1912 tarihli belgede “Konya merkezi civarında
Meram nam mahalde yün ipliği ve şayak imaline mahsus bir fabrika inşası için Tombak zade Mehmed
Murat Bey’e ruhsat itası”ndan bahsedilmektedir. Meclis-i Vükelâ Mazbataları defterleri, 227 dosya, 14
gömlek numaralı, 1912 tarihli belgede ise “Konya’da Meram mevkiinde de yün ipliği ve şayak imaline
mahsus fabrika inşasına ruhsat verilmesi”nden bahsedilmektedir. Yine Maarif Nezareti Tasnifi Mektubi
kalemi, 417 dosya, 15 gömlek numaralı, 1899 tarihli belge “Konya ve mülhakatında beş mektep ile bir
halı tezgâhının resmi açılışlarının yapıldığı” hakkında bilgi vermektedir. Arşivlerde Konya’daki
dokumacılığa dair daha çok evrak vardır.
Geçmiş dönemlerde Türk halıları, Avrupa prenslerinin zenginlik göstergeleri haline gelmiş ve
zamanın ressamlarına halılarıyla birlikte tablolarını yaptırmışlardır. Washington Tekstil Müzesi’ndeki
eşsiz koleksiyonun içerisinde de bu halılar vardır. Kimi Konya halılarının Avrupalı ressamların
tablolarında tasvirlendiği de bilinmektedir.

Fotoğraf: 4, Çiçekli Natürmort5. Fotoğraf: 5, Konya Etnoğrafya Müzesi (A. Aytaç arşivi). Fotoğraf: 6,
Konya- Küçükmuhsine halısı, Koyunoğlu Müzesi (A. Aytaç arşivi)

4

AYTAÇ, Ahmet ve İLBAK, Merve, Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde El Dokumalarına Dair Önemli Kayıtlar,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul, 2014, s. 146.
5
AYTAÇ, Ahmet ve AKSOY, Aslı, Yabancı Ressamların Tablolarında Tasvirlenen (15-20 Yy.) Türk Halıları, Konya,
2006, s. 30.
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Flaman ressam Hans MEMLING tarafından 1490 yılında yapılan “Çiçekli Natürmort” isimli tablo
22,5x29,2 cm ölçülerindedir. Meşe ağacı pano üzerine yağlı boya olup, Madrid Bornemisza
koleksiyonundadır. Dış küçük bordüründe suyolu şeklinde küçük çengeller yer alırken, büyük bordürde
geometrik yanışlar sıralanmaktadır. Ancak ressamın büyük bordürü resimlerken biraz değişiklik yaptığı
ihtimaline de dikkat edilmelidir. Orta kompozisyon alanı ise karelere bölünmüş olup, karelerin içlerine
sekizgenler yerleştirilmiştir. Sekizgenlerin içerisinde kademeli, kancalı (çengelli) beyaz renkli ejder figürü
yer almaktadır. Bu tip desen şeması genellikle Kafkas halılarında görülür. Ancak Anadolu yörüklerinin
batıdan doğu Anadolu’ya kadar geniş bir alanda buna benzer kompozisyonları bugün dahi dokudukları
bilinmektedir. Benzer kompozisyonlara Konya ve civarında da sıklıkla rastlanır. Desen itibarıyla Kafkas
halılarına benzemekle birlikte Konya halısı tasviridir. Benzer örneklerinden bir tanesi günümüzde Konya
Etnoğrafya Müzesi’ndedir.
Konya’da, 17. yüzyıl sonu, 19. yüzyıl başından itibaren mahalli halı geleneklerinde, farklı
üsluplar görülmeye başlar. Farklı üsluplara ilk örnek olarak XVIII. yüzyıldan itibaren Ladik ve
Karapınar’da belirginleşen halıcılık faaliyetleri ve erken dönem Konya halıları dahil edilebilir. Karaman,
Taşpınar, Arısama, Sızma, Cihanbeyli, Obruk, Keçimuhsine ve Nuzumla’da belirginleşen mahalli desen
farklılıkları; 20. yüzyıla kadar sürerek, hem etnografik eser hem de ticari emtia olma özellikleriyle önemli
bir gelişme olarak kabul edilebilir. Konya halıcılık bölgelerini, İnlice ve Ereğli, Ladik ve Kavak’ta yapılan
halılarla birlikte oldukça genişletebilmek de mümkündür. Desen ve dokuma farklılıkları ile Konya dokuma
bölgeleri sayı olarak yirminin üzerindedir.
Günümüzde Konya Ticaret Odası Meslek Grupları Nisan 2002 raporu verilerine göre günümüze
kadar faaliyetini tamamlamış ya da halen faaliyetlerini sürdüren merkezde 230 halı imal eden-satan
olduğu bilinmektedir. Konya dokumacılığını ilçeleriyle beraber bir bütün olarak görürsek kayıt dışı
işletmeler haricinde bile rakamın daha da büyüyeceği anlaşılmaktadır.
Konya Müzeler Müdürlüğü ekspertiz raporlarına göre, toplam metrekare tutarı tespit
edilememekle birlikte 2001 yılında, 2763 adet yün halı, 1 adet ipek halı, 599 adet tülü, 1946 adet kilim
ve 11 adet cicim Konya’dan yurt dışına ihraç edilmiştir. İhraç olan bu mamullerin müze kayıtlarına göre
tamamının metre kare tutarı belli olmamakla birlikte, yukarıda adetleri belirtilenlerin bir kısmının ise şu
şekildedir. İhraç olan 2763 adet yün halıdan 306’sı 594,1 metre kare, 599 tülüden 385’i 971,34 metre
kare, 1946 kilimden 1011’i 2857 metre karedir. Konya’da satışı yapılan ancak gümrük çıkış işlemleri
diğer illerden yapılanlar ve yerli pazara arz olunan imalat miktarı ise bu rakamların dışındadır6.
2. KASTAMONU ŞEYH ŞABAN-I VELİ VAKIF ESERLERİ MÜZESİ’NDE KONYA YÖRESİ
HALI SECCADELERİ

Fotoğraf: 7, Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf Müzesi (A. Aytaç arşivi).
Kastamonu ve civarındaki vakıf eserleri ile Şeyh Şaban-ı Veli külliyesinde kullanılan eşyaların
korunması, sergilenmesi için 2006 yılında açılmış bir müzedir. Son yıllarda Kastamonu adına çok önemli
ve değerli işlere imza atmış olan Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün bölgedeki önemli bir çalışması da bu
müze olmuştur. Müze Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi içerisindeki konaklardan bir tanesinde hizmet
görmektedir. Müzenin sahip olduğu eserlerin büyük bir bölümü Kastamonu’dan, bir kısmı da Vakıflar
Bölge Müdürlüğü’nün sorumlu olduğu civar şehirlerden toplanan eserlerden oluşmaktadır. Müzedeki
ana eser grupları, kandiller, el yazmaları, Şeyh Şaban-ı Veli’nin kişisel eşyaları, halılar ve hatlardır.
Birbirinden değerli bu eserler arasında Şeyh Şaban-ı Veli’nin kişisel eserleri, 1600’lü yıllardan kalma ve
çok önemli bir geleneği gösteren sadaka taşı, 1182 yılından kalma el yazması Kuran-ı Kerim ve stil kritik
açısından Kastamonu’ya özgü olan kandiller oldukça ilgi görmektedir 7.

6

AYTAÇ, Ahmet, “Halı ve Kilim Sanatının Konya Ekonomisine Katkısı”, I. Ulusal Konya Ekonomisi Sempozyumu
Bildirileri, Konya, 18 Nisan 2003, s. 502.
7
https://kastamonu.ktb.gov.tr/TR-93951/seyh-saban-i-veli-vakif-muzesi.html.28.08.2019.12,08.
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2.1. KATALOG
2.1.1. Birinci örnek:

Fotoğraf: 8, Konya halı seccade (A. Aytaç arşivi).
ÖRNEK NO
:1
FOTOĞRAF NO
:8
ENVANTER NO
: 63
İLGİLİ KOLEKSİYON
: Müze
GELDİĞİ YER
:İMALAT TARİHİ
: 20. Yüzyıl başları
CİNSİ
: Halı seccade
YÖRESİ
: Konya
EBATLARI
: 118x200 cm
KALİTESİ
: 24x28
SEÇİLEN KONU
: Geometrik ve bitkisel bezeme
KULLANILAN MALZEME
: Yün
BOYA ÖZELLİĞİ
: Doğal-kimyasal karışık
DÜĞÜM TEKNİĞİ
: Türk düğümü
DURUMU
: Sağlam
KOMPOZİSYON
: Kırmızı renkli dış suda rozet şeklinde çiçek tekrarı
vardır. Lacivert büyük suda geometrik düzende iki farklı bitkisel bezeme görülmektedir. Beyaz iç küçük
suda ise çengel yanışları sıralanmıştır. Sarı renkli orta kompozisyon alanında sağ ve sol tarafta birer,
üste doğru ortada da bir tane olmak üzere üç adet kırmızı renkte hayat ağacı yer almaktadır. Kademeli
mihrap nişlerinin lacivert renkli üst bölümünde sütun şeklinde iki taraftan inen bant içerisinde göz
yanışları sıralıdır. Ayaklık bölümünde ise yan yana büyük su yanışlarının tekrarı vardır.
2.1.2. İkinci örnek:

Fotoğraf: 9, Konya halı seccade (A. Aytaç arşivi).
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ÖRNEK NO
:2
FOTOĞRAF NO
:9
ENVANTER NO
: 64
İLGİLİ KOLEKSİYON
: Müze
GELDİĞİ YER
: Kastamonu Alaca Camii’nden nakil
İMALAT TARİHİ
: 20. yüzyıl
CİNSİ
: Halı seccade
YÖRESİ
: Konya
EBATLARI
: 116x192 cm
KALİTESİ
: 26x30
SEÇİLEN KONU
: Geometrik, figürlü ve bitkisel bezeme
KULLANILAN MALZEME
: Yün
BOYA ÖZELLİĞİ
: Doğal ve kimyasal karışık
DÜĞÜM TEKNİĞİ
: Türk
DURUMU
: Sağlam
KOMPOZİSYON
: Devetüyü rengindeki iç ve dış küçük suda kıvrık dal
üzerine yaprak düzenlemesi vardır. Lacivert büyük suda ise geometrik halde dört yapraklı bir bitkisel
bezeme tekrarı görülmektedir. Çift taraflı mihrap nişleri arasında kalan kırmızı renkli orta kompozisyon
alanında yeşil bir madalyon görülmektedir. Madalyonun kenarlarında çiçek ve çengeller, orta
merkezinde ise göz yanışı vardır. Kahverengi mihrap üstü alanlar rozet şelinde geometrik çiçeklerle
dolgulanmıştır. Çift taraflı ayaklık kısımlarında ise geometrik düzende ejferha figürleri görülmektedir.
2.1.3. Üçüncü Örnek:

Fotoğraf: 10, Konya halı seccade (A. Aytaç arşivi).
ÖRNEK NO
FOTOĞRAF NO
ENVANTER NO
İLGİLİ KOLEKSİYON
GELDİĞİ YER
İMALAT TARİHİ
CİNSİ
YÖRESİ
EBATLARI
KALİTESİ
SEÇİLEN KONU
KULLANILAN MALZEME
BOYA ÖZELLİĞİ
DÜĞÜM TEKNİĞİ
DURUMU
KOMPOZİSYON
düzenlemesi görülmektedir. Sarı renkli büyük

:3
: 10
: 83
: Müze
: Kastamonu Kazancılar Camii’nden nakil
: 20. yüzyıl
: Halı seccade
: Konya
: 106x171 cm
: 28x31
: Geometrik, bitkisel ve nesneli bezeme
: Yün
: Doğal ve kimyasal karışık
: Türk düğümü
: Sağlam
: Kırmızı renkli dış küçük suda suyolu tarzı kıvrık dal
suda sekizgen madalyonlar içerisinde geometrik halde
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dört yapraklı çiçek bezemesi vardır. Hemen yanındaki kırmızı renkli diğer büyük suda ise göz yanışları
sıralıdır. Kırmızı renkli iç küçük su ise zig zag şeklinde suyolu düzenlemesi ile tamamlanmıştır. Kırmızı
renkli orta kompozisyon alanında hayat ağacı vardır.Kademeli mihrap nişlerinin üzerindeki koyu mavi
renkli alanda sağ ve sol tarafta kırmızı renkte birer ibrik yanışı vardır. Alttaki ayaklık ve üstteki alınlık
bölümlerinde ise ok/menzil şeklinde geometrik bir bezeme yan yana sıralıdır.
2.1.4. Dördüncü örnek:

Fotoğraf: 11, Konya halı seccade (A. Aytaç arşivi).
ÖRNEK NO
:4
FOTOĞRAF NO
: 11
ENVANTER NO
: 94
İLGİLİ KOLEKSİYON
: Müze
GELDİĞİ YER
: Bartın Orta İbrahim Paşa Camii’nden nakil
İMALAT TARİHİ
: 20. yüzyıl
CİNSİ
: Halı seccade
YÖRESİ
: Konya
EBATLARI
: 105x166 cm
KALİTESİ
: 27x32
SEÇİLEN KONU
: Geometrik ve bitkisel bezeme
KULLANILAN MALZEME
: Yün
BOYA ÖZELLİĞİ
: Doğal ve kimyasal karışık
DÜĞÜM TEKNİĞİ
: Türk
DURUMU
: Sağlam
KOMPOZİSYON
: İki küçük ve bir büyük su, zig zag şeklindeki suyolu
olan sedeflerle ayrılmıştır. Beyaz dış ve kırmızı iç küçük sularda sekiz köşeli yıldız yanışı sıralıdır. Sarı
renkli büyük suda dört yapraklı çiçek düzenlemesi tekrarı vardır. Orta kompozisyon alanı kırmızı renkli
olup desensizdir. Kademeli mihrap nişlerinin üzerindeki açık mavi renkli bölümde de bezeme yoktur.
Ayaklık ve alınlık bölümlerinde büyük sudaki bezeme yan yana sıralanmıştır.
SONUÇ
Konya ve civarı Selçuklulardan günümüze kadar önemli bir dokuma merkezi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Halı seccadelerin en eski örnekleri 16. Yüzyıl itibarıyla görülmektedir. Müze envanter
kayıtlarında bazıları 19. yüzyıl olarak belirtilmiş olmakla birlikte boya, desen, renk ve yıpranma durumları
birlikte değerlendirildiğinde bu çalışmada incelenen dört halı seccadenin de 20. yüzyıl başlarına ait
örnekler olduğu düşünülmektedir.
Halı seccadelerin üç tanesinin orta kompozisyon alanının kırmızı birinde ise sarı olduğu
görülmektedir. Üç adet seccade kademeli mihrap nişlerine sahipken diğeri düz nişlidir.
Yine üç seccade tek taraflı mihraba sahipken bir tanesinin çift yönlü mihraplı olduğu
anlaşılmaktadır.
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Seccadelerin tamamında az renk kullanılmasına rağmen geçişlerin uyumlu kullanılmalarıyla
sanki çok fazla sayıda renk varmış hissi uyandırıldığı söylenebilir.
İbadet amaçlı fonksiyonelliği olan halı seccadeler olmalarına rağmen bir tanesinde geometrik
halde stilize ejderha figürünün kullanılmış olması ilginç bir durum olarak ortaya çıkmaktadır.
Civardaki camilerden müzeye nakil olan Konya yöresine ait halı seccadelerin üretildikleri
dönemde ne şekilde Kastamonu bölgesine gittiği bilinmemektedir. Selçuklu İmparatorluğu’na payitahtlık
yapmış Konya o dönemden itibaren bir dokuma merkezi olarak günümüze kadar önemini korumuştur.
Anadolu’da her yörenin kendine has dokumaları olmasına rağmen Kastamonu civarındaki camilerde
bile Konya menşeili halı seccadelerin görülmesi önemlidir.
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HISTORICAL AND TECHNICAL INVESTIGATION OF CANVAS-MAROUFLAGED MURALS IN
IRANIAN CHURCHES
Yaser HAMZAVİ
ABSTRACT
There are specific forms of mural paintings in some Iranian Churches that are different from
other usual wall paintings in materials, methods as well as Implementation techniques. Unfortunately,
these mural paintings are not studied certainly until now. The aim of this research is the identification of
history of development, and used materials and techniques in these historic paintings by field and
literature investigation. Regarding limited literature in this field (especially in Persian language), the first
stage of this study has focused on European Canvas-Marouflaged Murals and in the second stage,
Canvas-Marouflaged Murals of Vank Cathedral, Mary Church in Isfahan and Mary Church in Tabriz are
investigated. The research subject and case studies are studied in a qualitative and descriptive research
method and the subject is considered with two historical and theorical aspects. According to the
literature, some technical changes were occurred in operation process of large wall paintings and ceiling
paintings at the Renaissance period that finally led to a new and different type of wall painting that is
noticed as Marouflage in this paper. These paintings are executed on the layer of cloth (canvas) and
then installed on the wall that is known as a part of the architecture arrays. In this paper, the process of
formation of this type of wall painting in Europe was studied and present examples of this method in
Iranian Churches are introduced and explained.
Keywords: Canvas-Marouflaged Mural; Painting; Historical Monuments; Iranian Churches
1. INTRODUCTION
Every object that is in front of man is a subject of recognition for him, it is possible that this object
also has features that distinguish it externally and internally of the surrounding objects, thus, the value
of recognition is multiplied.
In some Iranian churches, there is a type of mural paintings that different from others in terms
of materials, as well as methods of execution, and in general in terms of nature; Usually in studies, some
researchers put these works in the painting on the canvas group, and other researchers also put these
works in the mural paintings group, while these works are in fact a combination of paintings on the
canvas and murals, which There is not enough knowledge in this area, and so far not specifically
addressed to these paintings, henceforth called Canvas-Marouflaged Murals.
The purpose of this research is to know the Canvas-Marouflaged Murals of Iranian churches
in a technical way, as well as to know the evolution of the historical evolution of such works, which
required the cognition of technical and evolutionary connection of paintings on the Canvas, painting on
the board and wall paintings in the European monuments and Churches in Iran.
The importance and necessity of this research are entity of remarkable works with different
nature from paintings on Canvas and mural paintings that have been implemented in different ways,
The lack of a comprehensive research in the field of recognition of the Canvas-Marouflaged Murals in
Iranian Churches and comparing them with similar works outside of Iran, As well as the unknown values
of the Canvas-Marouflaged Murals. Unfortunately, So far no special study has been done in the case
of, recognition of works, features and values of Canvas-Marouflaged Murals in Iranian Churches, and
only in some Persian texts, it has become a temporary reference to the Canvas-Marouflaged
Murals. In the field of technology studies of Iranian Canvas-Marouflaged Murals, and only some
research has been done in the Soltanieh dome of Zanjan
(Aslani 2012; Heydari 2012; Rahmani 1999; Bozorgmehri and Khodadadi 2011). There are also
references to Canvas-Marouflaged Murals in the Churches of the European countries, such as: the Mary
with members of the Pesaro family (Gombrich 1971), Basilica di Santa Maria Gloriosa in Venice, dating
back to the early sixteenth century (fig 1), The Burial of Count Orgaz at Santo Tome's
Church in Toledo (Croix et al, 1975), performed by Dominicos Theotokopoulos, called El Greco
(Janson 1964)(fig 2), 10 works in the Mary del Orto church performed by Tintoretto (Plesters and
Lazarini, 1976: 7), Works on the ceiling of the Church of Michel from the early eighteenth
century(Bradshaw, Bush; 1996: 9), Performing a work on the roof of the first Notre Dame Church in
Montreal by William Berczy from the early nineteenth century(Roberge, Forest; 2010: 16). In this
research, data and initial information are collected using study, observation and interviewing methods
and so on and analyzed using statistical methods and techniques and accepted criteria. Considering
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the type and necessity of the present research, two theoretical and historical approaches can be
introduced.

Fig 1. Canvas-Marouflaged Mural in Basilica Di Santa Maria Gloriosa in Venice
Fig 2. Canvas-Marouflaged Mural in Santo Tome's Church in Toledo
2-Canvas-Marouflaged Murals
In this research, the term "canvas-Marouflaged Murals" refers to those paintings that have been
performed on a canvas that is attached on the wall, so that painting on the canvas is part of the
architecture and separating from the original location, makes the integrity and authenticity of the work
compromising(Hamzavi et al 2016). The minimum layers of canvas-Marouflaged Murals, which is in fact
a combination of wall painting and paintings on canvas, is as follows: a: support (wall) b: scratch coat
(arriccio) c: fine coat (Intonaco) d:textile support e: Color layer. Generally, in order to improve the quality
of these works, other layers such as adhesive layer, primary layer on canvas and varnish are added
(Hamzavi et al 2017) (Fig. 3).

Fig 3. Layers of Canvas-Marouflaged Mural
According to studies carried out, in Latin texts, a term or a certain name is not used for such
mural-painting, and in some cases it is a definition of the work. Because this painting is a kind of
marouflage, in the English translation of this term, the term marouflage will be used in this study. This
technique has been implemented in different countries in a few centuries and in various sources
mentioned how it is implemented. These include: The technique is to paint on a canvas, mounted on
hard surfaces such as walls and wood. Bleaching of lead in oil is a sample of the traditional adhesive
used to attach these paintings to the wall (Turner, 1996: 461; Ward, 2008: 362; Clarke&Clarke, 2013).
A technique for installing a canvas or something similar with a kind of adhesive on the wall
(García, 2010; Harris, 2006: 617; Bucher, 1996: 285). In essence, it refers to muralpaintings on
canvas, which is bound to the wall by white lead as a sticky material (Clarke and Clarke, 2013). Attaching
the canvas on the wall can be done before and after performing the painting, in other words, it is
sometimes done by painting the canvas, then attaching it on the wall surface, and sometimes the canvas
attach onto the wall surface and then painting on it (Osborne, 1975: 695; Moss, 1994: 107) And most of
the time, it was used in this way for the execution of large mural- paintings (Chilvers, 2004). This method
of painting is not like Fresco way, but in this way, a pigment with a buckle runs on the canvas and then
mounted on the wall surface (Pocobene, 2000: 9). Sometimes, when they want to attach a painting
fabric on the surface of the wall, moisturize dielectric the back of canvas by using wax, this also prevents
air and dust from penetrating the back (Carlyle, 2002: 179).
Before this technique (canvas-Marouflaged Murals) was created, in the late 14th century, In
order to prepare the background of the painting on the wood, the fabric was also used, and was usually
used for the fabric of the pieces that were sewn together and a large fabric was used, And were usually
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used for fabric from pieces that were tied up and made up a large fabric (Uzielli, 1995: 113). During the
Renaissance, before the gesso ground was added, they adhered a piece of canvas to the wooden board
(Dawson and Leonard, 1992). Although reinforcing materials, such as flax or hemp, with or without
jesso, are known in all European painting school, these materials were most often used in Spanish
panels. The appearance of a perfectly flat surface on the panel will be normal, when these fabrics are
executed on the panel (Veliz, 1995: 140). Of course, the choice of fabric to stick on the wood had
reasons: for instance, to avoide the painting movement due to moving wood, fabric was used in wood
layering, so that the layers of painting did not collide with the movement of the wood, and Stay seamless
(Uzielli, 1995: 113).
The most famous paintings on the wood which fabric used to layer it can be noted: the birth
of the Venus effect of Botticelli on fabric that was clad on the board, was executed in 1485 and is
mounted on the wall (Gombrich, 1971: 192; Hartt, 1989: 555), The Descent from the cross of Rosso
Fiorentino on a board layered with canvas, in 1521, ececuted In the Pinacoteca Volterra Gallery (Andres
et al, 1994: 1108). It should also be noted that in Venice, due to high humidity, the mural-painting was
not durable, so the painting on the fabric was replaced the mural-painting. Canvas was used as a durable
and inexpensive replacement to cover the large surfaces of the walls adorned with colored arrays. Also,
lightweight fabric staddle was a substitute for heavy wooden boards (Dawson and Leonard, 1992).
So, first, the painting was done on the wall, then painting on the wood, in the subsequent
periods, laying the surface of the wood with a fabric and installing it on the wall, and finally removing the
wood and pasting the painted fabric on the wall, which is actually at this stage canvas-Marouflaged
Murals comes up.
3- Canvas-Marouflaged Murals in Iranian churches
In the history of Iranian culture, cultural partnership of other nations should not be ignored in
other areas such as arts and literature. If we take into account the activities of other nations living in Iran
in the history and from the viewpoint of belonging to the history of Iran, then the history of cultural and
artistic spheres can be seen in terms of time and place more widely. Therefore, the history of Iran's art
and culture should be broader than the history of culture and art of the Persian speaking nations, and
recognized the cultural and artistic achievements of other nations living in Iran. One of these cultures is
the Armenians culture in Iran, which influenced Iranian Islamic art during the Safavid era as well as they
have been effective in this area. Among the arts that Armenians living in Iran had at high levels, was the
art of drawing as an Architectural array. The wall paintings of the churches are very valuable in terms of
subject matter, technology, aesthetics and history, and are in fact part of the history of painting in Iran.
The wall painting is meaningless regardless of the visual features of the wall, the dominant atmosphere
of the wall and the audience's culture, In other words, if any of the qualitative visual and semantic
relationships between the wall and the wall painting are removed or weakened, In the same way, the
wall painting distances itself from its harmonic quality with the wall, environment, and audience and from
this perspective if you look at the wall paintings of the churches in Iran, there should be a distinction
between some wall painting. The paintings, which differ from other wall paintings, actually have a
different mode of execution and nature, these works are Canvas-Marouflaged Murals that are painted
in a different place on the canvas, and then are attached in these buildings for display and are in fact
presented as wall paintings.
3-1. Vank cathedral in Isfahan
The Vank cathedral was built between 1655 and 1664 under the direction of David the Great
Caliph and the religious leader of the Armenian in Julfa (Qokasian, 1968). According to the discovery of
the inscriptions in this building in 2008, it became clear that the pastiglia and gilding of the roof of the
dome of the church has been implemented in 1667 (Hamzavi, 2014). The entire inner surface of the
courtyard walls of the church under the vault of the dome walls is decorated with oil paintings. This
church from the period of Shah Abbas II is considered to be the masterpieces of art in Isfahan. Most of
the paintings of the churches were created by the famous painters of the Armenian from Jolfa of Isfahan,
such as Minass, Hovaness Mrquze, and Bogdan Saltanove (Hoyan, 2009), the interior of this church
and all the walls and its surroundings and aspects are covered with Iranian decorations and the drawings
that are perceived by the influence of Italian painting and represent the life of Christ (Honarfar, 1971).
At the top of the entrance to the northern side of the church and below the brick arch, there is a beautiful
painting with the theme "Virgin Mary hug child Jesus", which is part of the architecture. With a field
survey, we found that this work was actually a Canvas-Marouflaged Mural, it mean that, at the time of
the creation of the work, the painting was executed on the canvas (now the edges of the bead are
carefully seen), and then nailed to the wooden board and the surface of the wall, which is seen as a
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part of the architecture (Fig 4), as a result of the work, the narrow and long pieces of wood were pinned
as a frame on the work, making the edge of the canvas not visible.

Fig 4. Canvas-Marouflaged Mural in Vank cathedral in Isfahan, Iran
The fact that the work by which painter and in which country is being performed is unclear,
which can be concluded in future studies with a structural comparative study. Painting technique is oil
paint, which is executed in the European way. With a closer look at this work, it seems that the painting
on the canvas is larger and more complete than it is now seen, which may have to cut off parts of the
work, in order to paste it in the arc above the port. Comparing this work with European CanvasMarouflaged Murals, it is worth noting that the size of European Canvas-Marouflaged Murals is usually
larger and is used in this way for ease of work (that is, in a painting workshop, the artist paints on a
canvas and, in the building, Attached to the wall surface). For example, in the end wall of the hall of the
Council in Palazzo Ducale of Venice, there is a mural- painting of the Jacopo Tintoretto, which length is
25 meters (Croix et al, 1975: 531).
Two Canvas-Marouflaged Murals are executed on the pillars of the north of the chapel, with
glass mounted on them. The image of Khajeh Petros Valijanian is executed on a canvas and is adorned
on the north pillar, and the margin is decorated with a geometric Moaraq (mosaic) tile technique. This
oil on canvas becomes a mural-painting and is part of the architecture (Fig. 5). Also, the image of the
Khajeh Audik Stepan Mardirousian drawn on a canvas and is adhered to the surface of the southern
pillar in the same porch (Fig. 6).

Fig 5. Canvas-Marouflaged Mural in Vank cathedral, image of Khajeh Petros Valijanian
Fig 6. Canvas-Marouflaged Mural in Vank cathedral, Khajeh Audik Stepan Mardirousian
Around the paintings are decorated in a Europe archetype stucco and the technique of
performing both works is oil paint. Unfortunately, there is no information on the date of implementation
as well as the identity of the artists of these paintings.
Khajeh Petros Valiganian, founder of the Church of the Holy Bethlehem, in 1628 (Qokasian,
1968), and Khajeh Audik Stepan Mardirousian, paid the Cost of Architectural Paintings and Arrays of
the Vank Church (Qokasian, 1972).
3-2. Mary Church in Isfahan
The Holy Mary Church was founded in 1613 (Safavid period) at the expense of Khajeh Audik
Babakhani in the great Jolfa square in Isfahan (Hoyan, 2003). This building, according to old age, is the
second church that was built and is now relatively well-kept. The interior surfaces of the church are
covered with decorative mural-painting, and the plinth of the building is tiled (Howsepian, 2007). Four
mural-paintings of this building, in terms of the theme of painting, as well as the manner of execution,
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are different from other mural-paintings. With field studies, we noticed the different layering of these four
walls, which in fact the painting was executed on the canvas and was applied on the surface of the wall
(Fig. 7).

Fig 7. Canvas-Marouflaged Murals in Mary Church in Isfahan
To find out the history and artist of the work, library studies were carried out as follows: Two
large paintings (work of Venice) were installed inside the church, which was the gift from Venice given
to this church by an Armenian businessman named Khajeh Gerak Agha (Mr. Gerak) from Venice
(Honarfar, 1971). Drawing on the northern wall is Herod the king, and the story of the cutting off Baptism
John’s head, Mr. Grak kneels and prays, and the painting of the southern wall is the gift of Jesus Christ
to the temple, along with his sons and wife Gerak (Araklian, 2004). There are 4 Canvas-Marouflaged
Murals in this building, two main paintings on the northern and southern side of the church hall, painted
in Venice, and by Mr. Gerak in the early 18th century Donated to the church and two smaller paintings
with skeleton theme, mounted on both sides of the eastern side of the church of Mary (Carswell, 1968:
41-42).
With field surveys, it was found that these paintings were glued to a wall surface with an
organic adhesive (possibly adhesive of animal origin, such as gelatin), and at the same time or in the
following periods, it has been nailing, The continuation of these paintings on the canvas has been drawn
from around the wall and actually continues, which the viewer does not realize at first glance that these
paintings are not directly drawn on the wall. Painting technique is oil paint, which is executed in the
European way. Among the Canvas-Marouflaged Murals of Iranian churches, two drawings of the
southern and northern sides of the Mary church are the largest in terms of dimensions and sizes. This
four paintings are larger in comparison to the Canvas-Marouflaged Murals of Vanak church, and the
other different is the lack of frames and decorations around the work, which the edge of painting is left
free. One of the reasons for damage to the edge of the painting and tearing of the canvas at Mary's
Church in Isfahan is its freedom and the framing the border and frame around the drawing is not
implemented.
3-3. Mary Church in Tabriz
Tabriz Armenian in 1782 in the castle district, built the Church of the Holy Mary, and in 1785,
completed it. This church is the largest and oldest Armenian Church in Tabriz, with a cruciate plan, with
its central dome located on four columns of rock mass (Hoyan, 2003).
The first step of this building, according to the oldest tombstone in it, dates back to about
1500 to 1600. The church has a unique stone sill, by considering its decor, the type of arch and the
architectural features used in it can be dating back to the 13th century and the period with the rule of the
Mongol ilkhans in Iran. Out of the canvas painted inside the church, there are two paintings left of the
four paintings below the dome and above the four main columns in the center of the dome can be
mentioned, which are now located on the northern and southern walls, but the other two paintings have
completely disappeared due to the moisture content of the ceiling. Miniature style of images belongs to
the 1800s. And later in Iran (Goroyan, 1989). After the disappearance of the paintings upon the request
of the Azerbaijani caliphate at the time of the deceased Caliph, Neshan Taupazian, a professional
named Andranik Simbarian, was invited from Armenia to Iran, and from the old paintings, depicted the
four new paintings of the present church, which are still in the church, and are placed under the dome
in the center (Simounians, 2017) (Fig. 8).
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Fig 8. Canvas-Marouflaged Murals in Mary Church in Tabriz
In fact, these four drawings, after being completed are pasted on the wall surface in the
pendentive section in the dome, and it has become a CanvasMarouflaged Mural. The CanvasMarouflaged Murals of this church are drawn with oil paint technique, which the shape of the panel is in
the form of a slim design, and is executed in a European manner. On the edge of the painting, a wooden
strip is attached to the canvas for both the beauty of the work and stability of the edge, which cannot
easily be removed from the wall surface. In a visit to the church by the author in 2014 and 2019, the
church cleric pointed out that four of the original (historical) paintings that were previously in this section,
were applied to the leather, and then was fastened over the wall surface, There are currently no
paintings, and existing paintings that are not old enough, run on the canvas and are attached to the wall
surface.
The special feature of these four paintings, except the Canvas-Marouflaged Mural, is its
shape. Usually, it's less likely that paintings on the canvas will be executed in this way. The wooden
frame, which is nailed on the edge of the painting on the surface of the wall, is similar to the wooden
wall frame of the CanvasMarouflaged Mural of the Vank Cathedral of Isfahan. Also, the theme of
paintings on each board is a man next to a lion, a goat, an eagle and a winged girl angel.
To perform the four Canvas-Marouflaged Murals in the Mary Church in Tabriz, an Armenian
painter artist has come to this place and drawn to the shape on the canvas. Contrary to this, two CanvasMarouflaged Murals in the Mary Church in Isfahan, painted in Venice (Italy), and has been moved to the
building. In fact, the man who ordered painting wanted to have the paintings of a famous Italian artist at
the Mary's Church, and the best way to reach the goal was to use the Canvas-Marouflaged Mural.
4. Conclusion
In the Renaissance period, some of the problems of mural-painting, such as the persistence of
them for no long time, the difficult conditions of the place for the execution of paintings, such as the roof
of the buildings, paying special attention to some artists and ordering a lot of work to them, Artists
gradually changed the way in which the mural-paintings were executed, which eventually created a new
style of mural paintings called Canvas-Marouflaged Mural. These paintings are introduced and known
as paintings on the canvas when the artist finishes painting work. The difference begins when the
painting curtains are installed on the wall to display, in a way that they become a part of the architecture
and belongs to building.
These works, from now on, begin to live with a new identity. A dual identity that is both muralpainting and painting on canvas, and in some ways, differ with both mural paintings and paintings on
the canvas. The evolution of this style was as follows: first, if necessary, the painting was painted on the
wood on the surface of the wall or installed on the altar of the churches, in the next step, painter artists
concluded that the wooden support was based with fabric, after painting, the painted wood was pasted
on the wall. In subsequent periods, the constraints and difficulties of the wooden support became more
known, and painter artists removed the wooden support, and eventually the paintings on canvas were
pasted on the surface of the wall. But with studies in Iran, it was concluded that the Canvas-Marouflaged
Murals of churches in Iran have not changed in this way, and in this respect they are different from
European works.
A Part of the history of painting art and Iranian mural painting is the paintings
performed in historical periods in churches. The important point in this regard is the technique of drawing
in the history of Iranian art. The first drawings with the oil paint technique in the history of Iranian
architecture are related to the churches and, in fact, its mural paintings.
Among the mural paintings of the churches in Iran, there are works that differ from other mural
paintings in terms of layering and how it is executed. Of the churches in Iran, in the Vanak Cathedral in
Isfahan, the Mary Church in Isfahan and the Mary Church in Tabriz, there are a number of valuable
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works that were studied for the first time. The way of performing these paintings is worthy due to being
specific. This arrangement of mural painting allows the work of a famous artist to be displayed in another
city or country as an architecture array, such as the Canvas-Marouflaged Murals of the Mary Church in
Isfahan, where the artist completed his work at his workshop in Venice, and Then was transferred to
Isfahan, and was fastened in this church on the wall, which is seen as part of the architecture. The
execution of Canvas-Marouflaged Murals can have many reasons, including the fact that the artist
cannot be present at the architectural place.
Looking at the steps and layers of the Canvas-Marouflaged Murals of these three churches,
it should be noted that the first support of the painted canvas in one of the works of the Vank Church is
a wooden board (in all works, the canvas is directly adhered to the plaster surface of the wall). Also, the
decorative frame of the two Canvas-Marouflaged Murals of Vank Church was executed in the form of a
gypsum arrays and mosaic tile. The works in the Mary Church in Tabriz, have a wooden frame that is
nailed stretched neatly rounded around the painting. There are no frames in the Canvas-Marouflaged
Murals of the Mary Church in Isfahan, and the painting continued on the canvas on the wall surface.
This is probably the reason that these works are without frames.
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DR. ÖZCAN ÖZÇELİK DERLEMİNDE YER ALAN ÇAMELİ YÖRESİ DOKUMALARI
(ÇAMELİ AREA WEAVING IN DOCTOR OZCAN ÖZÇELİK COLLECTION)
Sultan SÖKMEN
ABSTRACT
Doctor Özcan Özçelik was born in 1968 in the town of Akalan in Acıpayam District of Denizli.
He completed his primary, secondary and high school education in Denizli and graduated from Erciyes
University Faculty of Medicine. Dr. Özcan Özçelik shows itself not only in the field of medicine but also
in many fields. Between 2005 and 2010, he created a collection of nomadic items in the cherry garden
in Konak, Karadağ, in order to transfer the culture and traditions of Çameli region to the next generations.
Weavings belonging to Çameli region were determined in the collection. Weavings were collected from
Çameli Center and surrounding neıghborhoods. The collection includes cicim sofa cover, saddlebags,
bread wipe, bags, bristle mat, shod cover and prayer weaving. In weavings in the collection, cicek,
shoddy and warp-faced weaving technique was applied. Caput and warp-faced textiles are non-motif,
and textile with woven technique are patterned. Some of the motifs in the weavings are burdock, eye,
four eyes, spider, mirrored motif, curved water, lighter. In this study, It has been aimed to examine 9
weaving samples collected from the neıghborhoods of Kalınkoz, Gökçeyaka, Güzelyurt, İmamlar,
Sofular, which are in the collection of Dr. Özcan Özçelik, in terms of material, color, pattern and weaving
technique.
Keywords: Özcan Özçelik, Çameli, collection, kilim, saddlebag.
1.
GİRİŞ
Fransızca collection kökeninden gelen koleksiyon kelimesi “Türk Dil Kurumu Türkçe
Sözlüğünde “öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre
sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü, derlem” olarak, koleksiyoncu ise “koleksiyon yapmaya meraklı
kimse, derlemci” olarak tanımlanmıştır (https://sozluk.gov.tr/, 2020). 2863 sayılı kanunun 26.
Maddesinin 6. Fıkrası gereği gerçek ve tüzel kişiler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilebilen izin
belgesi ile taşınır, korunması gerekli kültür varlıklarından oluşan derlemler meydana getirebilmektedirler
(Aydos, 2008; 70). Birçok kişi ilgi duyduğu alanda pul, kartpostal, para, antika eşya, tablo, halı-kilim vb.
el sanatı ürünleri ve etnografik eserler biriktirmekte ve bunları bir süre sonra da müze haline getirerek
ilgilenenlerin ziyaretine sunmaktadır (Etikan vd., 2018: 391). Bu derlemcilerden biri de Dr. Özcan
Özçelik’tir. Dr. Özcan Özçelik, Denizli Çameli ilçesi Karadağ Konak mevkiindeki kiraz bahçesinde
etnografik eşyalarından oluşan bir derlem oluşturmuştur (Fotoğraf 1).
2. METARYAL VE YÖNTEM
Araştırmanın evrenini, Dr. Özcan Özçelik’in derleminde yer alan etnografik eserler
oluşturmaktadır. Örneklem ise, Özçelik’in derleminde yer alan Çameli yöresine ait dokumadır. Bu
çalışma için 2019 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında Denizli Çameli ilçesine gidilmiş ve alan
araştırması yöntemiyle veri toplanmıştır. Bu çalışmada, örneklem olarak seçilen Dr. Özcan Özçelik’in
derleminde yer alan ve Çameli yöresine ait olan 9 dokuma örneğinin, kullanılan malzeme, renk, desen
ve dokuma tekniği açısından incelenmesi amaçlanmıştır.
3. DR. ÖZCAN ÖZÇELİK KİMDİR?
Dr. Özcan Özçelik 1968 yılında Denizli’nin Acıpayam İlçesi’nin Akalan Kasabası’nda doğmuş,
ilk, orta ve lise öğrenimini Denizli’de tamamlamış olup, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiştir.
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık İşletmeleri Yönetimi dalında yüksek
lisans programını tamamlamıştır. Halen Çameli ilçesinde tıp doktoru olarak görev yapmaktadır.
(Özçelik, 2014:3), (Fotoğraf 1). Dr. Özcan Özçelik, sadece tıp alanında değil, birçok alanda çalışmaları
ile kendini göstermektedir. Türk çalgılarına olan merakı yanında kendisine ait türkü, şiir, yazılar kaleme
almıştır. Hayri Dev ile ilgili çalışmaları mevcuttur (Özçelik, 2018:3). Dr. Özcan Özçelik, 2005- 2010 yılları
arasında Çameli yöresinin örf ve adetlerini kültürünü yaşatmak için Karadağ Konak mevkiindeki kiraz
bahçesinde etnografik ve kültürel değere sahip eşyalarından oluşan bir derlem oluşturmuştur (Özçelik,
sözlü görüşme, 2019). Çameli’ne gelen turistlerin ziyaretine sunulmuştur. Derlemde dokumacılıkta
kullanılan malzemeler, Çameli yöresine ait bazı dokuma örnekleri, tarım eşyaları, müzik aletleri ve çeşitli
antika eşyalar yer almaktadır.
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Fotoğraf 1. 2. Dr. Özcan Özçelik ve Derlemi
4. DERLEMDE YER ALAN ÇAMELİ YÖRESİ DOKUMALARI
Çameli yöresine, çoğunluğunu Karaman Türkeri’nin oluşturduğu Avşarlarla, Kınık ve Kayı
boyuna mensup Oğuz Türkleri yerleşmiştir (http://www.cameli.gov. tr/tarihçe, 2020). Çameli’nde
dokumacılığın ne zaman başladığı tam olarak bilinmemekle birlikte Malazgirt savaşından sonra Kayı,
Kınık ve Avşar Türklerinin buraya yerleşmeleriyle birlikte başladığı düşünülmektedir. Çameli’nde geçmiş
yıllarda yöre halkı hem satış hem de kullanım amacıyla dokuma yapmıştır. Kilim, cicim, zili, çaput,
heybe, torba, çuval, ekmek mendili, kıl yaygılar Çameli’nde görülen dokuma örnekleridir. Çameli
yöresine ait dokumalar, evlerde yüklük altında, bazı camilerde halıların altında, ilçedeki bazı kafelerde
ve derlemlerde tespit edilmiştir. Dr. Özcan Özçelik derlemindeki dokumalar, 2005- 2010 yılları arasında
Çameli Merkez ve Kalınkoz, Gökçeyaka, Güzelyurt, İmamlar, Sofular mahallelerinden toplanmıştır.
Ortalama 50 yıl önce dokunmuş cicim divan örtüsü, heybe, ekmek mendili, torba, kıl yaygı, çaput yolluk,
namazlık dokuma örnekleri mevcuttur. Bıtıracık, bıtırak, göz, dört göz, örümcek, aynalı yanış, eğri su,
çakmak, dokumalarda görülen yanışlardandır. Derlemde yer alan dokumalar, cicim, çaput ve çözgü
yüzlü dokumalar olarak sınıflandırılmıştır.
4.1.
Yanışlı Kilim Dokuma Örnekleri
Çameli yöresinde motifli kilim ve cicim teknikli düz dokumalara yöre halkı tarafından “yanışlı
kilim” denilmektedir (Ongun, Sözlü Görüşme, 2019). Kilim genel olarak bütün havsız düz dokuma
yaygıları içine almaktadır (Acar, 1982: 45). İki iplik sistemine dayanarak yapılan tersi ve düzü
bulunmayan havsız dokumalardır (Deniz, 2000: 78). Atkı yüzlü dokumalardır. Yüzeyde çözgü görünmez,
sadece saçaklarda görülebilir (Soysaldı, 2009: 27). Cicim dokuma, atkı ve çözgülerin birbirini
gizlemeden, aralıklarla kesiştiği bez dokuma ya da atkı yüzlü dokumada, atkı iplikleri arasına renkli
desen iplikleri sıkıştırılarak dokumanın yüzeyinde kabartma desenler oluşturulması tekniğidir (Öztürk,
2007: 64).
Dokuma tekniği bakımından kilimden farklı olmalarına rağmen kullanılan malzeme ve kullanılış
yerlerinin aynı oluşundan dolayı halk arasında genellikle kilim olarak tanınır (Akbil,1977: 14).
Örnek 1.

Fotoğraf 3. Divan örtüsü

Çizim 1. Divan örtüsü yüzey şeması

Çizim 2. a. Örümcek Motifi b. Bıtıracık Motifi
Fotoğraf 3’de görülen, kırmızı, pembe, yeşil, mavi, sarı, mor, turuncu, siyah renklerle dokunmuş
olan divan örtüsü, Gökçeyaka mahallesinden getirilerek derleme kazandırılmıştır. 63 x 217 cm.
boyutlarında, çözgüsü pamuk, atkı ve desen ipi yündür. Enine bantlar şeklinde tasarlanarak dokunan
divan örtüsünde kilim ve seyrek motifli cicim teknikleri bir arada görülür. “Bıtıracık” ve “örümcek” motifleri
ile süslenmiştir (Çizim 2). Divan örtüsü, yörede çulfalık (düven) tezgâhında dokunan “erhem”
dokumalarına benzemektedir.
Erhem dokumaları, parçalar halinde dokunarak el dikişi ile birleştirilir. 3 parça (kanat)
birleştirilerek yaygı olarak ya da ölümlük kilim olarak kullanılmaktadır. Bu şekilde tek parça olarak
dokunup, divan örtüsü olarak da kullanılmaktadır (Özdemir, Sözlü Görüşme, 2019).
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Örnek 2.

Fotoğraf 4. Ekmek mendili

Çizim 3. Ekmek mendili yüzey şeması

Çizim 4. a. Eğri su motifi b. Çakmak motifi c. Kurbağacık motifi d. Bıtırak Motifi
Ekmek mendilleri, ekmeklerin korunması ve depolanması amacıyla kullanılmalarının yanı sıra
yer sofrası kurulduğunda sini altına serilerek yemek artıklarının yere dökülmesini önlemek amacıyla da
kullanılmaktadır (Deniz, 2000: 88). Çameli yöresinde bu dokumalar, tarlaya çalışmaya giderken içine
yufka, bazlama gibi ekmekleri sarmak için kullanılarak genellikle kare şeklinde dokunmaktadır. Fotoğraf
4’de yer alan ekmek mendili, 90 x 90 boyutlarında kare şeklinde dokunmuştur. Gökçeyaka
mahallesinden getirilerek derleme kazandırılmıştır. Atkı, çözgü ve desen ipleri yün malzemelidir.
Zeminde “eğri su” ve “çakmak” motifleriyle süslenmiş bir çerçeve ve içerisinde 5 adet çerçeveli kare
yerleştirilmiştir. Kareler iç kısımlarında “dokuz göz” motifleri olan “bıtıracık” motifleri ile süslenmiştir.
Dokumanın kenar suyunda ise “kurbağacık” motifleri görünmektedir (Çizim 4).
Örnek 3.

Fotoğraf 5. Ekmek torbası

Çizim 5. Ekmek torbası yüzey şeması

Çizim 6. a. Aynalı yanış b. Çakmak c. Bıtırak ç. Eğri su d. Çakmak
Fotoğraf 5’de görülen, 38 x 38 cm. boyutlarında dokunmuş olan ekmek torbası, yün malzeme
ile dokunmuştur. Kalınkoz mahallesinden getirilerek derleme kazandırılmıştır. Seyrek motifli cicim
tekniğindedir. Yörede “topan örme” olarak adlandırılan örgü ile siyah beyaz renkli kalın ipler ile sırta
takılabilir şekilde tasarlanmıştır. Pembe, kırmızı, yeşil, siyah, mor, turuncu beyaz renkler tercih edilmiştir.
Torbanın alt ve üst kenarına iki adet ince su yerleştirilmiş içleri “çakmak” ve “çarpı” yanışları ile
süslenmiştir. İç zemin süslemesinde ortada bir adet “aynalı yanış” ve çevresinde “bıtırak”, “çarpı” ve
“eğri” su yanışları yer almaktadır (Çizim 6). Bu tarz dokumaları, yörede ekmek torbası olarak kullananlar
olduğu gibi, okul çantası olarak da kullananlar olmuştur.
Örnek 4.

Fotoğraf 6. Heybe

Çizim 7. Heybe yüzey şeması

Çizim 8. a. Aynalı yanış b. Çakmak c. Çakmak ç. Eğri su
Fotoğraf 6’da yer alan ve yörede, düğünlerde oku dağıtmak için kullanılan heybe, Kalınkoz
mahallesinden getirilerek derleme kazandırılmıştır. 50 x 133 cm boyutlarında olan heybenin cep boyu
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51 cm. dir. Sık motifli cicim tekniği ile dokunmuştur. Heybe gözü çevresinde ince bir su ile çevrelenmiş,
içleri “çakmak” ve “eğri su” yanışları ile süslenmiştir. Heybe gözünde ise yörede “aynalı yanış” olarak
adlandırılan yanışlar yer alır. Heybe ağı kompozisyonu enine bantlar halinde olup, “çakmak” ve “eğri su”
yanışları ile süslenmiştir (Çizim 8). Kırmızı, turuncu, lacivert, mavi, pembe, siyah renkler tercih edilmiştir.
Örnek 5.

Fotoğraf 7. Namazlık

Çizim 9. Namazlık Yüzey Şeması

Çizim 10. a. Bıtırak b. Bıtıracık c. Dört göz d. Çakmak
Fotoğraf 7’de görülen ve yörede, namaz kılmak amacıyla kullanılan 56 x 118 cm boyutlarında
namazlık, seyrek motifli cicim tekniği ile enine bantlar halinde tasarlanarak dokunmuştur. Çameli
merkezden getirilerek derleme kazandırılmıştır. Kırmızı, pembe, yeşil, mavi, sarı, mor, mavi, turuncu,
siyah, beyaz renklerler tercih edilmiştir. Çözgüsü pamuk, atkı ve desen ipi yün malzemelidir. Çakmak,
göz, dört göz, bıtıracık yanışları ile süslenmiştir (Çizim 10).
4.2.
Çaput Dokuma Örnekleri
Örnek 1.

Fotoğraf 8. Çaput Yolluk

Çizim 11. Çaput Yolluk Yüzey Şeması

Pala da denilen çaput, Anadolu'da her yerde görülen eski kumaş kesikleri ve artık ipliklerle
yapılan bir dokuma çeşididir (Atalayer, 2011: 17). Fotoğraf 8’ de yer alan 69 x 300 cm. boyutlarında
dokunmuş çaput dokuma, kumaş söküntüleriyle dokunmuştur. Güzelyurt mahallesinden getirilerek
derleme kazandırılmıştır.
4.3.
Çözgü Yüzlü Dokuma Örnekleri
Atkıların, çözgüler tarafından tamamen gizlendiği bu dokuma türünde, dokumanın yüzeyi ve
desenler çözgü ipliklerinden oluşur. Bu sebeple, bu dokuma çözgü yüzlü olarak bilinir ve kılıç sistemiyle
dokunur (Görgünay, 1994: 29).
Örnek 1.

Fotoğraf 9. Kıl Yaygı

Çizim 12. Çaput Yolluk Yüzey Şeması

Kıl yaygı yörede, fasulye, nohut, buğday kurutmak ya da saman taşımak amacıyla
kullanılmaktadır. Genellikle kare şeklinde dokunur. Kıl yaygı yere serilir, üzerine saman koyulur.
Karşılıklı köşelerinden bohça gibi katlanır. Karamık ağacından yapılan çivilerle uçları tutturulur. Samanı
taşıyacak olan kişi kalın bir ipi “ief” denilen ahşap halkanın iki tarafından geçirilerek sabitler ve sırtına
alır (Seçkin, Sözlü Görüşme, 2019). Fotoğraf 9’da yer alan kıl yaygı, İmamlar mahallesinden getirilerek
derleme kazandırılmıştır. 210 x 215 cm boyutlarında kareye yakındır. Çözgü yüzlü dokuma tekniği ile
dokunmuştur. Siyah, beyaz, gri keçi kılı malzeme tercih edilmiş, yol desenlidir.
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Örnek 2.

Fotoğraf 10. Heybe

Çizim 13. Heybe Yüzey Şeması

Fotoğraf 10’da yer alan ve yörede, tarlaya erzak taşımak için kullanılan heybe, 52 x 140 cm
boyutlarındadır. Sofular mahallesinden getirilerek derleme kazandırılmıştır.
Cep boyu, 51 cm’dir.
Heybe, çözgü yüzlü dokuma tekniği ile dokunmuştur. Heybenin çözgü ve atkı ipi yün malzemelidir.

Fotoğraf 11. Tohum Heybesi

Çizim 14. Tohum Heybesi Yüzey Şeması

Fotoğraf 11’de görülen tohum heybesi, yörede tarlaya tohum atmak için kullanılır. Güzelyurt
mahallesinden getirilerek derleme kazandırılmıştır. Çözgü yüzlü dokuma tekniği ile 44 x 143 cm
boyutlarında dokunmuştur. Heybenin cep boyu 38 cm’dir. Çözgü ve atkı ipi pamuk malzemeli olup
desensiz düz dokunmuştur.
SONUÇ
Dr. Özcan ÖZÇELİK derleminde yer alan dokumalar Çameli yöresi dokumacılık kültürünü
yansıtması bakımından oldukça önemlidir. Bu dokumalar. Çameli merkez ve mahallelerinden
toplanmıştır. Derlemde, ortalama 50 yıllık, cicim divan örtüsü, heybe, ekmek mendili, torba, kıl yaygı,
çaput yolluk, namazlık dokuma örnekleri tespit edilmiştir. Derlemde yer alan dokumalarda, cicim, çaput
ve çözgü yüzlü dokuma teknikleri uygulanmıştır. Çaput ve çözgü yüzlü dokumalar yanışsız ve cicim
teknikli dokumalar ise yanışlıdır. Sanayi ve teknolojideki gelişmeler, makine halılarının yaygınlaşması,
moda olgusu, gençlerin ilgisizliği gibi nedenlerle bugün Çameli İlçesinde dokumacılık yapan yalnızca
birkaç kişidir. Kültürümüzün bir parçası olan Dokumaların ve etnografik eserlerin derlenmesi, muhafaza
altına alınması oldukça önemlidir. Dr. Özcan ÖZÇELİK bu anlamda oldukça önemli bir görev
üstlenmektedir. Dr. Özcan ÖZÇELİK Karadağ Konak mevkii kiraz bahçesindeki derlemi Çameli’ne gelen
turistlerin, Çameli kültürünü gelenek ve göreneklerini görmesi açısından da değerlidir. İlgili kurum ve
kuruluşların desteğiyle bu derlemin müzeye dönüştürülmesi Çameli kültürün devamlılığının sağlanması
ve gelecek nesillere aktarılması açısından oldukça önemlidir.
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KONYA İLİ FOLKLORUNDA GÜVERCİN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE HASTALIKLARI
PIGEON BREEDING AND DISEASES IN FOLKLORE OF KONYA PROVINCE
Esra ÇELİK
E. Merve DANIŞ**
Aşkın YAŞAR***
ÖZET
Evcilleştirilen ilk kuş olarak bilinen güvercinlere ait en eski bilgiler, M.Ö. 4500’lü yıllara kadar
uzanmaktadır. Eski Asya kökenli Türk toplulukları arasında yaygın bir kültür ögesi olarak görülen,
barışın, bereketin ve sadakatin sembolü olarak kabul edilen güvercinler ile insanlar arasında karşılıklı
etkileşimler olmuştur. Türk kültüründeki etkileri derin olan güvercinin özellikle efsaneler, hikâyeler, şiirler,
türküler, bilmeceler, dinsel ve gizemsel inançlarda etkileri izlenebilmektedir.
Bu çalışmada, Konya ilinde güvercin yetiştiriciliğine ait folklorik niteliği olan sözlü, yazılı ve görsel
bilgilerin literatüre kazandırılarak kayıt altına alınması ve Türk kültür mirasına katkı sağlanması
amaçlandı.
Çalışmanın materyalini, çeşitli kaynaklardan yararlanılarak konuya özel hazırlanan “Bilgi
Derleme Formu” aracılığıyla, Konya ilinde güvercin yetiştiriciliği ile uğraşan 30 kaynak kişiden elde
edilen yazılı ve görsel folklorik bilgiler oluşturdu. Ses kayıt cihazı ile elde edilen sesli materyal, bilgi
derleme formu çerçevesinde yazıya aktarıldı. Görsel veriler kaynak kişilere ait güvercin yetiştirme
alanlarından fotoğraflanarak elde edildi. Konu ile ilgili folklorik veriler “yetiştiricilik, bakım ve besleme,
üreme, hastalıklar, atasözleri, inanışlar ve simgeler” başlıkları altında değerlendirildi.
Güvercinlerin genelde hobi amaçlı yetiştirildiği; tedavi yöntemleri olarak dini, ampirik ve rasyonel
metotlar kullanıldığı belirlendi. Güvercinlere tüy renklerine göre “gökçalılı, karyağdı, bozlak, devetüyü”,
özelliklerine göre ise “dam üstü, demkeş, kostüm, dönek” gibi isimler verildiği tespit edildi. Nazardan
korumak için kümesin kapısına nazarlık takıldığı, dua okunduğu ve üzerlik yakıldığı belirlendi.
Bu çalışmada, Türk kültüründe salt bir değer olarak kabul edilen güvercinlere ait folklorik
bilgilerin Türk kültür mirasına ve özellikle de veteriner hekimliği folkloru envanterine kazandırıldığı ileri
sürülebilir. Bu konuda, farklı bölgelerde de folklorik çalışmalar yapılarak folklor envanterinin
genişletilmesi gerektiği söylenebilir.
ABSTRACT
The earliest information about pigeons known as the first domesticated bird dates back to 4500
BC. There have been mutual interactions between pigeons and humans, which are seen as a common
cultural element among Turkish communities of ancient Asian origin and accepted as a symbol of peace,
abundance, loyalty. The effects of the pigeon, whose impacts in Turkish culture are deep, can be
observed especially in legends, stories, poems, folk songs, riddles, religious and mystical beliefs.
In this study, it was aimed to the oral, written and visual information that have folkloric qualities
related to pigeon breeding in the province of Konya, to record them by bringing to the literature and to
contribute to the Turkish cultural heritage.
The material of the study was written and visual folkloric information obtained from 30 source
people be engaged in pigeon breeding in Konya province through the "Information Compilation Form"
prepared specifically for the subject by making use of various sources. The sound material obtained
with the recorder was transferred to the text within the framework of the information compilation form.
Visual data were obtained by photographing from the pigeon breeding areas of the source people.
Folkloric datas related to the subject were evaluated under the headings of “breeding, care and feeding,
reproduction, diseases, proverbs, beliefs and symbols”.
It was determined that pigeons were generally raised for hobby purposes and religious,
empirical and rational methods were used as treatment methods. It was determined that while the
pigeons were given names such as, “gökçalılı, karyağdı, bozlak, devetüyü” according to their feather
colors, “dam üstü, demkeş, kostüm, dönek” according to their characteristics. In order to protect from
the evil eye, it was determined that the charm was attaching to the door of the house, prayer was read
and esfand was burn.
In this study, it can be propounded that folkloric information belonging to pigeons, which is
considered as a pure value in Turkish culture, has been brought to the Turkish cultural heritage and
especially to the inventory of veterinary medicine folklore. In this respect, it can be said that the folklore
inventory should be expanded by conducting folkloric studies in different regions.
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THE PRESENTATION OF SHIRVANSHAHS PERIOD CULTURE IN THE EXHIBITION OF NİZAMİ
MUSEUM
NİZAMİ MÜZESİNİN SERGİSİNDE ŞİRVANŞAHLAR DÖNEMİ KÜLTÜRÜNÜN SUNUMU
Naile Adalat ALİYEVA
ÖZET
XII yüzyıl Azerbaycan'da Rönesans "altın yüzyılı" dönemi olarak tarihde yer almıştır. Bu
dönem XI yüzyılda ortaya çıkmış ve XV yüzyıla kadar mevcut olan Şirvanşahlar Devletinin adı ile
yakından bağlantılı olmuştur. Şirvanşahlar devletinin terkibinde Bakü, Şabran, Şamahı, Qebele gibi
önemli şehirler olmuştur. XII yüzyılda Azerbaycan edebiyatı Yakın ve Orta Doğu, aynı zamanda dünya
edebiyatlarının sonraki gelişimine güçlü etki göstermiş ve Hagani Şirvani, Nizami Gencevi gibi dünya
çaplı korifeyler meydana getirmiştir. XII yüzyıl Azerbaycan Şirvanşahlar ve Atabeyler devletlerinin
kaygısı ile Ebu 'l-üla Gencevi (1096-1159), Feleki Şirvani (1126-1160), Mücireddin Beylegani (1130 1194) deyerli eserler yaratmışlar. Şirvanşahlar sarayındaki edebiyat ve kültür düzeyi o kadar yüksekti
ki, burada ortaya çıkan bilim ve sanat, Yakın ve Orta Doğu'da önemli kriterler olarak alqılanıyordu.
Saray edebiyyatı Orta Çağ'da Doğu ülkelerinde ve Azerbaycan'da gelişmişti. Ebü’l-Üla Gencevi
Şirvanşahların sarayında “Melikü’ş-şüara” “Şairler Sultanı ” olmuş ve Şirvan şiir mektebinin öncüleri,
Hakani Şirvani, Feleki Şirvani, Mücireddin Beyleqani, Givami Muterizzi gibi şairlerin öğretmeni olmuştur..
Şirvanşahlar dönemi edebiyatı sadece Azerbaycan'da değil, Türkiye'de ve diğer Doğu ülkelerinde
kültürün gelişmesini etkilemişdi.
Nizami Gencevi adını taşıyan Ulusal Azerbaycan Edebiyatı Müzesi, Doğu edebiyatı ve
kültürel mirası koruma konusunda önde gelen araştırma ve inceleme merkezlerinden biridir. Sovetler
Devleti'nin çöküşünden sonra Müze'nin yeni sergisi açılmış tarihsel olarak düzenlenen sergide maddi
kültür örnekleri, resimler, halılar, nadir kitaplar ve minyatürler, ünlü hattatların el yazmaları, nümismatik
ve yazar hatıraları, belgesel fotolar, heykeller, haritalar ve uyğulamalı sanat ve sanatkarlık örnekleri
sergileniyor. Yeni kurulan salonlar arasında, Şirvanşahların saray şairleri olan Hakani Şirvani, Ebü’l- Üla
Gencevi, Feleki Şirvani'nin fealiyyetlerine adanmış bazı salonlar bulunmaktadır. Şirvanşahlar dönemine
ait sergiler müzenin bilimsel fondlarında da tutuluyor. Muzede ünlü azerbaycanlı sana
tçılar Oktay Sadikzade, Qezenfer Halıqov, Kamil Xanlarov, Letif Kerimov ve diğer ünlü sanatçılar
tarafından oluşturulan resimler, halılar və heykəller sergilenir.
INTRODUCTION
The museum which reflects stages of development of Azerbaijani literature and bears the name
of genius Azerbaijani poet Nizami Ganjevi has been opened in 1945. The building of the museum has
been built by the order of millionaire Haji Hajiaga Dadashov and during late XIX, early XX centuries it
was used as caravensarai. İn 1860 one more floor has been added to the building according to the
project of chief archiect of Baku gubernia Gasimbey Hajibababekov. In 1914 polish civil engineer
Aleksandr Nikitin prepared a new project and in 1915 the building was transformed into “Metropol” hotel
(1). In 1918 -1920 the cabinet of Ministers of Azerbaijan Democratic Republic of Azerbaijan used the
building as a work place and lodging. In 1921 Azerbaijani Democratic State was collapsed by 11-th Red
Army of Soviet State and Azerbaijan became one of the republics of Soviet Union. In 1939 in connection
with 800th anniversary of genius Azerbaijani poet Nizami Ganjavi’s jubilee Soviet government issued a
decision on establishment the memorial museum dedicated to Nizami Ganjavi’s life and creative
activity.(1) But because of the Second Worl War’s beginning the museum was opened not in the year
of the poet’s jubilee but in 1945. The facade and interior of the building was decorated with national style
ornaments and blue majolica and the monuments of the prominent figures of Azerbaijani literature-Fizuli
(sculptor F. Abdurrahmanov), Vagif (sculptor J.Garyaghdi), M.F Akhundzade (sculptor P.Sabsay),
Khurshidbanu Natavan (sculptor E.R.Tripolskaya), J.Mammedkulizade (sculptor N.Zakharov) were
erected on the facade. The exhibition of the museum was organised in chronological order and the
stages of Azerbaijani literature development were reflected in the exhibition of the museum. (2) In 1991
after collapse of Soviet State Azerbaijan restored its independence and later the most part of historicocultural places were renovated and organized according to new modern standards.
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Survey of the culture under Shirvanshahs
The state of Shirvanshahs existed in XI-XVI centuries occupied a special place in the history of
Azerbaijan. The territory of the state mainly covered the north-east of present-day Azerbaijan and
included such cities as Shamakhi, Shabran, Shirvan,
Gabala, Baku. The founder of the state was Haysam ibn Khalid, the last ruler from this dynasty
was Shirvanshah Farrukh ibn Yasar. In the palace of Shirvanshahs where famous poet Abulula Ganjevi
was “malik ush shuara” “head of poets” the number of poets activating only in XIIth century was enough
to fill the entire history of literature of one people. The period of Shirvanshahs is considered to be the
period of the rise of culture, art and literature in Azerbaijan. Literary works created during that period
occupy a special place among the perfect examples of the world cultural heritage. Historical and
architectural monuments such as the Shirvanshah Rulers Palace Complex, Bibiheybat Mosque, Icheri
Sheher Fortress Complex, which are considered to be valuable pearls not only of Azerbaijan but of
Eastern Islamic culture. Poetical heritage of such poets and philosophers as Abulula Ganjavi, Nizami
Ganjavi, Khagani Shirvani, Fazlullah Naimi, Imadeddin Nasimi, who created bright pages in the history
of Azerbaijani literature having determined the directions of literary development of the future period
and made a great impact on Eastern literature.
Presentation of Shirvanshah’s period culture in permanent exhibition of Nizami Museum
The National Museum of Azerbaijan Literature named after Nizami Ganjavi of ANAS is one of
the most important centers of study and propaganda literature and culture of Azerbaijan. İt is located in
the capital of ancient Shirvanshahs state-Baku and named after
the great Azerbaijani poet of
Shirvanshahs period Nizami Ganjavi. According to Azerbaijani academician R. B Huseynov “Nizami
was a resident of the renaissance city of Ganja, and he was one of those who created and maintained
the Oriental Renaissance with all his existence and works (3). This connection is observed not only in
the name of the museum but in the exposition and scientific repositories as well. The new exposition of
Nizami Museum, which was opened after reconstruction in 2009, consisted a number of halls about the
literature and culture of XI-XII centuries, which is considered to be the “golden century” of Azerbaijani
literature and culture. During this period, the rulers from Shirvanshah’s dynasty made a great influence
on the development of literature and culture. “In this century strong progress is taking place in four
angles of Azerbaijan. Ganja, Barda, Baku, Nakhchivan, Tebriz, Ardabil, Derbend were quickly
developing. Nonetheless the most serious center of progress was territories of the state of Shirvanshahs
with its capital Shamakhi”(4)
Analyzing the history of Azerbaijani literature, it should be specially noted the influence of
Qatran Tabrizi, who created poems in the court of the Shaddadi (971-1088) rulers, and was highly
appreciated by Russian scientist-orientalist Bertels. According to him the works of Persian-speaking
Azerbaijani writers, beginning with this poet, were distinguished by a common literary style. (2) We are
not mistaken when talking about the influence of Qatran on the literary school that emerged in Azerbaijan
in XII century so as the legacy of Qatran Tabrizi made a great impact on the creativity of such great
thinkers and poets of further period as Abulula Ganjavi, Feleki Shirvani, Khagani Shirvani and Nizami
Ganjavi.
The institute of palace poetry and the development of the gasida (praising poems) genre in
Azerbaijan was strictly related to the name of the Shirvanshahs. The city of Shamakhi, the first capital
of the Shirvanshahs state, became the center of palace literature in the Middle Ages. The process of
development qassida genre in Azerbaijani and oriental literature is reflected in the exhibition of Nizami
Museum. Beginning from the hall dedicated to Qatran Tabrizi who considered to be one of the first
representatives of this literary genre one can see the evolution of this literary style up to XV century.
The exhibition dedicated to creativity of Qatran is represented in the museum's exposition with a portrait
of the poet and two illustrations dedicated to Tabriz earthquake. In two halls dedicated to the life and
creative activity of Khagani Shirvani, who is considered to be the brightest court poet of the Shirvanshahs
portraits, pictures, sculptures and examples of decorative applied art are demonstrated. Along with
Khagani there are portraits of Mucireddin Beylegani, Feleki Shirvani Givami Muterizi demonstrated in
the exhibition
One of the most valuable original exhibits displayed in the museum's exhibition is the altar of
Pirhuseyn khanagah, which also belongs to the Shirvanshah period. The main part of monument, built
in the XI-XIV centuries, is a very valuable work of art due to its ornamental decoration and inscriptions
on it. Turquoise tiles on the altar were the main decoration of this mausoleum. Taking into account the
high artistic qualities of the altar, part of the monument was brought from Shamakhi to Baku and in 1940
was placed in the exposition of the Nizami Museum. Some of the tiles from khanagah are on display at
the Nizami Museum. However, most part of the tiles have been stolen in different times and taken to
various museums and private collections around the world.
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The scientific repositories of the museum also preserve exhibits connected with the literary and
cultural environment of the Shirvanshahs period. This collection, which consists mainly of portraits,
paintings, illustrations by the prominent Azerbaijani artists. Among them paintings by such famous
azerbaijani artists as Gazanfar Khalikov, Oktay Sadikhzade, Azim Azimzade, Kamil Khanlarov.
CONCLUSION
XII century was the “golden century” period of Reneissance in Azerbaijan. This period was
closely connected with Shirvanshahs state existed in Azerbaijan in XI- XV centuries. Shirvanshahs state
occupied southern-eastern part of Azerbaijan and included such important cities as Baku, Shabran,
Shemakha, Qabala. The level of literature and culture at the court of Shirvanshahs was at such high
level that science and art emerging here were perceived as major criteria in Near and Middle East.
Palace poetry was developed in Middle Ages in oriental countries and in Azerbaijan. It was especially
developing at the court of Shirvanshahs in XI-XII centuries where Abulula Ganjevi was “malik ushshuara” “head of poets”. There was located the vanguard of Shirvan poets, Khagani Shirvani, Falaki
Shirvani, Mujiraddin Beylegani, Givami Muterizzi.. Shirvanshahs period literature influenced the further
development of culture not only in Azerbaijan but in Turkey and in other countries of the East. National
Museum of Azerbaijan Literature named after Nizami Gancevi is one of the leading centers of research
and study of Eastern literature and cultural heritage. After collapse of Soviet State the new exhibition
of the Museum was created. Examples of material culture, pictures, carpets, unique books, and
miniatures, manuscripts of famous calligraphers, numismatics, and memorabilia of writers, documental
photos, sculptures, maps, and the examples of applied arts and crafts are demonstrated in the
exposition organized in historically chronological order. Among the new established halls there are some
halls dedicated to creative activity of Khagani Shirvani, Abul ula Ganjevi, Feleki Shirvani, who were court
poets of Shirvanshahs. The exhibits connected with the period of Shirvanshahs are also kept in scientific
repositories of the museum.
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AZƏRBAYCAN ÇOCUK EDEBİYATINDA BİLİM KURGU TÜRÜ
Rövşen MEMMEDOV
ABSTRACT
The article discusses the science fiction genre in Azerbaijan Children's Literature. The science
fiction genre is a fantastic genre accompanied by futuristic spaceships, robots or other technologies. On
the basis of this species, it contains speculative and scientifically based explanations of imaginary
events such as alien planets, spacemen and time travels.
Azerbaijani Literature met the science fiction genre at the end of 1950. Technological and
scientific events that started in the world, especially the first human being sent to space, created a
challenge for the spread of this species. In the works written in this type, children would meet the new
term and the new world and see new characters. Now traditional characters, classic fairy tales
disappeared in the darkness of history for children. Wars between galaxies, modern weapons,
contemporary spaceships have created a new landscape in the children's worldWriters of this genre
soon became famous, and their work became a constant book for children. Emin Mahmudov and Namık
Abdullayev were among the leading writers of this genre in Azerbaijani children's literature. Their works
went out of the social framework of the Soviets, introducing children to the new universe.
Unfortunately, works of this type were stopped in the early 1970s under pressure from Soviet
ideology. Because the important works of the period were Soviet Ideology, the founder of the Union,
Vladimir Lenin, the "hero" of the World War Iyosif Stalin, the problems of colchose and sovhoz, etc.
would require him to host. Accordingly, the science fiction genre was socialized completely and entered
the Soviet pattern.
Today, the virtual world has become widespread, the colorful world of cartoons has entered the
new era with the introduction of the science fiction genre to the screens. Modern technological children's
series and films have overshadowed works written in science fiction genre.
GİRİŞ
Azerbaycan çocuk edebiyatında tür ve stil sorunları her zaman edebi ortamın ilgi odağı olmuştur.
Sovyet yönetiminin ilk on yıllarında ideolojik-politik propaganda bağlamında çocuk edebiyatının
kalitesine çok az dikkat edildiğinden tür, üslup ve sanatsallğa fazla dikkat edilmedi. Bu nedenle, o
zamandaki çocuk eserleri çalışmalarının çoğu zayıf ve şematik bir etkiye sahipti. ÜK (b) PMK-nın
1928’de “Çocuk ve gençlik basınını geliştirmeye yönelik tedbirler hakkında” kararından sonra yeni çocuk
şiiri, nesir ve dramatik eserler oluşdu. Yazarlar küçük hikayelerin, yazarlarımız kısa öyküler ve romanlar
yazmaya başladılar. 1938’de Azerbaycanda “Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yayınevi”nin kuruluşundan
sonra, bu alandaki çalışmalar daha sistematik hale geldi. Bu zamandan başlayarak dünya klasik çocuk
edebiyatı temsilcilerinin, Azerbaycan çocuk edebiyatı örneklerinin yayımı hızlandı.
Dünya arenasında ve Sovyet toplumunda 50'lerin sonunda ve 60'ların başında gerçekleşen
ideolojik süreçler, edebiyat ve sanatın gelişimi için tamamen yeni bir yön verdi. Yeni oluşmakta olan
eserlerde insanın psikolojik manevi ruhuna, onun iç dünyasına, kişiliğin gelişiminde ahlaki değerlerin
rolüne daha fazla vurgu yapılır ve burada insan sadece emeğin öncüsü değil, aynı zamanda, millimanevi değerlerin öncüsü olarak edebî-bediî ortama getirilmekteydi.
Bilim Kurgu Türü Azerbaycan Çocuk Edebiyatında
İkinci Dünya Savaşından sonra Avrupa ve dünya edebiyatındaki sosyo-kültürel olaylar kaçınılmaz
olarak Sovyet edebiyatına girmeğe başladı. 60'lı yıllardan başlayarak, "kapalı toplum", ideolojik ve politik
steorotipler zamanla ortadan kaldırıldı. "Büyük Berlin Duvarı"ndan çok önce, sosyalist gerçekçiliğin
edebi sınırları çökmeye başladı ve Azerbaycan edebiyatı bu önemli edebi-tarihsel sürece yakından dahil
oldu.
Sovyet ideologlarının isteklerinin aksine, dünya çapında yaratılan modern hikayeler ve anlatılar
imparatorluğun sınırlarına yayılmış, ülke çapında ve “periferler”e yayılmaktaydı. Azerbaycan
edebiyatının genel panoramında çocuk nesri de şekil ve içerik özellikleri açısından güncellendi, sanatsal
düzyazının gelişmesinde, insanların günlük ihtiyaçları, temel bakımı ve sorunları ön plana çıktı.
Azerbaycan Yazarlar Birliği'nin Kasım 1966 genel oturumunda konuşan yazar E.Mahmudov, bilim
kurgu çalışmalarının öneminden bahsetti ve bilim kurgu kitaplarını okuyan gençlerin çeşitli bilimler
hakkında bilgi aldığını söyledi. Bu türün Rus edebiyatında yaygın olarak kullanılmasına ek olarak,
Azerbaycan edebiyatında zayıf olduğunu hatırlatmış, millî çocuk edebiyatında Arkadiy Gaydar’ın “Timur
ve Arkadaşları”, Nikolai Nosov’un “Vitya Maleev Okulda ve Evde” gibi çocuk bilim kurgu eserlerine büyük
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ihtiyacın olduğunu söylemiştir. Bu konuda yazar Mirze İbrahimov “...bizim dileğimiz onların daha cesurca
yazmasıdır, ilham perisini geniş ufuklara kanatlandırmaya, modern dünyamızda bilim kurgu eserleri
yazan ünlü yazarlarla rekabet etmekten korkmasınlar. İyi bir deyim var: General olmaya çalışmayan bir
asker iyi bir asker değildir!” (İbrahimov, 1971: 3).
İkinci Dünya Savaşından sonra bilgi, teknoloji çağına giren Dünya çok hızlı bir şekilde gelişmeye
başladı ve kısa bir sürede modern teknoloji ortaya çıktı. İnsanın ilk kez uzaya yolculuğu, el emeğinin
modern bilgisayarlarla değiştirilmesi vb. gibi gelişmelerin edebiyat üzerinde de büyük etkisi oldu.
İnsanlar dünyanın geleceğine tamamen farklı bir açıdan yaklaşmaya başladılar. Çocuklar için yazılan
bazı öykülerin bu konuları kapsaması tesadüf değildi. Çünkü küresel entegrasyon çağına girmiş ve
teknoloji gelişiminin her dakikasına tanıklık eden Dünya edebiyat arenasında bu hıza uyum sağlamak
gerekli hale gelmişti.
Bu nedenle, çocuk yazarları konu seçerken bu önemli faktörü unutmamaktaydı. Prof. Camal
Ahmedov Amerika, Avrupa, daha sonra, Rusya’da meydana gelen bu faktörlere esasen Azerbaycan
edebiyatına 1950’li yıllardan sonra gelen bu türün tanımını vermektedir: “Bilim-kurgu türü her şeyden
önce, yazarın bilimsel bilgisini ve teknik yenilikleri iyi bilme yeteneğini gerektirir. Tabii ki, sadece bu
noktada okurlarda yüksek kaliteli düşünceler ve hayal gücü yaratabilir. Bilim kurgu türünde yazan bir
yazar, bilinen gerçeklerin tekrarından geçemez.” (Ahmedov, 1962: 181).
1950'lerde Sovyetler Brliği’nin merkezi basını, bilim kurgu çalışmalarının gerekliliği hakkında çok
sayıda makale yayınladı; gençlerin komünist eğitiminde yeni edebi türün fırsatlarını ve perspektiflerini
kullanmanın yolları açıklanmaydı: “Bilim-toplumsal, bilim-kurgu, macera edebiyatı çocukların okuması
için çok ilginç bir türdür. Bu türün gelişmesinin önündeki engel, yazarların bilimsel konuları her zaman
derinlemesine ele almamış olmalarıdır, kahramanların karakterinin bütünlüğü hakkında çok az şey
söylenmiştir.” (Mustafayeva, 2011: 72).
Emin Mahmudov, bu alandaki en önde gelen yazarlardan biriydi ve kurgu türünü ilk kez
Azerbaycan çocuk edebiyatına getirdi. Emin Mahmudov’un hekayələrindən bahsetmişken, onun
yaratıcılığında Sovyet resmi ideolojisine aykırı olan Batı felsefesinin ve edebiyatının büyük ölçüde
etkilenmesi görülmektedir. Şiir yazmaya başlamasına rağmen, daha sonra bu türü dünya edebiyatıyla
veya daha doğrusu dünya edebiyatının bilim-kurgu hikayeleriyle tam bir tanıdık olarak tercih etti. Bu
hikayelerde dünyanın ünlü yazarları Aleksey Tolstoy, Jules Verne, Walter Scott, Antoine Saint Exupery
vb. kalemleri duyulur. “Neptunun esirleri” (Neptunun Tutsakları), “RT-1”, “Veneranın göyleri od içindedir”
(Venüs’ün Gökleri Ateşte), “Kainat gemisi” (Evren Gemisi), “Ulduzlar yolumuzu gözleyir” (Yıldızlar
Yolumuzu Belkliyor), “İtirilmiş dünya” (Kaybolmuş Dünya) vb. bu hikayelerdendir. Bu hikayelerin konusu
çocukların gelecek arzularıdır. Uzaya uçmak, orada "yeni bir dünya" yaratmak, modern teknolojinin
yardımıyla yeni gezegenleri keşfetmek vb. hayaller hikayelere yansımaktadır. Burada yeni ve modern
terimlerin hakim olması dikkat çekicidir: “Medina” gemisindeki ışıkların hepsinin açık olmasına rağmen
bir kabeltov (ölçü birimi) mesafeni bile görmek mümkünsüzdü.” (Namazov 1976: 311); “Black, ballastı
bırak, yukarı çık. Galiba batıskafın içerisinde hava ağırlaşmıştır..” (Namazov: 312). Hikayeleri okuyan
çocuklar artık batman, misgal (eski ağırlık birimi) yerine kabeltov, tekne yerine batiskav, renkli resimli
dergiler yerine navigasyon dergisi vb. ilgilerini büyük ölçüde genişleten diğer terimlerle tanışıyorlar. Rafik
Yusifoğlu bu hikayeler konusunda “Emin Mahmudov hikayeleri ile okurlarını hemen kendine çeker, onu
düşündürür.” (Yusifoğlu, 2006: 139) diye bahsetmektedir.
Memmed Cefer “İki kongre arasında Azerbaycan çocuk edebiyatı” (1976) adlı makalesinde
gençler için yazılmış bilim-kurgu eserlerinin yaratıcı olanaklarını yormlayarak: Çocuk edebiyatının
önemli bir kısmı bilim kurgu eserleridir. Gençler özellikle bu tür çalışmalarla ilgileniyorlar. Ne yazık ki,
bilim kurgu çocuk edebiyatımızda hala sorun olmaya devam etmektedir. Bu alandaki çalışmalarımız iyi
değil, çok gerideyiz. Neden? Belki de bu türün önemini anlamadık. Hayır, durum böyle değil. 24 yıl önce
- 1952'de Sovyet Yazarlar Birliği bu tür eserler oluşturma ihtiyacı üzerine bir toplantı düzenledi ve
toplantının materyalleri basında yayınlandı. Ancak bu 24 yıl boyunca, çocuk yazarlarından sadece biri
bilim kurguda tanındı. Ben Emin Mahmudov’u diyorum.” (Cəfər, 1980: 105) demektedir.
Ancak E.Mahmudov'un kurgu eserleri 1970'lerin başına kadar yayınlandı. Bu dönemden sonra
yazarın bu türde yazdığı eserler yok gibi. Emin Mahmudov’un yanısıra Namık Abdullayev’in de bilimkurgu türünde yazmış olduğu eserler özellikle dikkat çekmektedir. Yazarın hikayelerinde kozmik cisim
ve varlıklar, çeşitli şemalar genel olarak Yer olaylarını, insanın kendini idrak etmesi için yardımcı vasıta
rolünü oynar. Yazarın “Atlantidadan gelmiş adam” (Atlantida’dan Gelen Kişi), “Ebedi zülmet dünyası”
(Ebedi Zulmet Dünyası), “Dan ulduzu” (Yıldız), “Orada insan var” (Orada İnsan Var) gibi hikayelerinde
gezegen ve yıldızların gizemlerini bilimsel-kurgu varsayımlarla anlatmaya çalışmaktadır. Bu hikayeler
küçük okurlarda yaratıcı düşünce becerisi oluşturur.
Bilim-kurgu türde yazan yazalardan biri de İbrahim Hüseynov idi. Onun yazmış olduğu
“Agvananın mehebbeti” (Agvana’nın Sevgisi) öyküsü Emin Mahmudov ve Namık Abdullayev’in eserleri
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ile nerdeyse benzerdi. Burada da galaksilerararası ilişkiler, kozmik füzeler, fiziksel-biyoloji gelişim
mekanizması, “Kiberavtolyot”, “Vega”, yalıtkan vb. meseleler yansımıştır.
Malesef bilim-kurgu türü 1970-80’li yıllarda daha az gelişmiş, bu alanla ilgilenen yazarlar
bulunmamaktaydı. Azerbaycan Yazarlarının 5. Kongresi’ndeki “Çocuk edebiyatını büyük talepler
seviyesine” adlı sunumunda Bekir Nebiyev bu konuda“...zamanın kendisinin bilim-kurgu türüne geniş
bilgi verdiği son yıllarda Azerbaycan çocuk edebiyatında bu tür gerilemeğe başlamıştır. Zamanında bu
alanda yazan yazarlar neredeyse susmuşlar.” (Nebiyev, 1976: 149) deyerek bilim-kurgu türünün
önemini belirtmiştir.
Ancak, daha önce de belirttiğimiz gibi, bu tür E.Mahmudov ve N.Abdullaev'den geçemedi, çünkü
yazar yoktu. Ancak B. Nabiyev'e göre, Mahmudov kahramanlarını Ay ve Mars'a “Evrenin gemisi" ile
uçurduğunda, uzaya uçuş yapan bir kişi bile yoktu.
SONUÇ
Azerbaycan çocuk edebiyatının gelişim süreci 1950’li yıllardan 90’lı yılların sonlarına kadar bir
zamanı göstermektedir. Çeşitli türlerde yazılan çocuk edebiyatı bilim-kurgu türüyle sadece 1950-1970’li
yıllarda tanıştı ve maalesef o dönemde de bitti. Sovyet ideolojisinin baskısıyla farklı yönde gelişen çocuk
edebiyatı bir daha o türün eserleriyle tanışamadı. Bilim kurgu eserleri Emin Mahmudov, Namık
Abdullayev, kısmen İbrahim Hüseynov’la kısıtlıdır.
Modern dünyada gelişen teknolojinin, bilgisayarın yaygınlaşması bu sorunu çöze bilirdi, ama
televizyon sisteminin gelişmesi rengârenk çizgi filmlerinin yaygınlaşması, çocukların bu türde kitap
okumalarına merakı azalttı. Son dönemlerde televizyon ve sanal âlemde izlenilen çocuk dizileri ve çizgi
filmleri bilim kurgu türünü tamamen ekranlara taşıdı. Bu da günümüz dünyada normal olarak
görülmektedir.
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KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA “MEŞREP” TERİMİ VE “MEŞREB” REDİFLİ GAZELLER
THE TERM "MEŞREP - TEMPERAMENT" IN CLASSICAL TURKISH LITERATURE AND
GAZELLES WITH "MEŞREB" REDIF (REPEATED VOICE/WORD AFTER THE RHYME)
Vesile ALBAYRAK SAK
ABSTRACT
Sufism has come to Anatolia from the 11th century with societies such as Greek abdals,
Kalenderî', Haydarî, Vefâî, it was spread through Islamic monasteries also influenced the poem in the
geography dominated.it was spread through Islamic monasteries also influenced the poem in the
geography dominated. Divan poets have included many metaphors and mystical terms and places to
express divine love and have created a considerable terminology in itself. One of the terms in this
terminology is "meşrep-Temperament"."Meşrep -Temperament" expressing the meanings of
personality, creation, character, life style, behavior style, way, road, profession in a person's creation, is
used in classical Turkish literature mostly in terms of Sufi understanding and reflecting it to life.
In the statement: “It is mentioned about the sect, not the temperament - meşrep.” it is emphasized that
the sect can change but the temperament and the spirit will not change. Because Meşrep Temparament is the character in human creation. No matter how much the nature changes, its trace
remains and one day that nature begins again; In this respect, it is not talked about Temperament; it is
somehow a proverb that has an explanation. Kalender meşrep (debober temperament) Rintmeşrep
(comy temperament), Laubalimeşrep (informal temperament) Bektaşi meşrep, (Bektashi Temperament)
Huseynimeşrep (huseyni temperament), harmeşrep (Fire temperament), expressions are used in Sufi
tradition. Many elements, from the region where the poets were born and raised, to the basic personality
traits, are important in the manifestation of these different lifestyles.
Our study aims to show how and in what sense this term is used by divan poets whether they are sufi
or not to explain to which cultural diversity and wealth this word opens the door focuses on addressing
the reflections of this wealth in social life.
Keywords: Sufism, Turkish Culture, Meşrep - Temperament.
GİRİŞ
İslam kurallarının egemen olduğu Osmanlı Devleti toplumsal ve siyasi yapısını bu hukuk
çerçevesinde şekillendirmiş, birey, aile ve toplum biçimlerini derinden etkileyecek Batılılaşma ile 1800’lü
yıllarda tanışmıştır. Batı merkezli ortaya çıkan ilm-i muaşeret veya ilm-i içtimai denen sosyoloji
disipliniyle de bu yıllarda tanışmış, birey ve toplum özelliklerini dönüştürmeye çalıştığı bu süreçte de
dönüşmesini değil yok olmasını isteyen Batı ile karşılaşmıştır (Çav, 2018: 328). İnsana sırf insan olması
bağlamında yüklenen manevi değer ve onu vaat eden düşünce olan tasavvuf artık çok gerilerde
kalmıştır.
Emir ve yükümlülüklere muhatap kılınan insan o emirlere karşı samimiyeti öğütleyen görüş olan
tasavvuf ile Anadolu’da XI. yüzyıldan itibaren tanışmıştır. Tasavvuf tarihi açısından önemli olan XII. ve
XIII. yüzyıllar ise sonraki asırların meşhur tarikat zümrelerinin teşekkül ettiği ve kurucularının yaşadığı
dönemdir. Tasavvufi fikir, âdap, erkân ve ıstılahları bu asırlar içinde doğmuş ve gelişmiştir (Özköse,
2003: 250). Mevleviyye, Rifâiyye, Halvetiyye, Yeseviyye, Kalenderiyye gibi tasavvuf zümreleri
Anadolu’yu Türkleştirip İslamlaştırmasının yanında Anadolu insanının zor zamanlarında hem manevi bir
sığınak olmuş hem de onların eğitilip terbiye edilmesinde önemli rol üstlenmiştir. Tekkeler aracılığıyla
yayılan tasavvuf hâkim olduğu coğrafyadaki şiiri de etkilemiştir. Türk tasavvuf şiirinin piri Ahmed Yesevi
ile başlayan klasik tasavvuf terminolojisi Mevlâna, Sultan Veled, Hacı Bektaş ile işlenmiş Yunus Emre’de
Türkleşerek tabii ve âşıkane bir edaya dönüşmüştür. Bir tarikata mensup olsun olmasın bu membadan
divan şairleri de hayli nasiplenmişlerdir.
Divan şairleri ilahî aşkı ifade etmek için birçok mecaza ve tasavvufi terime yer vermiş, kendi
içinde hatırı sayılır bir terminoloji oluşturmuştur. Bu terminolojideki terimlerden biri de “meşrep”tir.
Tasavvufta tarikata yeni girmiş veya yol almış sufinin yaşayış, anlayış ve hayatı uygulayış biçimi
(Parlatır, 2017: 462) olarak ifade edilse de kelime anlam olarak “su içilen yer, kişinin meylettiği şey huy,
zevk ve âdet (Gölpınarlı, 2017: 218) anlamında da kullanılmaktadır. Kelime farklı yaşam biçimlerini
beraberine alarak birçok birleşik yapı oluşturmuş; bu yapılarla pek çok anlam kazanmıştır. Meşrebi
geniş her şeyi sindirir, hoş görür, darılmaz; zahidâne meşrep din hükümlerine riayet eden; rind
meşrep/melami meşrep dünyayı terk ederek Allah’a yönelen, yarın endişesi taşımayan, klasik
edebiyatta âşık olup (Kurnaz,1996:115) başkasının kınamasına aldırmadan Allah’ın rızasını hedef alan,
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insanların övgü ve yergisine aldırmayan (Cebecioğlu, 2009: 47); Osmanlı müverrihlerinin abdal, ışık,
torlak, şeyyâd, hayderî, edhemî, câmî, şemsî gibi manen hemen hemen müteradif kelimelerle
kastettikleri kalenderler (Onay,1993: 236) /kalender meşrep kalender gibi yaşayan, alçakgönüllü,
gösterişsiz; yine aynı zamanda rinde ait özelliklerden olan laubali meşrep kayıtsız, inkarcı (Pakalın,1971:
356), hafifmeşrep serbest hareketleriyle iffeti şüpheli görülen [kadın] (Devellioğlu, 1992: 754) anlamında
kullanılmıştır. Ayrı felsefesi olan bu yaşam biçimlerinin tezahür etmesinde şairlerin doğup büyüdükleri
muhitten tutun da temel kişilik özelliklerine kadar pek çok unsur önem taşır.
Asıl adı İbrahim olup XVIII. yüzyılın şair ve hattatlarından olan, âbadî ve âharlı yazı kâğıdına
mensup anlamındaki Tırsî mahlasını kullanan Tırsî, gazellerinde iyi bir eğitim aldığından bahsedip
övündüğünden Osmanzâde Tâib hicvinde onun için bugün huyun batsın anlamında kullanılan meşrebin
kurusun demiştir.
Eyleyüp âb-ı rûyıñı rîzân
Der-beder gezme meşrebüñ kurısın
Dün yazıldun dilenci defterine
Hele Tırsî mürekkebüñ kurısın
(Yılmaz, 2017: 3).
Orijinalliği az, argo ifadelerle yüklü şiir tarzını benimseyen Tırsî’nin aşağıdaki beyitleri ise
meşrep ifadesinin kullanımının gülümseten örneğidir.
Meşrebce musakka‘ yimek istersen efendi
Bâdencanun al yerlisini hep kemer olsun (Yılmaz, 2017: 160).
1630’da Semerkand’da doğan bu sebeple biyografik kaynaklarca Semerkandî sıfatıyla tanıtılan
Âgâh, 1669’da Diyarbakır’a (Amid) gelmiştir. Herhangi bir tarikatın mensubu olarak kabul edilmese de
yaşadığı şehrin inançlarını, sosyal hayatını eserine konu etmiş, bazı tarikat ve tasavvufi unsurlara
değinmiştir. Diyarbakır’da yaygın olan Nakşibendî ve Gülşenî tarikatlarının izlerini şiirlerinde aksettiren
şair:
Eger ehl-i mahabbetdensen olma bü’l-heves-meşreb
Ki ‘âşık da misâl-i dilrübâ ‘âlî-cenâb ister (Akpınar, 2017: 89)
Muhabbet ehliysen maymun iştahlılığı bırak ki âşık da tıpkı sevgili gibi haysiyetli kişileri ister,
demektedir. Hoş sözlü, nüktedan, kendini beğenmişlikten hoşlanmayan, başkalarının kötülüğünü
istemeyen şair dünyayı kıskançlık evi olarak görüp kendisinin iyi niyet sahibi oluşuna şükreder.
Yüz yaşını geçmiş olduğu halde Amid’de 1728’de vefat eden Âgâh ifadesine göre hoş meşrep
yani iyi huyludur. Dünya malına önem vermez, her şeyin üzerinde durmaz. Kalender meşrep şair
gazelinden de anlaşılacağı üzere dostları incitmekten sakınır; gönül şenliği ve keder, vakitlerden seher
vakti, işveli güzelin kendisinden yüz çevirişi gibi pek çok olumlu, olumsuz durum meşrebine uyar zira o
dünyaya şiir söylemek için gelmiştir ve yeni zuhur etmiş güzeli andıran şiir de meşrebine uygundur.
1 Câm-ı şarâb u hûn-ı ciger meşrebümcedür
Hoş meşrebem safâ vü keder meşrebümcedür
2 Vahşîye hoş-nümâ reviş-i vahşiyânedür
Benden o şûh iderse hazer meşrebümcedür
3 Geçmem neşât-ı feyz-i binâgûş-ı yârdan
Evkâtlarda vakt-i seher meşrebümcedür
4 Lâyık degül vedâ‘ ile âzâr-ı dostân
Mânend-i nâme gizli sefer meşrebümcedür
5 Âgâh nev-be-nev suhan-ı âbdârı gör
Ol nev-zuhûr âfet eger meşrebümcedür
(Akpınar, 2017: 120)
Asıl adı Seyyid Mehmed Emin olan ve Bursa’da doğan 1256/1840’da vefat eden Bursalı İffet,
Nakşibendî ve Mevlevî tarikatlarına ilgi duymuş, Nakşibendî şeyhlerinden Behcet Ali Efendi’nin müridi
olmuştur. Gülzâr-ı İrfân, İffet Efendi’nin şairliğiyle beraber şahsiyeti ve tabiatı hakkında şu olumlu
değerlendirmeleri yapar: “Hoş-gûyân-ı şu‘arâdan olup irfân u hüner ile meşhûr, hoş-sohbet, yârân u
ahibbâ ile âmîziş ü ülfetde, celâlî-tabî‘at, şâ‘ir-i âteş-zebân u mu‘ciz-beyân, sühan-verân-ı asrına fâ’ik,
reisü’ş-şu‘arâ dinmege sezâ vü lâyık…” (Atlansoy, 1998: 377). İffet, meşreb ol redifli aşağıdaki gazelinde
divan şiirinin sembollerini kullanarak “ sinek gibi değil anka gibi olmayı; dünyaya karşı ilgiden vazgeçip
Mesih lakabıyla anılan Hz. İsa gibi olmayı; sırrı faş etmeyip sineyi/gönlü temiz tutmayı; kimsenin yoluna
devedikeni olmayıp sufi gibi tasavvufi anlamda bencil ve mağrur olmayı” öğütler. Ele aldığı sembollerle
anka/simurg: tasavvufta Allah’ı; üzerinde dünya eşyası olarak tas, tarak ve iğne bulunduran ve diğer
ikisinden kurtulup iğne sebebiyle sorguya çekilip dördüncü kattan ileriye geçememiş (Pala, 2004: 235236) Hz. İsa/Mesîh olma durumunu yani kişinin dünyayı keşfi sonucu mana aleminde yol alması, ötesi
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olmayan zevkleri bırakıp ilahî zevkleri ele almaya başlaması anlamında “ikinci doğuş” olarak adlandırılan
bu olay aslında tasavvuf yoluna intisâp etmeyi (Yaykan, 2007: 89); metafor olarak ayna: genelde
Müslüman’ın özelde de sufinin sadece kalbini simgeleyen ve yaratıcısı ile yaşadığı mistik birlik (vahdet)
hâlini (Ögke, 2009: 77); hod-kâm ve hod-bînlik: Hak-bîn/Hak’ı ve hakikati görmeyi ( Uludağ,1991: 228)
ifade eder. Kul olarak kendini binlerce aşinası olan felek ve dünya meşrepli olmayla anlatan İffet’in
samimiyeti de gözden kaçmamaktadır.
1 Dâmen-i sâhilden olma tîre deryâ-meşreb ol
Olma mânend-i mekes dil-sîr ü ‘ankâ-meşreb ol
2 Eyleme dâmânuña gül-mîh âhen sûzeni
Hep kesil târ-ı ta‘allukdan Mesîhâ-meşreb ol
3 Gördügüñ esrârı ammâ sırr idüp fâş eyleme
Sîneyi âyîne-veş sâf it mücellâ-meşreb ol
4 Kimsenüñ olma sakın hâr-ı mugaylân-ı rehi
Kim didi sûfî-sıfat hod-kâm u hod-râ-meşreb ol
5 ‘Âlem-i sûretde kalma her nefes ma‘nâ gözet
Sırr-ı esmâdan tecerrüd kıl müsemmâ-meşreb ol
6 Dûstân ‘İffet felek-meşreb hezârân-âşinâ
Sen dahi ‘arz-ı hulûs itmekde dünyâ-meşreb ol (Arslan; 2018: 57)
Asıl adı Ahmed olan ve Gül-i Ahmer nâmı ile tanınan (Kılıç, 2010: 493) Cenâbî, Kanuni Sultan
Süleyman devrinde Enderun’da yetişen şairlerdendir. Ciddi ve vakur bir şair olduğu, gülerken dişlerini
gösterdiğinin görülmediği ifade edilir (Kesik, 2018: 3). Kays’ın meşrebini tutan şairin divan şiiri
geleneğindeki mazmunları da kullanarak âşıklar gibi rüsva olmayı göze aldığını görmekteyiz.
1 Ân-ıla haddüñ tutaldan hüsn-i Leylâ meşrebin
Kullanur âvâre göñlüm Kays-ı şeydâ meşrebin
2 Eyleyüp Kâf-ı gamuñda murg-ı cânâ âşiyân
Gösterem dil tayrına sîmurg-ı ‘ankâ meşrebin
3 Kesmedi ‘uşşâkdan zâhid zebân-ı ta‘nını
Ehl-i zevkuñ bilmedi ol gûl derdâ meşrebin
4 Dür saçar evsâf-ı nazm-ı âb-dâr-ı şâh içüñ
Buldı tab‘-ı nükte-sencüm bahr u deryâ meşrebin
5 ‘Âr u nâmından Cenâbî himmeti destin çeküp
İhtiyâr itdi gam-ı ‘aşkuñda rüsvâ meşrebin
(Kesik, 2018: 193-194)
Biyografik kaynaklarda Zihnî mahlasını kullanan 19 veya 24 şairden biri olan Zihnî’nin,
Divan’ının sonundaki ketebe kaydından Erzurumlu olduğu anlaşılmaktadır. 1175-1209/1761-1795
yıllarında Erzurum’da görev yapan Zihnî’nin sunduğu kasideler ve düşürdüğü tarihler Erzurumlu
olduğunu teyit eder şekildedir. Hakkındaki malumatın yetersizliği sebebiyle herhangi bir tarikata
intisabının olup olmadığı da belli değildir. Zihnî meşrebimcedir redifli gazelinde şarap kadehi gibi
yanakları, kızıl dudakları olan sevgili için kalbinde cefa korkusuyla birlikte kavuşma ümidi taşımakta;
sevgiliye kanlı gözyaşını verip kavuşmayı istemekte, bu alışverişi de dâhil olmak üzere her şeyi
meşrebine uygun görmektedir.
1 Ol nahl-i bûstân-ı safâ meşrebimcedir
Ol ‘işve-sâz-ı hüsn-i edâ meşrebimcedir
2 Kalbimde bîm-i cevri ümîd-i visâli var
Râh-ı emelde havf u recâ meşrebimcedir
3 Ruhlar kızıl dü-la‘li kızıl câm-ı mey kızıl
Sâkîde böyle neşv ü nemâ meşrebimcedir
4 Hûn-âbe-i sirişki verüp vaslın isterim
Bu kârgâhda bey‘ ü şirâ meşrebimcedir
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5 Şâdâb-ı nazmı feyz ile zîbende eyledin
Zihnî sözünde hüsn ü bahâ meşrebimcedir

(Macit, 2018: 137).

Şiirlerinde Esrar mahlasını kullanan ve Mevlevîlikteki konumu sebebiyle Esrar Dede unvanıyla
tanınan şair oldukça geç sayılabilecek bir yaşta Mevlevîliğe intisap etmiş, önceki döneminden ise büyük
bir pişmanlıkla söz etmiştir. Mevlevîliğe intisabından önce içinde bulunduğu topluluğu dünyaya önem
veren, külah ve hırkalarıyla irfan davası güttüğü hâlde imanı olmayan fitneci “har-meşreb” insanlar olarak
nitelemiştir.
Külâh u hırka ile bir alay har-meşrebân gördüm
Helâk-i hayf hayf oldum elimden râdetim gitti diyerek hayıflanır. Gönül ehli, hoş sohbet, hassas
ruhlu, kalender meşrep şair Mevlevîliğe bağlılığını ve tasavvuf neşvesini coşkun bir üslupla dile getirir.
Esrar Dede, “meşreb” redifli gazelinde aşkın ilahî boyutunu ifade ederken tasavvufi anlamlarını da
kastederek “pervâne” mazmununu kullanmıştır. Pervâne/sâlik; şem‘/ilahî nur; pervânenin kendini şem‘e
bırakması/vahdete ulaşma (Akdemir, 2010: 7) olarak ele alınmıştır. Şaire göre de âşık pervâne meşrep
olmalıdır.
1 Şu‘â-ı şem‘-i ruhsâr iki perrim
Ser-â-ser şu‘leyem pervâne-meşreb
2 Edip herkesle bir ṭarz âşnâlık
Baña gelse olur bî-gâne-meşreb
3 Görenler deyr-i ḥüsnüñde ‘iẕârıñ
Olur şinâsî-i büt-ḫâne-meşreb
4 Sitiġnâ sâyesinde oldum Esrâr
Felekle nâz edip şâhâne-meşreb
5 Yanınca şem‘i rûy-ı Şems-i Tebrîz
Olur mihr-i felek pervâne-meşreb
(Horata, 2019: 152)
Trabzon’da 1885’te doğan, eski Türk edebiyatının son temsilcisi olarak görülen ve
edebiyatımızda çoğu şairin lakabına takıldığı Hamâmîzâde İhsan, rindane şiirleri, nükteleri, gazelleri
olan ve Nedimâne neşesini Divan’ına yansıtan bir şairimizdir. Âşıkın kul, sevgilinin sultan olarak ele
alındığı edebiyatımızda İhsan, meşreb redifli gazelinde âşıkın meşrebinin nasıl olması gerektiğini ifade
eder gibidir. Âşık gösterişsiz, sade; gönül vermiş, hoş meşrep olmalıdır.
1 Bilmez tekellüf bir sâde meşreb
Rindân-ı sahbâ âzâde-meşreb
2 Aşk ehli olmuş sırr-ı ezelden
Âyîne-tıynet küşâde-meşreb
3 Dergâha düşmüş âvâre gönlüm
Âvâre gönlüm üftâde-meşreb
4 Bir hâle girmiş nâz ü nevâziş
Dilberler olmuş dil-dâde-meşreb
5 Sermest ederler İhsân’ı her an
Hûbân-ı devrân hep bâde-meşreb
(İsen-Canım, 2019: 110)
Doğum ve vefat tarihi belli olmayan Lâzikîzâde Feyzullah Nâfiz, Amasya sancağına bağlı Ladik
kasabasındandır. 1181/1767’de vebadan ölen şair devrin büyüklerine yazdığı kasidelerde borçlarının
çokluğundan, alacaklılara en sonunda babadan kalma evini de verdiğinden söz eder. Durumu o kadar
kötüdür ki bir günlük ihtiyacı için borçludur. Eşi ve çocuklarının yergileri ve hizmetçilerin sözleri de şairi
üzer.
Şair, meşrebimcedir redifli gazelinde anlaşmazlığı sevmediğini, vefalı olmayı meşrebine uygun
gördüğünü söyleyerek, zahide taze gül tatlısı bana da acı şarap münasiptir, demekte az ile yetinmenin
hayat tarzına uygun olduğunu belirtmektedir.
1 Sevmem şiḳâḳı resm-i vefâ meşrebimcedir
Âyîn-i ‘ayş ü nûş-ı ṣafâ meşrebimcedir
2 Sâḳî meẕâḳ-ı zâhid[e] pes tâze gül-şeker
Ṣun köhne telḫ bâde baña meşrebimcedir
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3 Bezme seḥâb-ı cûd-ı kedû ṭolu yaġdırır
Olsun hemîşe kâm-i revā meşrebimcedir
4 Olmam ġubâr-ı bûd [u] nebûd ile dil-ḫırâş
Ṣahbâ-yı bezm-i bîm ü recâ meşrebimcedir
5 Âvâz-ı nūş-[â]-nûş-ı ṣabâ çeh-i bülbüle
Ey muṭrib-i terâne-serâ meşrebimcedir
6 Mey-zevraḳ ile ‘âlem-i âb et baṭî’ şarâb
Sâḥil de olsa ġavṭa-nümâ meşrebimcedir
7 Sîr-âb-ı sebz-i ter ola ḫâmeñ çün ey şeker
Nâfiẕ bu sükkerîn-edâ meşrebimcedir (Demir, 2017: 218)
Selanikli Meşhurî’nin 1198-1274/1783-1857 ismi Ahmed olup Selanik’te doğmuştur. Türk Dili ve
Edebiyatı Ansiklopedisi’nde Divan’ındaki gazellerinde rind meşrep bir şair olduğu, bir süre debbağlar
babalığı (deri terbiyesi işinin başı), Filibe nazırı kitâbeti ve Selanikte bazı görevlerde bulunduğu,
kâtiplikle uğraştığı, sonra Edirne müderrisliğine tayin edildiği, son görevinde fazla kalmayan şairin
Selanik civarında bir mera çiftliği satın alarak vaktini orada geçirdiği belirtilir (1986: 294). Hoş sohbet,
latifeci bir ihtiyar olduğu, Selanik şairlerinden yakın arkadaşı Abdullah Hâmî ile şakalaştığı, ikisi arasında
bazen şiir yoluyla şakalaşmalar ve latifeler meydana geldiği (İnal, 1988: 955) anlatılır. Çiftlik sahibi
Meşhurî’nin şiirlerinde at ve onun etrafında gelişen kelimelerle şiir ve şairle ilgili düşüncelerini çiftlik
hayatına dair gözlemlerini bulmanın mümkün olduğu ifade edilir (Aydemir-Çeltik, 2017: VII)
Rumeli şairlerinin şiirlerinde dünyaya değer vermemeyi öğütleyen rindane tavır ve istiğnâ hâlinin
fazlaca işlenen bir konu olduğu (Çeltik, 2004: 368) ifade edilse de Meşhurî, olsun derim meşreb bu ya
redifli gazelinde güzellerin körpe ve gönül çalıcı olanlarını; hazanı olmayan dünya bahçesinde sevgilinin
yanakları goncasının asla solmamasını; benzersiz bir güzelliğe sahip olmalarını ister. Onun güzel ve
güzellik anlayışı, dünyevi bir yaşayış tarzıyla böyle ifade edilmektedir.
1 Hûb olunca nev-resân olsun derim meşreb bu ya
Tıfl ü tâze dil-sitân olsun derim meşreb bu ya
2 Olmasın pejmürde hergiz gonca-i ruhsâr-ı yâr
Bâğ-ı âlem bî-hazân olsun derim meşreb bu ya
3 Olsa her vaz‘ı sezâ şâhâne ammâ dilberin
Hükm-i hüsnü bî-nişân olsun derim meşreb bu ya
4 Gerçi pîrim her gece ammâ ki bir meh-pâreye
Hâleveş sînem mekân olsun derim meşreb bu ya
5 Mûy-ı giysûsun dırâzın istemekden maksadım
Pây-ı aşka rîsmân olsun derim meşreb bu ya
6 Lebleri vasfında ol mir’ât-ı hüsnün kilk-i ter
Tûtî-i şeker-feşân olsun derim meşreb bu ya
7 Kadr-i nazmın öyle ber-ter ola kim Meşhûriyâ
Pâyedâş-ı ferkadân olsun derim meşreb bu ya (Aydemir-Çeltik, 2017: 127)
Asıl adı Ahmed olup 1681 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Nedim, söyleyiş mükemmelliği,
yerlilik arzusu ve kendine özgü eda ile Nedimâne üslüp denen tarzı oluşturmuştur. Halk edebiyatına
yakınlaşması, İstanbul hayatından sahneler sunması, gerçek hayattan alınan unsurları kullanması,
günlük dilden gelen konuşma kalıplarına ve deyimlere yer vermesi şiirlerinde sık rastlanan özelliklerdir.
Önceki asırların şiirlerinde görülen tasavvufi derinlik ve zihnî tasarruflara dayalı ustalık merakı olmayan,
her yönü ile devrinin adamı olan şairin eserlerinde XVIII. yüzyılın başında özellikle İbrahim Paşa’nın
gayretleriyle oluşturulan barış ve istikrar döneminde imar faaliyetleriyle birlikte eğlence hayatıyla ilgili
mekânların ve mesire yerlerinin, düzenlenen helva gecelerinin, Sadabad eğlencelerinin izlerini bulmak
mümkündür. Dönemin şairlerine ait divanlarda dönemin imar faaliyetleri tarih kıtalarıyla, sosyal olaylar
kasidelerle, eğlence hayatının da daha çok şarkı ve gazellerle yansıtıldığı tespiti (Batislam, 2017: 70)
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Nedim için de geçerlidir. Sadece Lale Devri’nin değil Nedim’in bu renkli hayatının da son bulduğu
Patrona Halil İsyanı ile Osmanlı bir uykudan uyansa da Nedim uyanamamıştır.
Bazı tezkire yazarlarımız (Ahdî, Âşık Çelebi, Latîfî) ve divan şairlerimiz şairlerin meşreplerinden
ve tarikatlarından yola çıkarak onların kimliğine manevi değer yüklemişler ve yine bundan yola çıkarak
şiir ve şair kavramlarına yönelik bir tasnif yapmışlardır. Bu durum tezkirelerde sufi şairler ve diğer şairler
arasında ve sufi şairler arasında da tarikatlarına göre birtakım değerlendirmelere gidilmesine, belirli bir
ayırım oluşturulmasına neden olmuştur. Aslında tasavvufi-dinî örüntü genel kabul görebilecek niteliktedir
ve görmüştür. Şairin kimliği, şiirin ne olduğu ve nasıl olması gerektiğini dinî düşünceye muhalif olmadan
savunacak olan tezkire yazarları anlatımlarını ortak düşünce ve kabule dayandırma yükümlülüğünü
taşımışlardır (Gür, 2009: 11) ancak tezkire geleneğinin sınırlarını aşan değerlendirmelerin de
bulunduğunu belirtmek yanlış olmaz.Yine Şeyh Gâlib’in Nedim’i beğendiğini ancak Nedim gibi büyük bir
şairi, suhan-gû = söz erbabı saymadığını ona nazire yazmayı kendisine yediremediğini (Arı, 2018: 8),
Sâlik-i tavr-ı Nedîm yani Nedim tavrının (yolunun, tarzının) yolcusu olmak sana yakışmaz, ifadeleriyle
bu durumu ifade ettiğini gözlemliyoruz. Şair ve sanatkârların sahip oldukları inanç, mezhep, meşrep,
tarikat ve dinî kanaatlerin onların eserlerini anlamada tek kriter olarak ele alınmaması gerektiğini
(Doğan, 2002: 14) belirten değerlendirmelerin de
bunu yansıttığını görmekteyiz.
Sâlik-i tavr-ı Nedîm oldun bu düşmezdi sana
Hem-zebân olmaz mısın Gâlib suhan-gûlarla sen (Okçu, 1993: 790)
Ne yazıktır ki Nedim, başta meşrebi olmak üzere yaşayış tarzı ve
devrinin adamı olması
yönüyle haksız yere yargılanmıştır.
Nedim meşrebimcedir redifli gazelinde meyhaneci çırağının sunduğu kadeh ve içindeki kırmızı
şarabın, yeme, içme, eğlence meclislerinin, yarin dudağını öpme isteğinin, yani o şuh ve şen edasının
meşrebine uygun olduğunu söyler.
1 Sâk u sürîn ü gabgab u leb meşrebimcedir
Ser-tâ-be-pây hâsılı heb meşrebimcedir
2 Bir câm bir de la‘l-i lebin sundu muğ-beçe
Pîr-i mugân olası aceb meşrebimcedir
3 Bedr-i tamâmına nazarın degmesin felek
Meclisde ayş u nûş bu şeb meşrebimcedir
4 Sâgar gibi bahâne-i nûş-ı şarâb ile
Bûs-ı dehân-ı yâri taleb meşrebimcedir
5 Bezm-i şarâbdan geçemem doğrusu Nedîm
İşret tabi‘atımca tarab meşrebimcedir (Macit, 2017: 215)
SONUÇ
Çalışmamızda yetmiş üç divan taranmış meşreb redifli sekiz gazel tespit edilmiştir. Bu
gazellerden dördünün redifinin meşrebimcedir, birinin meşreb ol, birinin meşrebin, birinin meşreb, birinin
de meşreb bu ya redifleriyle kaleme alındığı tespit edilmiştir. Bu gazellerdeki meşrep teriminin
kullanımını şairlerin mizaç farklılıkları, sahip oldukları tasavvufi görüş ve neşveleri, temel kişilik
özellikleriyle açıklamak yerinde olacaktır. Esrar Dede’nin mizacı ile tasavvufi meşrebi arasında nasıl
diyalektik bir ilişki varsa aşk ve neşe şairi Nedim’in mizacı ile meşrebi arasında da öyle bir ilişki olduğu
gözlemlenmektedir. Bu da şairlerin meşrepleri hakkında olumlu ya da olumsuz değerlendirmeler
yapmamızın mümkün olamayacağını göstermektedir.
Tezkirelerde divan şairlerinin meşreplerinden ve tarikatlarından yola çıkarak şair ve şiirine
yönelik birtakım olumsuz değerlendirmelere de rastlanmaktadır. Şairin kimliğine yüklenen manevi değer
veya tarikatlarına gösterilen teveccüh veya tahkir kısmen de olsa edebî alanda bir ayrım oluşturmuştur.
Hem tezkire yazarlarının hem de şairlerin ortak düşünce ve kabule rıza göstermeleri bu anlamda bir
sorunun yaşanmasına mahal bırakmamış, inançlara saygılı olan Osmanlı Devleti’nde toplumsal bir
ayrışma yaşanmamıştır.
Mutasavvıf olsun veya olmasın meşrep terimi kültürümüzde karşılıkları bulunan ve divan
şairlerimiz tarafından farklı yaşam felsefesi ve yaşam tarzlarını yansıtmada, ayrı kültürel çeşitliliğe ve
zenginliğe kapı araladığını anlatmada kullanılmıştır. Yeryüzünde ne kadar insan varsa o kadar meşrep
vardır demek yanlış olmaz. Şairleri meslekleri, meşrepleri, mezhepleri ve tarikatları ile ele alıp
değerlendirmek hayat ve insan gerçeğine aykırıdır. Kimi münzevi meşreptir, kimi içtimai meşrep; kimi
cemal meşreplidir kimi celal meşrep. Bu durum aslında bir mozaik, bir renkliliktir. Her insanda
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mazhariyetin farklı oluşu meşreplerin de farklı olmasını kaçınılmaz kılar. Biz bu farklılığı Osmanlı’dan
beri ihtilaf değil zenginlik olarak kabul etmekteyiz. Hem mevcut toplumsal yapıyı ve kültürel dokuyu daha
doğru anlayabilmek; kalıcı, güçlü bir toplum olabilmek için buna mecburuz.
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ABBASGULU AĞA BAKIHANOVUN “RİYAZU-L-GUDS” ASERİKLASİK MAKTEL
ÖRNEĞİ KİMİ
(ABBASGULU AGA BAKIKHANOV’S WORK “RIYAZUL-GUDS” AS AN EXAMPLE
OF MAGTAL LITERATURE)
Kemale NURİYEVA
ABSTRACT
In spite of the fact that sources of magtal literature, historical and literary works dedicated to
famous martyrs of Islamic religion, were derived from Arabic literature, written monuments of Azerbaijan
and Persia were much more famous and laid foundation to distinctive style and literary course. Research
of this traditional style of Azerbaijani literature from independent point of view is quite topical at present
time. As the object of the research of the paper was chosen “Riyazul-guds” by Abbasgulu aga
Bakikhanov, one of the examples of magtal literature.
It was proved the idea that the work “Riyazul-guds” is an example of magtal literature of classical
period according to its structure topic and content. In spite of two centures had passed since its writing,
the work was not fully researched and has not even been published or transcribed. In the process of
research, it was used single known manuscript (D-140) kept in the Institute of Manuscripts named after
Muhammad Fuzuli of ANAS. It is important to study and publish the work that has come to the modern
times as a manuscript in order to propagate Bakikhanov’s heritage for the contemporaries and to pass
it to the future generations in a complete form.
GİRİŞ
19. yüzyıl Azerbaycan edebiyatı–özellikle şiiri konu ve içerik, aynı zamanda zengin türü ve tarzı
bakımından Azerbaycan edebiyatının gelişiminin önemli bir aşamasını yansıtmaktadır. Bu dönemde,
yeni stillerin ve türlerin oluşumuyla birlikte, klasik gelenekler var olmaya devam etmekte, çeşitli ideolojik
tezahürler ve konular görülmüktedir. Klasik tarzda yazan şairlerin eğitimi ve dünya görüşü, bir şekilde
çalışmalarına çelişkili olarak yansıdı. Bir yandan laik bilimi, aydınlanmayı teşvik ediyorlar, dini
bağnazlığa karşı çıkıyor, öte yandan dini-tarihi içerikli eserlerini yazıyor ve mücadelelerinde dinin kendisi
ile “silahlanırlardı”. 19. yüzyılda, özellikle yüzyılın ikinci yarısında, mersiye, nevha, maktel ve diğerleri
gibi klasik türlerde ve konularda yazılan eserler çok yaygınlaştı, hatta bu dönemin Azerbaycan
edebiyatında “mersiye şiiri”nin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu şiir sadece dini bir anlam taşımakla
kalmadı, aynı zamanda tarihsel olarak gerçekliği, kendi zamanını yansıtıyordu, dini gelenekle beraber
bir edebi gelenek içeriyordu. Şiirlerin fikri ve içeriği bazen dini izlenimin sınırlarını aştı. İnsan duygularını,
ahlaki nitelikleri söylemenin yanı sıra, 19.yüzyıl mersiyesinde insan özgürlüğü fikri de etkileyicidir. Bu,
Rus-İran savaşları sırasında, Azerbaycan'ı ikiye ayırma sonucunda ve özellikle Kuzey Azerbaycan'da
müslüman olmayan Çarlık Rusya'sına birleştirildikden sonra, oncelikle müslüman (çoğunlukla Şii)
nüfusun ortak umutsuzluk ve özgürlük duygusunu dini inançlarla haklı çıkarmak arzusuyla açıklanabilir.
Aynı zamanda, bu konu Kuzey Azerbaycan ve Güney Azerbaycan arasında bir bağlantı rolü oynamıştır.
Böylece, güneyde yazılan eserler kuzeyde, kuzeyde yazılanlar güneyde yaygınlaşdı. Özellikle,
“muharrem taziyesi” sırasında (yaklaşık 2 ay) sınırlar “aşıl;r”, inanç birliği bir tür ulusal birlik haline
geliyordu.
19. yüzyılda, dini içerikli mersiyelerin ana teması “Kerbela vakaası” idi. Bu dönemde mersiye
yazan en ünlü şairler Molla Hüseyin Dehil Maragayi, Mirza Muhammed Gumri, Abulhasan Raci olarak
kabul edilir. Mersiye ile birlikte, klasik geleneğin bir uzantısı olarak, maktel eserler de yazılmıştır.
Ortaçağın en ünlü maktel eserleri sırasında "Kitap-Makteli-Huseyin”, “Magatilu-t-talibin”, "Rovzatu-şşuhada", "Hadikatu-s-sueda" ve diğerlerinin isimlerini vurgulayabiliriz. 19. yüzyılda Azerbaycan'da
kaleme alınan maktel örnekleri olarak M.Gumri tarafından yazılan “Kenzu-l-masaib", A. Bakihanov'un
“Riyazu-l-guds” eserleri özellikle dikkat çekicidir. Makalenin ana konusu olan “Riyazu-l-guds”
çalışmalarına geçmeden önce, maktel eserlerinin özellikleri, A.Bakihanov'dan önce yazılan maktel
örneklerinden bahis etmeği uygun gördük:
1. Maktel edebiyatının şekil ve konu özellikleri, Orta Çağ maktel örnekleri. Maktel eserlerini
yazma geleneği Arap Edebiyatı ile başlar. “Birinin öldürüldüğü yer” ya da “öldürüldüğü zaman” anlamına
gelen maktel kelimesi, Cahiliye döneminin arap şiirinde karşımıza çıksa da, terim olarak, İslam'ın ilk
yıllarında dinin yayılması sırasında ölen ünlülere atıfta bulunmak için kullanılır, daha sonra Hilafet
savaşlarında hayatını kayb etmiş ünlülerin (Hz. Hamza, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Huseyin ve
diğ.) ölüm olaylarının bir açıklamasını içeren tarihi konulu eserlere dönüşdü. Bu maktellerin tarihsel
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içeriğin diğer eserlerinden farkı, sadece bir öldürme vakasına dayanarak ayrıntılı olarak tarif
edilmeleridir. Bu tür makteller olayların tanıkları veya tanıkların dilinden duyduktan sonra üçüncü
şahıslar tarafından yazılmıştır. Zamanla, tarihsel olayları içeren edebi eserler oluşmaya başladı. Edebi
ve sanatsal bir karaktere sahip olan makteller, tarihsel gerçekleri yansıtıyor, ama aynı zamanda harika
olaylarla süslemeye yönelik efsaneye eğilimli eserlere dönüşüyor. Türe göre edebi maktel, nazm veya
düzyazı ile ve bazen de aynı anda nazm ve düzyazı ile İslam dininin en büyük şehitleri, özellikle Hz.
Huseyin (a.) hakkında kaleme alınan farklı türlerin eserleridir. Maktel eserlerinde, tarihsel gerçeklerden
sapmalarla İslam dininin bir dizi şehitinin şehadet olaylarının kaydedilmesine rağmen, çoğu “Kerbala
vakaası”na adanmıştır. İslam tarihinde “kardeş savaşı” denilebilecek bir kaç savaş (Sıffin, Camel,
Nahrevan vb.) olmasına karşın, Kerbala vakaası görülmemiş bir facia, eşitsiz bir savaş, kanlı bir trajedi
olarak kıymetlendirilmiş, mezhepten bağımsız olarak, müslüman halkları literatüründe yeni bir tema,
farklı türlü eserlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Maktel'ın ilk edebi örnekleri, Arap edebiyatında
tarihsel bir maktel olarak ortaya çıkmaktadır. İlk 400 yılda yaklaşık 32 yazarın bir veya daha fazla maktel
yazdığı bilinmektedir [Güngör, 2003:455]. Bazı araştırmacılar [Fuzuli, 1993:6; Mirzeyev, 2001:24;
Nağısoylu, 2002:8, vb.] Arap yazar Ebu Mihnaf bin Yahya'nın (v. 157/774) “Kitabu-makteli-Huseyn”
eserini ilk maktel orneği saysalar da, İslam ansiklopedisi'nde ilk maktel Cabir bin Cu'fi'nin günümüze
kadar ulaşmayan “Maktelü(ʿAlî) Emîri’l-müʾminîn” eseri gösterilmektedir. Ebu Mihnaf'ın kaynaklarda 13
maktel telif etdiği haber verilmektedir [Güngör, 2003:455]. Arapça literatürde birçok maktel örneği
olmasına rağmen, Arapça maktelin zirvesi Ebul-Ferec el-İsfahani'nin “Magatilu-t-talibin” eseridir. Hem
tarihsel, hem de sanatsal değer açısından Arapça, Farsça ve Türkçe yazılmış makteller sırasında Elİsfahani'nin bu eseri daha değerlidir. El-İsfahani “Kitab el-ağani"de olduğu gibi, adı geçen eserini de
ansiklopedik karakterde yazdı, 300'den fazla İslam şehitlerin biyografisini ve öldürme olaylarını
[Kılıç,1994:316-318] tarihselleştirdi.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, Maktel, Arap edebiyatından kaynaklanıyor olsa da, İran'da
Büveyhiler (935-1055) iktidara geldikten sonra [Mirzeyev, 2001:22] Şii Mezhebi ana akım, dini ideoloji
haline geldiğinden, Farsça literatürde de konuyla ilgili eserler yaygın olarak yazılmaya başladı. Ayrıca
Safeviler döneminde de (1499-1750) maktel eserleri yazılmıştır [Mirzeyev, 2001:23]. Farsça'da yazılan
hemen hemen tüm makteller “Kerbela vakaası”na adanmış eserlerdir. Bu dilde yazılan en ünlü eser,
Herat vaizi Hüseyin Kaşifi (v.1504-1505) tarafından yazılan “Rovzatu-ş-Şuheda” (şehidler bahçesi) adlı
şiirdir. Çalışma "dibaçe", 10 bab ve "hatima"dan oluşmaktadır. Çalışmanın bu yapısı maktel literatürde
ilk oldu ve daha sonra maktel için kalıp rolu oynadı. Kerbela'daki olaylar Muharrem ayının 10. gününde
gerçekleşse de, olayların gelişimi daha önceki bir zamana kadar uzanmaktadır. Hz. Hüseyin 1
Muharrem'de destekçileriyle bir yolculuğa çıktığı ve Kerbela'da birkaç gün kuşatma altında kaldığı için,
sonraki dönemlerde Kerbela taziyeleri Muharrem ayının 1'de başlamış ve 9-10. günlerde Şebih
gösterileri ile devam etmiştir. İlk on günde, taziye katılımcıları mersiye dinler, meydana gelen olayları
hatırladı. Zamanla maktel eserler okunmaya başladıkça, vaiz Kaşifi de eserini her gün 1 bab okunması
için 10 baba böldü ve sonraki yazarların çoğu bu bölümü takip etti [Mirzeyev, 2001:26].
Arapça ve Farsça ünlü esrler yazılsa da, maktel teması "Hadigatu-s-Sueda" ile zirveye
ulaşmıştır. Fuzuli'nin şiirsel dili, üslupu ve felsefi dünya görüşü ona, bu konuda bir devrilme noktası
oluşturmasına izin verdi. “Hadigatu-s-Sueda” eserinin Arap alfabesinden çevrilmiş ilk tam baskısının
girişinde (Şehidlik Anıtı), Aliyar Saferli Fuzulinin “Hadigatu-s-sueda” eserinin geleneksel, ortak konuda
yazıldığını belirtiyor [Fuzuli, 1993:5]. Fuzuli'nin kendisi “Makteli-Türki” adlandırdığı eserinin
“dibaçe'sinde yazıyor: “...ben hâksarın niyeti odur ki, asli-telifde (ilk (orijinal) eser –N.K.) “Rovzetu-şşuheda”ya iktida gılıb (taklit etme – N.K.) sair kütübde olan nukati-garibeleri mumkun oldukca ona ilave
gilam ve “Hadigatu-s-Sueda” ile movsum edüb (mühürleyüp – N.K.) on bab ve bir hatimede sureti-telifine
(nüsha – N.K.) itmam verem...” [Fuzuli, 1884:7]. Yukarıdaki parçadan görülen o ki, Fuzuli Kaşifi'nin
eserini örnek olarak seçmesine rağmen, başka kaynaklar da eklemiş “binayi-mucaddid” (yeni, saf bina)
[Fuzuli, 1884:6] yazmak istemiştir. Kasvet ruhlu bir şair olarak bilinmesine rağmen, Fuzuli ünlü eserini
“Mutluluk bahçesi” olarak adlandırıyor ve Kerbala'da şehit duşen insanların aslında mutlu olduklarını
vurguluyor. Başka bir deyişle, sadece bilinen olayları güzel kelimelerle iletmekle kalmaz, aynı zamanda
felsefi düşüncelerini de ifade eder. A. Saferli'nin belirttiği gibi, Fuzuli'nin "Hadigatu-s-Sueda" eseri, kör
inanç ve zihinsel ıstırabı yaygınlaştıran ve teşvik eden bir eser değildir. İslam dininin akıl-irfan felsefesini,
kutsal gaye ve inançları, ideal bir din olarak hikmetini, ilahi güç ve ihtişamı yeni bir boyutta vaaz eder
[Fuzuli, 1993:15-16].
1958'de, Fuzuli'nin ölümünün 400.yıldönümü vesilesi anısına yayınlanan bir dizi makalenin
sırasında, “Fuzuli'nin yayınlanmamış eserleri üzerine” makalesinde akademisyen Hamid Araslı şairin en
ünlü “Leyla ve Mecnun” masnevisinin Türkiye ve Kahire'de 7 kez yayınlanmasına rağmen, “Hadigatu-sSueda” eserinin 9 kez basıldığını, hatta yeniden yayınlanmaya hazırlandığını belirtti [Araslı, 1958:152].
İlginçtir ki, Fuzuli'ye dünya şöhreti kazandıran "Leyla ve Mecnun" eserinin yayınlanması ihtiyacı,
“Hadigatu-s-Sueda”nın yayılmasından daha azdı.
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2. “Riyazu-l-Guds” eserinin konusu, yapısı ve içeriği. Azerbaycan'da Orta Çağ'da maktel
edebiyatı oluşmuş olsa da, 19. yüzyıl bu edebiyat için özel bir aşamadır. Duygusal dilde yazan şairler,
hicretin 61. yılının Muharrem ayının 10'da (miladi 680. yılın ekim ayı) Kerbela'da varolan olayları hem
ideolojik hem de ustalık açısından büyük ilgi gören şiir örnekleri yarattılar. Bu dönemde yazılan makteller
çoğunlukla nazm olarak kaleme alınmıştır. Gumri'nin Kerbela vakaası'na adanmış “Kanzu-l-masaib”
(“Keder hazinesi”) eseri nazm şeklinde yazılan maktel örneklerinden biridir. Ebulhasan Raci, Emin Dilsuz
Tebrizi, Hacı Rza Sarraf Tebrizi Kerbela olayına şiirler yazmışlar. 19. yüzyılın ünlü maktellerinden biri
A. Bakihanov'un “Riyazu-l-Guds” eseridir. Araştırmacıların genel görüşüne göre, A. Bakihanov'un
“Riyazu-l-Guds” adlı eseri, Fuzuli'nin “Hadigatu-s-Sueda” eserinin edebi etkisi altında yazılmış bir
eserdir. Çağdaş edebiyatçı Z.Askerli Abbasgulu ağa Bakıhanov'un şiirsel düzyazı faaliyetini takdir
ederek özellikle “Riyazu-l-Guds”e büyük önem veriyor: asil Doğu, Fuzuli geleneklerine dayanarak 19.
yüzyıl klasik nesirin zirvesinde ünlü şair, bilgin ve toplumsal figür Abbasgulu ağa Bakihanov'un “Riyazul-guds” eseri gelmektedir. [Askerli, 2006:4]. İster din adamları H.Kaşifi ve M. B. Meclisi, ister Fuzuli'nin
kendisi olsun, ünlü eserlerini kalemle alırken dolgun yaşta ve deneyimliydiler. A. Bakihanov'un “Riyazul-Guds” adlı eseri, yazarın ilk tecrubesi ve ilk büyük hacimli çalışmasıdır. Aslında, sadece bu nedenle A.
Bakihanov'un eserini edebi etki altında yazması ya da din adamının tarihsel eserini tercüme etmesi
sıradan bir şey olmalıdır. Bununla birlikte, yazar eserini “Hadigatu-s-Sueda” gibi nazm ve düzyazı ile
müşterek yazmasına rağmen, fikirlerini kanıtlamak için sadece “Celalu-l-uyun”dan değil, aynı zamanda
diğer eserlerden de alıntılar yapmıştır. A.Bakihanov'un araştırmacılarından biri olan Enver Ahmedov,
“Riyazu-l-Guds”da yazarın bir dizi ekleme yaptığını, kısaltmalara izin verdiğini belirtiyor [Ahmedov,
1989:76]. “Riyazu-l-Guds” “Hadigatu-s-Sueda”dan farklı olarak 14 bölümden (bab) oluşmaktadır. Yazar,
kaynak ve ya alıntı olarak kabul edilen eserlerde bulunmayan her bölüme Arapça hutbe ile başlar. Şiirler
Fuzuli'de Arapça (16) ve Türkçe (525) olmasına rağmen, A.Bakihanov'da - Arapça (21), Farsça (18) ve
Türkçe (255)46 bulunmaktadır. İktibas edildiği zann edilen “Celalu-l-uyun” (Celalu-l-uyun eserinin
Bakü'de 20 el yazısıyla yazılmış kopyası vardır, bunlardan birinin yüzü 1679 yılında işin tamamlandığı
yıla aktarılmıştır [Nağısoylu, 2014:52]) ise sadece düzyazı yazılmış 14 bölümden oluşmaktadır. Arap
şiirlerinden sadece birinin yazarı A. Bakihanov'un kendisi, diğer şiirlerin ya yazarı belirtilmiş, ya da klasik
geleneğe uygun olarak “la edri” (bilmiyorum) ile gösterilmiştir. Farsça ve Türkçe şiirler yazarın kendisine
aittir. Bazıları Fuzuli'de olduğu gibi diğer eserlerinde ya da “Divan”ında yer almaktadır. Eserin “Hadigatus-Sueda” ile benzerliği, klasik bir maktel örneği olduğunu söylemenizi sağlar. “Riyazu-l-Guds”un yazım
analizi [Nağısoylu, 2014:21-31] bile onun klasik maktel olduğunu gösteriyor. Eserin düzyazı parçaları
onceki makteller gibi sec' (kafiyeli düzyazı) tarzında yazılmıştır. Yazar eserinde “Hadigatu-s-Sueda”nı
yapı olarak (nazmla nesir değişimi, nesirin kafiyeli oluşu (sec'), farklı dillerde şiir parçaları kullanması)
temel almasına rağmen, sadece “Celalu-l-uyun”u tarihsel bir kaynak olarak kullanmadı. Yazarın
“dibaçe”de gösterdiği ve çalışma boyunca alıntı yaptığı kaynaklar arasında “Rovzatu-l-vaizin”, “Eynu-lbuka”, “Rovzatu-ş-şuheda”, “Hakku-l-yagin”, “Magatilu-t-talibin” gibi eserlerin ismi çekilmelidir
[Nağısoylu, 2014:38-39]. Arapça ve Farsça yazılmış bu tür kaynakların kullanımı A. Bakihanovun
eserinin kıymetini ve tanınmasını artırdı. Bu nedenle Abbasgulu ağa Bakihanov'un “Riyazu-l-Guds” adlı
eseri, şiirsel detaylarla süslenmiş tarihi bir çalışma olarak düşünülebilir. Ve Fuzuli'de, aksine,
tarihsellikten çok daha fazla şiirsellik, sanatsallık vardır, beşeri, insani duyguların övgüsü üstündür.
A. Bakihanov, önceki maktel eserleri gibi Hz.Hüseyin (a) ve destekçilerinin öldürülmesine daha
fazla yer verdi, “Celalu-l-uyun” gibi 14 babı 14 masum'un ismine bağladı. Hemen hemen tüm bab isimleri
klasik eserlerde olduğu gibi uzun izafet kompozisyonları ile adlandırılmıştır. Örneğin Hz. Hüseyin'in
öldürülmesine adanmış ve 8 bölüme ayrılmış en geniş [Bakihanov, elyazması:23a-78b] beşinci bab
“Hazreti-seyyiduş-şuheda ve kamisi-ali-eba ve imami-zumreyi-sueda ve sultani-diyari Kerbu-bela ve ....
ehli-sabru-ibtila ve güli-bustani-risaletu-şerafet ve servi-cuybari-imamatu-hilafet ve laleyi-gülgünkefeniçimeni-şehadet ve çiraği-nurbahşidudmani-seyyidus-sageleyn ve guşvareyi-arşi-ala - Ebi Abdullah elHüseyin aleyhisselamın ağır ömründen işaredir ve vakayei-ahvalın beyan eder” adlanmıştır [Bakihanov,
elyazması:23 a].
Abbasgulu ağa Bakihanov'un “Riyazu-l-Guds” adlı eseri henüz tam olarak yayınlanmamıştır. El
yazısını ilk kez gözden geçiren ve karşılaştıran çağdaş araştırmacımız Mohsun Nağısoylu, eser bitdikten
sonra sonunda ek 3 list olduğunu belirtiyor. Bu 3 sayfada katip, çeşitli şairlerin Farsça ve Türkçe
nevha'larını yazılmıştır. Bunlardan biri A.Bakihanov'a aittir [Nağısoylu, 2014:61-62].
Kerbela vakaası iyi ve kötü güçlerin, ışık ve karanlığın mücadelesinin ifadesi olarak, tarih
boyunca edebi eserlerde yer almıştır. A. Bakihanov da bilgelikle cehaletin mücadelesinde kendi inancını
ve tutkusunu şiirsel dille ifade eder. Hüseyin (a) ve destekçilerinin gösterdiği direnişi hakikat, adalet,
insanlık ve kendini tanımlama mücadelesi olarak değerlendiriyor. Üzücü olayların, talihsizliğin ayrıntılı

46Şiirlerin

sayı için bak: [Fuzuli, 1993:15; Nağısoylu, 2014:43]
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bir şekilde yer aldığı yazıda facianın sanatsal ifadesi görülüyor. A. Bakihanov duygusal olarak anlattığı
olayların etkisini, farklı tür lirik şiir parçaları ile daha da güçlendirildi:
Her gönül kim, gamü derd ile terebnak olmaz,
Ranci bihude çeker gabili-idrak olmaz.
Ehli-dil kalbini ateşgedeyi-mehr kılar,
Buteyi-gamde eğer yanmasa, ol pak olmaz.
Cannisari-rahi-yar olmaq üçündür, ari,
Lafi-ülfet vuranın varine emsak olmaz [Bakihanov, elyazması:18b].
“Riyazu-l-Guds”da düzyazı dili ve nazm arasında bazı farklılıklar vardır. Düzyazının bir kısmı
karmaşık, Arapça ve Farsça kelimelerle zengin olsa da, nazm'in Türkçe parçaları daha nettir [Kerimov,
2011:111]. Aynı zamanda, eserdeki şiirin parçaları bağımsız eser izlenimi veriyor ve bazen de maktelin
ana bölümü ile ilişkisiz olduğu görülmüktedir. Herhalde A. Bakihanov'un “Eserleri”ni yayına hazırlayan
M.Sultanov da bu ayrıntıyı dikkate almış olacak ki, nazm parçalarını ayrı ayrı toplayarak bastı
[Bakihanov, 1964:327-343].
Şiirin parçalarından birinde A. Bakihanov, çağdaşlarına ve hatta haleflerine atıfta bulunarak
yazıyor:
İbret gözile ey del,
Gerdune kıl nazare.
Ne etibar edersen
Dövrani-ruzigare?!
Gülzari-alem içre,
Her gönçe kim yetirmiş
Bağrını eylemiş kan
Cismini pare-pare [Bakihanov, elyazması:58a].
Şair, burada seçilmiş insanlara, çocuklarına merhamette bulunmayan insan evladına
inanmamaya, tarihten dersler almaya çağırıyor.
Eserinde yazar, gerçek yaşam olaylarına dikkat çeker, ebeveynlere olan sevgi, çocukların
görevi, arkadaşlık, cesaret vb. insani özellikleri daha belirgin bir şekilde gösteriyor. Maktel'in bölümleri
ayrı ayrı bitmiş içeriğe sahib olsa da, genel sunumda mantıksal bir dizi vardır.
SONUÇ
Başlangıçta temeli tarihsel eserler olarak atılmış, ancak zamanla sanatsal özellikleri artmış
maktel örneklerinde Araplar olayları ne kadar şiirselleştirmeğe çalışmış olsalar da, Farsça ve
Azerbaycan Türkçesi ile yazılmış eserler daha sanatsal hale gelmiş ve bu nedenle yaygınlık ve tanınma
görmüştür. Bu eserlerin en ünlüsü yeni geleneğin temellerini oluşturan “Hadigatu-s-Sueda” adlı eserdir
ve yazarı Fuzuli bu konuda da bir okul kurmayı başarmıştır.
Yeni üslupların oluştuğu ve yayılmaya başladığı 19. yüzyılda geleneksel eserlere benzer
“dibaçe”ile başlayıp, hatima ile biten “Riyazu-l-Guds” eseri, klasik geleneğin hala devam ettiğini
gösteriyor. İçeriği, yapısı ve şekli klasik maktel olan eserde sanatsal özellikler açısından A. Bakihanov'un
kendi yazı tarzı görülmektedir. Düzyazısı kafiyeli (sec'), nazmı klasik şiir formalarından gazel, rubai,
murabbe ve b. ile dolu olan bir eserde şiirsel figürlerle zenginlik, analojiler yazarın tarzındaki farkı
gösterir. Ayrıca, A. Bakihanov'un klasik geleneği yaşatmaya çalışmasına rağmen, 19. yüzyılda meydana
gelen olayların genç hafızasını etkilememesi imkansız. Eser, tarihsel olaylardan kaynaklanan bütünsel
bir fikir, adalet için mücadele, zulüm ve ihanete karşı direnç, adalet, güvenilirlik, dürüstlük gibi özellikleri
teşvik ve tebliğ etmektedir.
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RUSİYA-İRAN MÜHARİBƏLƏRİNİN QACARLAR DÖVRÜ ƏDƏBİYYATINDA
BƏDİİ ƏKSİ
THE EXPRESSION OF THE RUSSIA-IRAN WAR IN THE LITERATURE IN
KAJAR’S PERIOD
Gulnar AGIG JAFARZADE
ABSTRACT
Literature is one of the most valuable cultural heritage of every nation that introduces it all over
the world and keeps its further past alive. This heritage, which has been torn from the old pages of
history, is actually a manifestation of the people’s struggles against strangers. Caucasus lands, pleasant
climate Azerbaijan, Caspian Sea, Baku oil has always attracted the attention and interest of Russians
which has been occupied these territories for centuries, had brought painful memories to our people.
The first Russian military attack against the Caucasus, including Azerbaijan, has happened in
the period of the Arab invasion. The occupation of Berde the old city of Azerbaijan, in 944 by the
Russian-Slavian tribes was recorded in the Arabic historical sources (Masudi, Tabari, Ibn Hawqal) and
also has founded in literary examples. The Russian attack on Berde was first mentioned by Hakani
Shirvani, and then illustrated by the great Azerbaijani poet Nizami Gencevi in the poem “İskendername"
("The Book of Alexander”).
The plan of annexation of the Caucasus provinces to the Russian Empire that started in the
period of Peter I (1721-1725) in the Russian Empire was continued by Yekaterina (1762-1796) at the
beginning of the 19th century. Starting with the invasion of Ganja in 1804, Russian-Iran wars continuing
more than a decade and ending with the destruction of the Irevan fortress in 1827, in conclusion had
finalised with the ation of the Azerbaijani Khanates as Ganja, Karabakh, Derbent, Guba, Baku, Shirvan,
Nakhchivan and Iravan. This terrible political event, which divided Azerbaijan into "South" and "North"
parts, was officially identified by two agreements, such as Gülüstan (1813) and Türkmenchay (1828)
treaty.
The bitter results of the Russian-Iranian wars are reflected in the creativity of poets of the Kajar
era. The famous poets of Kajar’s palase Gaimmagham Farahani (1779-1835), Melikushshoara Fethali
Khan Saba (1765-1823), Majmar İsfahani (1776-1810), Hakim Mohammed Heydeji (1853-1929) wrote
the poems describing the battle scenes.
The painful memories of the Rusiya-İran war were appearing in the prose books written during
Kajars period. Abdurrezzak Beg Dunbuli (1762-1827), Muhammed Fazil Khan Ravi (1784-1837),
Rzakuli Khan Hidayet (1800-1871), Mirza Muhammed Sadik Mervezi (d. 1834) who were the secretaries
in the Kajar’s palase were highlited this political event in their works.
GİRİŞ
Hər bir xalqın onu dünyada tanıdan və keçmişini yaşadan ən dəyərli mədəni miraslarından biri
də ədəbiyyatıdır. Təməli tarixin qanlı səhifələri üzərində qoyulan bu ədəbiyyat bəzən xalqın yadellilərə
qarşı mənəvi mübarizəsinin və etirazının inikasıdır. Xəzər dənizinin sahilləri, münbit Qafqaz torpaqları,
bol məhsullu Azərbaycan, Bakı nefti daim rusların diqqət mərkəzində olmuş və onların bu marağı əsrlər
boyunca soyğunçuların talanlarına məruz qalan xalqımıza acı xatirələr yaşatmışdır. Rusların Qafqaza,
o cümlədən Azərbaycana ilk təcavüzü hələ ərəb istilasi dövrünə təsadüf edir. Rus–slavyan tayfalarının
944-cü ildə qədim Bərdə şəhərini işğal etməsi ərəb salnaməçiləri tərəfindən (Məsudi, Təbəri, İbn Hövqəl)
tarixi mənbələrdə qeyd edilmiş və bədii ədəbiyyatda da öz əksini tapmışdır. Rusların Arran
şəhərlərindən olan qədim Bərdəyə hücumu ilk dəfə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi tərəfindən
“İskəndərnamə” poemasında təsvir edilir. Şair öz şairlik zövqündən və lirik təxəyyülündən istifadə edərək
öz dövründə dolaşan rəvayətlərə əsasən bu hadisəni bir qədər bədiiləşdirsə də, o tarixi məxəzlərə
əsaslanaraq xalqımızın ərəb istilasından sonra yadellilərə qarşı ilk etirazını bəyan etmişdir. Tarixçilər
tarixi şəxsiyyət olaraq İskəndərin heç zaman Qafqaza, Azərbaycana gəlmədiyini söyləsələr də, öz
yurduna qəlbən bağlı olan şair İskəndəri “cənnət diyarı” adlandırdığı gözəl və abad Bərdə şəhərinə
gətirərək bu diyarın müdrik hökmdarı Nüşabə ilə görüşdürür və “bəzəkli nəzm” dili ilə bu dastanda əfsanə
ilə həqiqəti birləşdiririr. Onun ideallaşdırdığı ədələtli İskəndər işğala məruz qalmış Bərdənin, rus
basqınçılarına əsir düşmüş Nüşabənin və qarət edilib öldürülmüş əhalinin tərəfindədir.
Rusların alanlar və başqa tayfalarla birlikdə XI əsrdə Şirvan bölgəsinə hücumu daha real
təsvirlərlə söz meydanında öz vüqar və mətanəti ilə seçilən qüdrətli şair Xaqani Şirvaninin
yaradıcılığında öz əksini tapmışdır. Xaqani Şirvanşah Axsitana həsr etdiyi qəsidəsində rus ordusunun


PHD on Philology, National Museum of Azerbaijan Literature named after Nizami Ganjavi of ANAS, Baku,
Azerbaijan.
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Dərbənd və Şirvana hücumundan bəhs edir. Xaqanişünas alim Qafar Kəndli Xaqaninin təsvir etdiyi canlı
döyüş səhnələrinə istinad edərək, hətta onun özünün də ruslara qarşı vuruşmalarda iştirak etdiyini təsdiq
edir.
Rusiya imperiyasının Xəzəryanı bölgələrə hücumları çar I Pyotrun dövründə daha dəqiq bir
planla yeni mərhələyə qədəm qoydu. 1722-ci ildə güclü hərbi dəniz donanması ilə Xəzərin qərb
sahillərinə yan alan rus qoşunları Bakı Qala divarlarını top atəşinə tutdu və şəhəri zəbt etdi. Təbrizin
alınmasına qədər nəzərdə tutulan bu yürüş 1723-də tamamlanmamış şəkildə başa çatır və rus qoşunları
Rus imperiyasının şimal sərhədlərində baş verən müharibə ilə əlaqədar geri çağrılır. I Pyotrun dövründə
başlanmış Qafqazın Rus imperiyasının tərkibinə qatılması cəhdləri XIX yüzilliyin başlanğıcında II
Yekatrinanın dövründə davam etdirilir. 1783-cü il gürcü çarı II İraklinin zamanında imzalanan anlaşmaya
görə Şərqi Gürcüstan və Kaxetiya çarlığı müqavimətsiz Rusiyaya birləşdirdikdən sonra artıq
Azərbaycanın da işğalı planı reallığa çevrilirdi. 1804-cü ilidə rus qoşunalrı general Sisiyanovun başçılığı
altında ruslar üçün böyük hərbi strateji əhəmiyyət daşıyan Gəncə şəhərinə hücüm etdilər. Qədim Gəncə
torpağının işğalı zamanı xalqımızın qəhrəman oğlu, şəhidlik zirvəsinə ucalan Cavad xanın göstərdiyi
rəşadət tariximizin unudulmaz səhifələrindəndir. 1804-cü il Gəncə şəhərinin işğalı ilə başlayıb 1827-ci
ildə İrəvan qalasının alınması ilə başa çatan və on ildən artıq davam edən Rusiya-İran müharibələri
Azərbaycan xanlıqlarının: Gəncə, Qarabağ, Dərbənd, Quba, Bakı, Şirvan, Naxçıvan və İrəvanın Rusiya
imperiyasına birləşdirilməsi ilə başa çatdı. Xalqımızın taleyində qara ləkə tək yazılan və Azərbaycanı
ikiyə parçalayan bu müdhiş siyasi olay Gülüstan və Türkmənçay adlı iki müqavilə ilə rəsmi şəkildə
təsdiq edildi.
Rus imperiyası ilə Azərbaycanın ikiyə bölünməsini rəsmiləşdirən müqaviləyə imza atan
türksoylu Qacarlar dövləti oldu. Müharibəni ruslara uduzan İran qacarlar ordusunun baş komandanı,
şahzadə Abbas Mirzə Qacar (1789-1833) idi. İran-Rusiya müharibələrinin ilk mərhələsi 1812-ci (h. q.
1218) ildə rusların Qafqaza hücumu ilə başladı. (Dünbüli, 1383 : 75) Tarixi mənbələrə əsasən deyə
bilərik ki, müharibənin ilk mərhələsi vəliəhd şahzadə Abbas Mirzə Qacarın (1789-1833) yüksək
sərkərdəlik bacarığı və döyüş əzminə baxmayaraq, bir çox səbəblər üzündən İran Qacar ordusunun
məğlubiyyəti ilə nəticələndi və bu məğlubiyyət 1813-cü ildə Azərbaycan xanlıqlarının, Şərqi Gürcüstan
çarlığının Rusiyaya ilhaq edilməsini rəsmiləşdirən Gülüstan sülh müqaviləsinin bağlanması ilə sona
çatdı.
1826-cı ildə iranlı din xadimlərinin cihad elan etməsi ilə müharibənin ikinci mərhələsi başlandı.
İlk döyüşlər İran Qacar ordusu tərəfindən nisbi qələbələr ilə müşayiət olunsa da, rusların hərbi nizamintizam və təhcizat cəhətdən aşkar üstünlüyü və İran qoşunlarının komandiri Abbas Mirzəyə qarşı
ögey qardaşlarının həsəd və rəqabətindən qaynaqlanan intriqalar üzündən İran ordusunun zəifləməsi
rusların qələbə qazanmasını sürətləndirdi. 1828-ci ildə imzalanan Gülüstan sülh müqaviləzinə görə
Qafqazın digər bölgələrini Rusiyaya verməklə yanaşı, İran Qacarlar dövləti ruslara maddi təzminat
ödəməyi də öhdəsinə götürdü.
Qacarlar dövründə rus təcavüzünün ədəbiyyatda bədii əksi
Beləlikə, İran və Qafqaz xalqlarının poeziyasında etiraz və müqavimət motivli ədəbiyyatın təməl
daşının rus tayfalarının erkən orta əsrlərdə bu ərazilərə basqınları zamanı qoyulduğunu söyləsək
yanılmarıq. Qacarlar dövründə (1795-1925) daha çox təqlidçilik ənənələri zəminində inkişaf edən şeir
Rusiya imperiyasının İran Qacarlar dövlətinə və Cənubi Qafqaz regionuna qarşı apardığı işğalçılıq
müharibələrinin başlanması ilə yeni bir mərhələyə qədəm qoydu.
Təxminən otuz ilədək bir müddəti əhatə edən İran-Rusiya müharibələri dövrü ədəbiyyatı
Qacarlar dövrü ədəbiyyatının indiyədək çox az öyrənilmiş bir hissəsidir. Bu dövrün ədəbiyyatını
işıqlandıran ən dəyərli tədqiqat əsərlərindən Yəhya Ariyanpurun “Əz Səba ta Nima” (“Səbadan
Nimayadək”) adlı üç cildlik əsəri və Hidayətullah Behbudinin “Ədəbiyyat dər cəngha-ye İran və Rusiye”
(“İran-Rusiya müharibələrində ədəbiyyat”) kitabının göstərə bilərik. Hər iki tədqiqatçının araşdırmaları
göstərir ki, Qacarlar sülaləsinin hakimiyyətinin ilk dövrlərinə təsadüf edən İran-Rusiya savaşları o dövrün
ədəbiyyatına və ictimai fikrinə təsirsiz qalmamışdır.
Araşdırmalar göstərir ki, İran-Rusiya müharibələri mövzusunda cəmiyyətdə əhəmiyyətli rolu
olan sosial təbəqələr ruhanilərlə yanaşı həm də şairlər idi. Müharibənin ikinci mərhələsinin başlanması
üçün Fətəli şah Qacarı təhrik edən din xadimləri xalq kütlələrini ruslara qarşı mübarizəyə səsləyən cihad
hökmü və bu hökmün icrası ilə bağlı dini-siyasi kodekslər tərtib edirdilər. Bu kodekslər toplusunun ərsəyə
gəlməsində Mirzə Əbülqasim Qaimməqam Fərahani başda olmaqla Qacar sarayının alim və şairləri də
fəal iştirak edirdilər.
Qacar sarayı ilə bilavasitə bağlı olan Mirzə Əbülqasim Qaimməqam Fərahani (1779-1835),
Mirzə Fəzlullah Xavəri-Şirazi, Məcmər İsfahani (1776-1810) və Mirzə Tağı Əliabadi Sahibdivan öz
yaradıclıqlarında İran-Rusiya savaşlarını əks etdirməklə müstəmləkə əleyhinə müqavimət ədəbiyyatının
ilk nümunələrini yaratmış və bu ədəbi hərəkatın formalaşmasında mühüm rol oynamışlar.
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Tədqiqatçıların fikrincə əslində özlərindən əvvəlki şairlərin yaradıcılıq ənənələrinin təkrarı və
təqlidi olan “bazgəşt” (qayıdış) cərəyanının meydana çıxması ilə qələm əhli ilə xalq arasında əlaqə
yarandı. Çağdaş tarixçi Əbdülhadi Hairi bu dövrün ədəbiyyatını “İslam mədəniyyətindən qaynaqlanan
cihad ədəbiyyatı” adlandırır. (Hairi, 1378) Bir başqa iranlı araşdırmaçı Ə.Seyf də bu dövrün ədəbiyyatını
və onilliklər boyunca davam edən İran-Rusiya müharibələrinin bədii ədəbiyyatda əks olunmasını təhlil
edərək bu dövrün şairlərini “cihad poeziyasının qabaqcılları” adlandırır və onların yaradıcılığının
ədəbiyyatın gələcək inkişaf mərhələsində mühüm rol oynadığını yazır. (Seyf, 1382:25)
M. Tahiri Xosrovşahi düzgün olaraq qeyd edir ki, “Oyanış (“bidari”) və Məşrutə dövrü
ədəbiyyatında baş verən böyük dəyişikliyin köklərini İran-Rusiya müharibələrinin bu dövrün qabaqçıl
şairlərinin poeziyasında əks olunmasında axtarmaq lazımdır. Məhz bu köklər daha sonra “ədəbi
yenilikçilik” (“təcəddüd-e ədəbi”) ağacının bar verməsinə səbəb oldu.” (Tahiri Xosrovşahi, 1387: 2)
Bu dövrün tarixi-ədəbi mənzərəsini əks etdirən İran qaynaqlarında İran-Rusiya
müharibələrindən söz düşəndə Qaimmaqam Fərahaninin, sepəhbud (qoşun başçısı) Allahyar Asəf üdDövlənin rus ordusu ilə qarşı-qarşıya gəlməyi rədd etdiyinə görə çox sərt şəkildə öz münasibətini bəyan
etdiyi və onu qınadığı bu qəzəli dediklərimizə örnək ola bilər :
بگریز بهنگام که هنگام گریز است
رو در پی جان باش که جان سخت عزیز است
از رود ارس بگذر و بشتاب که اینک
روس است که دنبال تو برداشته ایز است
(Fərahani, 185)
Vaxtında qaç ki, qaçmaq vaxtıdır,
Qaç canını qurtar ki, can çox əzizdir.
Araz çayını keç və tələs ki, indi
Ruslar sizin dalınızca düşüblər.
Qaimməqam Fərahani Qacar sarayının adlı-sanlı canişini və vəliəhd Abbas Mirzənin vəziri olan
Mirzə İsa Qaimməqamın oğlu idi, atasının ölümündən sonra onun vəsifəsini icra edirdi. O, müharibə
illərində daim şahzadə Abbas Mirzəni müşayiət etmiş və baş verən bütün hadisələrdən bilavasitə agah
idi. Bu baxımdan Qaimməqam Fərahaninin şeir divanı müharibə dövrü ədəbiyyatının ilk mükəmməl
nümunəsi sayıla bilər. Y. Ariyanpur onun haqqında yazır: “Qaimməqamın şeirlərinin əhəmiyyəti, dövrün
tarixi hadisələrinə heç bir işarə etməyən müasirlərindən fərqli olaraq, bu şeirlərin bəzilərində mühüm
tarixi hadisələrdən danışmasıdır.” (Ariyanpur, 1372:72) Qaimməqam Fərahani şahın göstərişi ilə din
xadimlərinin cihadla əlaqədar fitva və hökmlərindən ibarət qanunlar kodeksini də toplayaraq tərtib etmiş,
bununla da müasir fars nəsrinin təkamülü prosesində böyük rol oynamışdır. Maraqlı faktlardan biri də
Nasirəddin şah Qacarın dövründə Əmir Kəbir kabinetinin Maarif naziri olan Etimadüssəltənənin
“Xabnamə” adlı aleqorik əsərində Qaimməqamın özünə istinad edərək onun ədəbi fəaliyyətini Russonın
fransız, Şekspirin ingilis, Şiller və Hötenin alman, Tolstoyun rus ədəbiyyatına xidmətləri ilə müqayisə
etməsidir. (Seyf, 1382: 47)
Məhəmməd Estelami, “Ədəbiyyat dər doure-ye bidari və moaser” (“Oyanış və Çağdaş Dövr
Ədəbiyyatı”) adlı kitabında Qaimməqam Fərahanidən bəhs edərkən, onun nəsrinin sadə və şirin olmaqla
yanaşı “inqilabın bəlkə də ilk qığılcımlarının tapıla biləcəyi bir mədəni oyanış, sivilizasiya və sosial
dəyişiklik qoxusuna sahib olduğunu” qeyd edir. (Estelami, 1355: 19)
Qanlı döyüş səhnələrinin birbaşa şahidi olan Qaimməqam Fərahaninin şeir divanında müharibə
motivlərini əks etdirən bir çox nümunələr var. “Sənayi” təxəllüsü ilə yazdığı bu şeirlərdən bəzilərində
müəllif savaş meydanından qaçan əsgərləri qınayırsa, bəzən də acı məğlubiyyətin ortalığa çıxardığı
sualları özünəməxsus sarkazmla cavablandırmağa çalışır:
کاین جنگ و جدالی که تو در خاطر داری
کاری است که بس عمده و دشوار و گران است
وین خیل و سپاهی که تو را باشد امروز
با طایفة روس کجا تاب و توان است
امسال سه سال است که این خیل و حشم را
نه جیره و نه جامه و نه مشق و نه سان است
سی روز بود روزه به هر سال و درین سال
روز و شب ما جمله چو روز رمضان است
(Fərahani, 72)
Xatırinizdə olan bu müharibə və münaqişə
Çox böyük, çətin və ağır bir işdir.
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Bu gün sizin bu böyük ordunun
Rus tayfası ilə qarşılaşacaq güc və qüdrəti haradadır?
Bu il artıq üç ildir ki, bu ordu
Nə məvacib, nə geyim alıb, nə təlim, nə də yürüş keçib.
Hər il otuz gün oruc tutdular, amma
Bizim bütün gündüzümüz də, gecəmiz də Ramazan kimi keçib.
Bu şeir parçasından göründüyü kimi müəllif İran-Rusiya müharibəsinin davam etməsinə qarşı
çıxmasının səbəblərini məntiqi düşüncə ilə izah edərək, qoşunların məvacibinin neçə illərdir
ödənilmədiyinə işarə edir, eyni zamanda Qacar ordusunun məğlubiyyətini əsgərlərinin həddindən artıq
fiziki yorğunluğu və ruh düşkünlüyü ilə izah edir.
Bundan başqa Qaimməqamın divanında Qacar ordusunun komandiri Abbas Mirzənin qalibiyyət
yürüşlərindən və şahzadənin igidlik və rəşadətindən bəhs edən şeirləri də yer almışdır. Bu bədii
parçalarda Çar Rusiyasına qarşı müharibədə Abbas Mirzə və və digər cəsur İran əsgərlərinin
göstərdikləri şücaətləri Firdovsi “Şahnamə”sinin qəhrəmanları ilə müqayisə olunur və bir çox hallarda
bir-birinə bənzədilir. Qaimməqamın İran ordusunun rus qoşunlarına məğlub olmaısını təsvir edən bu
şeiri də çox məşhurdur, burada o, məğlibiyyəti “fələyin acı oyunu” hesab edir:
روزگار است اینکه گه عزت دهد گه خوار دارد
چرخ بازیگر از این بازیچهها بسیار دارد
مهر اگر آرد بسی بیجا و بیهنگام آرد
...قهر اگر دارد بسی ناساز و ناهنجار دارد
گه به تبریز از پطربورغ اسپهی غالب راند
گه به تفلیس از خراسان لشکری جرار دارد
(Fərahani, 1298: 172)
Fələk gah izzət bəxş edər, gah xar edər,
Fələyin bu cür oyunları çoxdur
Məhəbbəti də yersiz və vaxtsız olar,
Qəzəbi də çox hədsiz və qədərsiz olar...
Gah Peterburqdan Təbrizə qədər qoşunu gətirər,
Gah Tiflisdən Xorasana qəddar ləşkər varar.
Qaimməqam bəzən tarixi hadisələrə də diqqət çəkməyə çalışır. Çar I Aleksandrın ölümü, İran
ordusunun qələbə qazandığı döyüşlər və digər mühüm olaylar haqqında məlumat verir. İran-Rusiya
müharibələrinin parlaq əksini onun “Cəlayirnamə” məsnəvisində görmək olar.
Qacarlar sarayının yüksək vəzifəli şəxslərindən olan Məlikəşşüəra Fətəli xan Səba (1765-1823)
da öz yaradıcılığında İran-Rusiya müharibələrinə toxunmuşdur. O, Fətəli şah Qacarın sifarişi ilə yazdığı
“Şahənşahnamə” məsnəvisini İran-Rusiya müharibələrinin ilk mərhələsinə həsr etmişdir. Səba Firdovsi
“Şahnamə” əsərinə nəzirə yazdığı və yaradıcılığının zirvəsi sayılan bu qəhrəmanlıq dastanı ilə
məğlubiyyətə düçar olmuş Qacar ordusunda ruh yüksəkliyi yaratmağa çalışmışdır. O, Qacar şahını
müharibə bölgəsi olan Azərbaycan şəhərlərinə səfərlərində dəfələrləı müşayiət etdiyi üçün bir çox hərbi
olayların şahidi olmuş və öz təəssüratlarını bədii formada bəyan etmişdir.
Qacarlar dövrünün rus təcavüzünün zirvəsi olduğunu nəzərə alsaq, bu illərdə xalqın sadə
təbəqələrinin nümayəndələri də bu işğalçılıq siyasətinə qarşı öz etirazlarını bildirirdilər. Onların ən parlaq
nümayəndələrindən biri Həkim Molla Məhəmməd Əli Heydəci (1853-1929) də İranın mütərəqqi fikirli,
maarifpərvər ruhanilərindən və İslam fəlsəfəsinin əsasını mənimsəmiş görkəmli illahiyyatçı alim, eyni
zamanda şair olmuşdur. Onun Məhəmməd Siddiq (Düzgün) tərəfindən 2008-ci ildə nəşr olunmuş türkcə
şeirlər divanında Azərbaycan torpaqlarının Rusiya imperiyası tərəfindən işğalını əks etdirən lirik
parçalara rast gəlinir. Onun “Həsrət” şeiri xalq kütlələrinin işğala qarşı etiraz səsinin bariz nümunəsidir:
چه بد روزگاراست این روزگار
كه دورند مردم زناموس و عار
به خواري و خردي همه اندرند
ز روس و فرنگي زبوني برند
كند بر نصاري پرستندگي
مسلمان! چه بدتر از این زندگي
كجا ميبرد مرد این درد را
چنین دردها ميكشد مرد را
(Heydəci,1387: 147)
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Bu dövran necə pis dövrandır,
İnsanlar ar və namusdan uzaq düşüblər.
Hamı necə xar və rəzil olublar,
Rus və avropalıya məğlub olublar.
Xristianlara pərəstiş edirlər,
Müsəlmanlar! Bundan daha pis nə ola bilər!?
Kişilər bu dərdi hara aparsın,
Belə dərdlər kişini öldürər!
Həkim Heydəcinin divanında belə yanıqlı şeirlər çoxdur, o, bu poetik parçalarla xalqını köləlik
və əsarətə qarşı haqq mübarizəsinə çağırır, müsəlmanların başqa dini icmalardan asılılığını heç vəchlə
qəbul etmir.
Rusiya işğalının bədii ədəbiyyatda əks olunmasına təkcə poeziyada deyil, eyni zamanda nəsr
əsərlərində də rast gəlinir. Qacarlar dövrünün tanınmış ədiblərindən Əbdurrəzzaq bəy Məftun Dünbüli,
Mirzə Məhəmməd Sadiq Vəqayeneqar, Tağı Əliabadi və Rzaqulu xan Hidayətin nəsr yaradıcılığında
müharibə ilə bağlı tarixi gerçəkliklər öz əksini tapmışdır.
Bu müharibələrdən qaynaqlanan inkişaf dairəsi ədəbiyyat və poeziya ilə məhdudlaşmırdı, həm
də cəmiyyəti əhatə edirdi. İran-Rusiya müharibələrindən sonra bütövlükdə İran ərazisində yaşayan
xalqlar sürətli, fərqli və ziddiyyətli dəyişikliklərə məruz qaldı. Xüsusilə, müasirliyin, dünyəviliyin və Qərb
mədəniyyəti ilə uzlaşan intellektual prinsiplərin təbliği Fətəli şahın hakimiyyətinin sonlarında və ikinci
İran-Rusiya müharibəsindən sonra açıq şəkildə başladı. Müasirlik və tərəqqi istəyi, Qərb sivilizasiyasının
qazanılması, Avropa vərdişlərinə uyğun adət, ənənə, inanc, mənəvi-əxlaqi dəyərlər və ictimai
ttəfəkküründə köklü dəyişikliklər baş verdi. Bu müasirliyə və Avropa mədəniyyətinə meyl xalqın bütün
təbəqələri tərəfindən dəstəklənməsə də XIX-XX əsrlərdə Qərb müstəmləkə siyasətinin formalaşmasına
təsirsiz qalmadı.
SONUÇ
Azərbaycan, İran və Qafqaz xalqlarının tarixinin ən mühüm dönəmlərindən olan İran-Rusiya
savaşları həm o dövrün, həm də sonrakı dövrlərin ədəbiyyatında öz dolğun bədii-tarixi təcəssümünü
tapmışdır. Çağdaş şairlərin bu müharibəyə yanaşmaları və bunu öz yaradıcılıqlarında bədii formada
bəyan etmələri XIX yüzillikdə poeziyanın, xüsusilə də farsdilli şeirin inkişafında önəmli rol oynamışdır.
Bu dövrün poeziyasında İran-Rusiya müharibələrinin təsiri aydın görünür. Qacarlar dövrünun
Mötəmədüddövlə Nişat, Mücmər İsfahani, Səhab İsfahani, Vüsal Şirazi kimi tanınmış ədəbi simaları
ictimai-siyasi mövzulara rəğbət göstərməsələr də, xalq kütlələri arasından çıxan şairlər bu istiqamətdə
yazmağa meyl edirdilər. Sonralar ədəbi modernizmin əsasını təşkil edən farsdilli poeziyanın əhəmiyyətli
bir hissəsinin, Qaimməqam Fərahani nəslindən olan şairlərin yaradıcılığından qaynaqlandığı
şübhəsizdir. Mirzə Əbülqasim Qaimməqam Fərahani İranla Rusiya müharibələrinin şeirdə əks
olunmasında və işğal əleyhinə ədəbiyyatın formalaçmasında əvəzsiz rol oynamış Qacar dövrünün
görkəmli dövlət xadimi və ədib və şairidir. Fərahaninin vəkili ruslarla döyüş meydanlarında yaxından
iştirak edirdi və müharibənin təfərrüatlarından xəbərdar idi. Buna görə də onun şeir divanı İranla Rusiya
müharibələri məsələlərinin öyrənilməsi üçün ən vacib mənbədir.
Qacarlar dövrünün türkcə yazan şairlərindən görkəmli ilahiyyatçı filosofu və şairi Həkim Heydəci
də xalqın rus işğalına qarşı mübarizəsini dəstəkləyən bədii əsərlərin meydana gəlməsinə öz töhfəsini
vermişdir.
Təkcə siyasi parçalanma deyil, bir millətin qəlbində açılmış sağalmaz ayrılıq yarası olan Rusiiyaİran savaşlarının acı xatirələri sonrakı dövrlərdə də ədəbiyyatda öz bədii təzahürünü tapmaqda davam
etdi. Bu tarixi ədalətsizlik nəticəsində bir çox Azərbaycan ailələri birdəfəlik İran ərazisinə və oradan da
Arazın bu tayına köçdülər və illərin ayrılıq və həsrət məşəqqətini yaşamağa məhkum oldular. Bu həsrət
qübarı ayrılıq acısını dadmış Heyran xanım Dünbüli, sonralar isə Mədinə Gülgün, Hökumə Bülluri kimi
şairələrimizin yaradıçılığında, ustad Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın, Söhrab Tahirin və digər cənublu
şairlərin şeirlərində öz əksini tapdı.
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AZERBAYCAN TOPRAKLARININ ISTILASI TARIHI MILLI EDEBIYYATDA
THE HISTORY OF THE CONQUEST AZERBAIJANI LANDS IN THE NATIVE LITERATURE
Nazmiyya YIGITOGLU
ABSTRACKT
Artistic creativity of the Azerbaijani literature in the end of the 20 th and the beginning of the 21st
century is the special researching topic. The literary works generated over these decades are rich with
such content and idea features as expose of the Soviet political regime, the native consciousness, return
to the historical roots and so on.
The well-known Azerbaijani writer Mammad Oruj’s novels occupy a special place within this
collection.
The Armenian occupation, the Dashnak-Armenian attacks on Azerbaijanis, appeared
sometimes secretly, sometimes explicitly in the 20th century, found its reflection in writer’s novels on
historical events.
The given article analyzed the idea-content and style properties of Mammad Oruj’s novel “Black
mirror” (2015) and emphasized its significance in the finding out of Azerbaijani historical realities in 19181920’s years.
1918-1920th years are the particular stage of the Azerbaijani history which is remembered with
the revolutions, national independence, coup d’etat, political arrests and emigrations. On the other hand
the uninterrupted Armenian-Dashnak attacks to the various Azerbaijani regions, the genocide of
Azerbaijanis also is a bloody, screaming page of this history. During the Soviet epoch (1920-1990) the
realities of these years were hidden or distorted by the political regime. But the main subject direction of
the Azerbaijani literature after collapsing Soviet system in 1990th years was the historical freedom
struggle of the Azerbaijani people against genocide, bondage and gained the “Independence literature”
title. In the “Black mirror” of Mammad Oruj found its artistic expression of the real events happened in
the ancient Azerbaijani land “Boyuk (Big) Vedi” which is under the Armenian occupation now, and the
historical fight of the local Azerbaijanis for their peaceful life. The book is also relevant in terms of
studying the political views of the Azerbaijan Democratic Republic period, the role of Caucasian Islamic
Army in Azerbaijani statehood.
GİRİŞ
Bəzən zamanın gərdişi fərdin və yaxud bütöv bir millətin həyatına əsrə bərabər olacaq,
taleəhəmiyyətli tarixi dövr gətirər. Elə bir tarix ki, vətən torpağının işğalı və yadelli zülmlərindən,
haqsızlıqlardan usanmış həmin milləti vahid amal uğrunda birləşmiş cəsur ürəyə çevirər.
Mən çox xoşbəxtəm ki, bizlərin – azərbaycanlı qəlblərinin, torpaqlarımızın işğaldan azad
edilməsi sevinci, qalibiyyət, qürur duyğuları ilə çağladığı bir zamanda – 2020-ci ilin oktyabr, noyabr
aylarında tariximin XX əsr gerçəkliklərini qələmə almış bir roman haqqında araşdırmamı diqqətinizə
təqdim edirəm.
Yaxın keçmişdə - 1990-cı illərdə torpaqlarının erməni qəsbkarları tərəfindən istilası, xalqının
kütləvi qətliamı və qaçqınlıq faciəsi ilə üz-üzə qalmış Azərbaycan dövləti hərb salnaməsinə bu günlərdə
yeni bir səhifə də yazdı. 2020-ci ilin sentyabr ayından başlayaraq Azərbaycan dövləti və onun əzmkar
ordusu işğal altında olan Dağlıq Qarabağ qurtuluşu yolunda hərb, döyüş meydanına atıldı. Vətənin
Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Şuşa kimi cövhərləri yenidən əzəli sahiblərinə-xalqına qaytarıldı.
“Mən keçmişin tamlığını necə görürəmsə, indini də eləcə dərk edirəm” deyib tarixçilər.
Azərbaycan xalqının bugünkü haqq savaşını dərk etmək üçün bu çoxillik mübarizənin daha dərin
qatlarına nüfuz etmək gərəkir.
Uzun bir dövr ərzində Azərbaycan xalqı ilə qonşuluq şəraitində ömür sürən ermənilərin
nankorluq, düşmən millətçiliyi 1918-ci ildən özünü daha intensive göstərməyə başlayır. Həmin illərdə
erməni millətçilərinin hücumlar edib qətllər törətdiyi Azərbaycan torpaqları içərisində Vedibasar mahalı
da var idi. Kiçik bir sabitlik, dinclik dövrünü çıxmaqla demək olar ki, bütün XX əsr boyu fəaliyyətdə olan
erməni-daşnak qaniçənliyi, onun gətirdiyi bəlalar haqqında həm dövrün mətbuat səhifələri, həm ayrıayrı publisistik yazılar, memuarlar, həm də tarixi materiallar geniş məlumat verirdi. Lakin bu
unudulmamalı qanlı hadisələrin bədii, obrazlı qələmə alınıb yaşadılmasında ədəbiyyatın, xüsusən də,
tarixi romançılığın böyük rolu vardır.
Azərbaycan xalqına qarşı erməni qəsbkarlığının vaxtilə ağzına aldığı bölgələrimiz İrəvan,
Naxçıvan, Qarabağ, Bakı, Şamaxı, Quba və digər ərazilər idi. Məhz o qanlı hadisələrin şahidi olmuş və
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ya şahid söyləmlərini qələmə almış sənətkarların əsərləri bu gün xüsusi bədii təsir gücünə malikdir.
Həmin o qanlı-qadalı torpaqların yetirdiyi belə “şahid” sənətkarlardan biri də yazıçı Məmməd Orucdur.
Onun yurd, torpaq uğrunda savaş, əzmkarlıq, didərginlik faciələrini reallıqla qələmə alan silsilə romanları
dövrün dəqiq tarixi mənzərəsini göstərmək baxımından da qiymətlidir.
Müasir Azərbaycan nəsrinin tanınmış nümayəndəsi, yazıçı, jurnalist Məmməd Oruc 1960-cı
illərdə ədəbiyyata gəlmiş nəslin nümayəndəsidir. Görkəmli ədəbiyyatşünas Vaqif Yusifli yazıçının üslubu
haqqında yazır: “Gəlir ki, kənddə yaşayan adi insanların qeyri-adi dünyasını, həyatla, məişətlə, müxtəlif
qayğı və problemlərlə bağlı söz-sovunu oxuculara çatdırsın. Gəlir ki, kəndin məxsusi etnoqrafik, folklor
inanclarını, dədə-baba yaşayış tərzini, milli-mənəvi dəyərlərini yazılarında əks etdirsin”. (Yusifli, 2017)
Alimin bu dəyərli, lakonik fikrini, həmçinin, Məmməd Orucun doğma yurdu Böyük Vedidən bəhs edən
“Qara güzgü” romanı haqqında da demək olar.
Roman janrına poetik qiymət verərkən, Rus ədəbiyyatşünası Osip Mandelştam, məhz insan
bioqrafiyasını onun əsas kompozisiya vahidi hesab edirdi. (Мандельштам, 1971 : 269) Məmməd
Orucun “Qara güzgü” romanında isə bir fərdin deyil, bütöv bir kəndin bioqrafiyası, taleyi göz önündə
canlandırılır.
Artıq bir əsrə yaxındır ki, ermənilərin işğalı altında olan Vedibasar mahalı, onun kəndləri
Naxçıvanın yaxınlığında yerləşir və vaxtilə yerli sakinlərin dil-şivə tərzi də Naxçıvan ləhcəsindən
seçilməzmiş. Soykökü etibarilə Vedi torpağının övladı olan, uşaqlıq, gənclik dövrü bu el-oba içərisində
keçmiş Məmməd Oruc əsərdə yeri gəldikcə Böyük Vedinin hər məhəlləsini ovuc içi kimi göstərən
“Qalabürc” istehkamının, “Gavur qalası”nın, Şidli, Şaablı, Qədirli, Dəvəli və bir çox digər toponimlərin
adını çəkir. Tarixin dolanbaclarına şahidlik etmiş bu məkanlar, onların doğma isimləri hər bir
azərbaycanlıda maraqla bərabər həsrət hissi də oyadır. Azərbaycan toponimlərin öyrənilməsinin elmdə
öz nəzəri və praktiki əhəmiyyəti vardır. Çünki onlar yerli xalqın tarixini, türk tayfalarının adını (quqark,
gorus, sak, qaraqoyunlu, kəvər və s.) əks etdirir. “Vedi” toponiminin isə mənbələr “iki dağ arasında olan
uzun çuxur dərə” mənasını verən ərəb mənşəli “vadi” sözündən alındığını sübut etmişlər. (Bayramov,
2002 : 71)
Məlumdur ki, xalqın tarixi yaddaşını, xüsusən də ölüm, qaçqınlıq, əsarət yaddaşını ədəbiyyat
dilinə çevirmək yazardan xüsusi bacarıq tələb edir. Belə ki, “Tarixi roman yazan müəllifin ruhunda həmin
tarixin ruhu olmalı, özünü o koloritdə hiss etməlidir. Onun havasını, psixologiyasını özününküləşdirməli,
daha sonra əsərdə canlandıra bilməlidir ki, heç olmasa onun əlli faizini oxucuya çatdırsın”.
(https://www.avanqard.net/)
“Qara güzgü”, “Köçürülmə” romanları elə bu səbəbdən oxucunu
hadisələrinin cazibəsində saxlayır, həyəcanlandırır, onu bələd olmadığı o kənd yolları və meydanları ilə
dolaşdırır ki, yazıçı özü və ya ata-babası vaxtilə məhz həmin taleyüklü hadisələrin mərkəzində yer almış
qəhrəmanlar idilər.
Haqqında bəhs etdiyimiz “Qara güzgü” əsəri Azərbaycan tarixinin məchul, mürəkkəb olduğu
qədər də şanlı səhifəsi olan 1918-1920-ci illər mübarizəsini və bu hadisələr fonunda Böyük Vedidə baş
verənləri qələmə alır. Əsərdəki hadisələr kəndin azyaşlı sakini - on beş yaşlı Kazımın dilindən nəql
olunur, onun düşüncə, təfəkkür süzgəcindən keçirilir. Uşaq yaşlarından ata-anasını itirən Kazım kiçik
qardaşı ilə əmisinin himayəsində böyüyür. Bu qəhrəmanın həyata elə ilk göz açması da savaş, hərcmərclik zamanında baş vermişdi: “Anası Telli özü söyləmişdi ki, o, ermənilərin Vedibasara birinci
hücumu zamanı qaçhaqaçda doğulub” ( Oruc, 2016 : 12)
İstər o dövrkü azərbaycanlıların taleyində, istərsə də bütöv dövlətçilik tariximizdə çox da böyük
zaman dilimi sayılmayan 1918-1920-ci illər çevriliş, inqilab, istiqlaliyyət, hərb, soyqırım kimi mühüm
vaqeələrin baş verdiyi bir dövrdür. Həmin illərin münaqişəli, mübahisəli bölgələrindən olan Böyük Vedi
mahalı isə hələ XVIII əsrdə İrəvan xanlığının ərazisi idi. Lakin XIX əsrdə çar Rusiyasının işğalçılıq
siyasəti ilə Azərbaycanın xanlıq idarəçiliyi ləğv edilir. Əvəzində, yeni yaradılan inzibati bölgüyə əsasən
Böyük Vedi də olmaqla ətraf nahiyələri birləşdirən İrəvan quberniyası yaradılır. “1872-ci ildən etibarən
yeddi qəzadan ibarət olmuş İrəvan quberniyası Qacarlar dövləti və Osmanlı imperiyasından rusların
köçürdükləri ermənilərin ən sıx məskunlaşdırıldıqları Azərbaycan torpaqları olmuşdur. 1897-ci ildə türkmüsəlmanları quberniya əhalisinin 58%-ni, ermənilər 37%-ni, digər xalqlar isə (ruslar, yunanlar,
yəhudilər və başqaları) 55 %-ni təşkil edirdilər”. (Əhmədov, 2012 : 564)
“Böyük Ermənistan” yaratmaq planı ilə yaşadıqları Azərbaycan torpaqlarında ermənilər XX
əsrin ilk illərindən dinc əhaliyə divan tutmağa başlayır, əhalini amansızlıqla qətlə yetirərərk şəhər və
kəndləri yandırırdılar. İrəvanda, o cümlədən, Böyük Vedidə də tüğyan edən erməni basqınları 19181920-ci illərdə böyük fəlakətlərə səbəb olurdu.
Həmin o ölüm-dirim savaşlarının getdiyi Azərbaycan bölgələrinin hər birində mütləq xalqın
xilaskarı, pənahı olmuş ölməz qəhrəmanlar yetişirdi. Bütün Vedibasar mahalının düşməndən müdafiə
və müqaviməti komandanı isə xalq içərisində adına nəğmələr, bayatılar söylənilən Abbasqulu bəy
Şadlınski idi. Yazıçı Məmməd Oruc da əsərində bu tarixi şəxsin parlaq obrazını yaradır. “O, birinci dəfə
idi, haqqında nəğmələr qoşulub, adı dillər əzbəri olmuş Abbasqulu bəyi belə yaxından görür, belə
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yaxından dinləyirdi və fikirləşirdi ki, görəsən, qocanın da, cavanın da, yoxsulun da, varlının da, kişinin
də, qadının da, adı çəkilən anda “Allah onu bizim başımızın üstündən əskik eləməsin” söyləməsi nəyə
görədi?” (Oruc, 2016 : 88)
Abbasqulu bəy 1886-cı ildə bəy ailəsində dünyaya gözlərini açmışdı. Hələ uşaq yaşlarından
çevikliyi, zirəkliyi ilə yoldaşlarından seçilər, at sürməyi bacararmış. Bu gəncin diribaşlığı, çevikliyi ilə
bərabər iti zəkası da var imiş ki, o əvvəlcə Böyük Vedidəki rus-tatar məktəbində, sonra isə İrəvan
gimnaziyasında, ardınca da Qori Müəllimlər Seminariyasında təhsil alır. Lakin tale bu gəncə sakit bir
otaqda, kitablar arasında oturub elmlə məşğul olmaqdan çox odun-atəşin mərkəzində, ön cəbhədə
vuruşmaq, bir elin pənahı, başbiləni olmaq missiyasını yazmışdı. Çox keçmir ki, gənc Abbasqulu Qori
seminariyasındakı təhsilini yarımçıq qoyub Böyük Vediyə qayıtmalı olur. Buna səbəb bir tərəfdən ata
itgisi idisə, digər tərəfdən bütün imperiyanı bürüyən siyasi gərginlik, Bakıda və Qarabağda olduğu kimi
Naxçıvan və İrəvanda da baş qaldıran erməni iğtişaşları idi.
Abasqulu bəyin şəxsiyyətindən xəbər verən mənbələr, həmçinin, onun kökdən, soydangəlmə
bir əliaçıqlığa, səxavətliliyə malik olduğunu vurgulayır. 1917, 1918-ci illərdə “...müharibənin Qafqaz
cəbhəsinin bu bölgəyə yaxınlığı, xüsusilə, Qars, Ərdəhan və Ağrı dağı ətrafında gedən döyüşlər
Vedibasar camaatına böyük maddi ziyan vurmuşdu. Buradan cəbhə xəttinə hələ də ərzaq, mal-qara,
araba, minik və qoşqu heyvanları və s. daşınmaqda idi. Buna görə də Vedibasarda yolda-izdə yetim,
kimsəsiz uşaqların sayı get-gedə artırdı. Abbasqulu bəy belələrinə dayaq durur, özü ilə evə gətirir, onları
öz uşaqlarından seçmirdi”. ( Ələkbərli, 1996 : 38)
Beləcə Vedinin həm təhsil görmüş, savadlı, həm hərbi-strateji zəkası, sərkərdəlik gücü ilə
seçilən bu qəhrəman övladı ömrünün sonunadək elinin rifahı, torpaqlarının toxunulmazlığı uğrunda
vuruşdu. 1918-1920-ci illər hadisələri ərəfəsində onun cəmi 32-35 yaşı var idi. Lakin “Qara güzgü”
romanında biz xalqın ona qarşı bir başbilən, ağsaqqal kimi davranışının, sayqısının ifadəsini görürük.
“-İstəkli vedililər! Mənim Sizdən başqa arxam yoxdur, - araya çökən sükutda ətrafına baxdı və
qoca kişilərdən birinin qırışmış sifətində yaş gördü, - mən fikrimi düz çatdırmadım, - sərkərdə dedi, mənim sizdən başqa bir arxam da var. – Yenə eynəyinin üstündən camaatı süzdü, - o da Vedinin
dağları...”. (Oruc, 2016 : 139)
Abbasqulu bəy Şadlınski “Qara güzgü” romanında süjetin hərəkətverici obrazlarından biri olsa
da buradakı ideya daha alidir. Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi bu əsərin əsas qəhrəmanı obrazlı yanaşdıqda
bütöv bir kənd və həmin kəndin bioqrafiyasını formalaşdıran camaatdır. On beş yaşlı Kazımın
təhkiyəsində bir tərəfdən vedililərin mütəşəkkil formada səngərlərdə gecələməsi, min bir əziyyətlə
patron, silah-sursat tapıb düşmənə dəfələrlə qan uddurması real səhnələrlə təsvir olunursa: “Nə qədər
düşmən varsa, səngər də olmalıdı, mənim balam, - dedi, - bu dünya əzəldən belə gəlib, belə də gedir”.
(Oruc, 2016 : 50)
Digər tərəfdən alleqorik üslubdan istifadə edərək müəllifin bu el mübarizəsini, onun sonunu,
aqibətini obrazlı ifadə etməsidir. Məlumdur ki, at kultu türk dünyasının folklor və inanclarında arzumuradı, mərdlik və döyüşkənliyi, var-dövləti təmsil edən qədim bir atributdur. Bundan əlavə, kənd
həyatının da inkaredilməz bir parçasıdır. “Qara güzgü”də də müəllif qızğın döyüşlərin getdiyi bir mahalın
taleyini, elə həmin mahaldan olan qara ürgənin (at balası) naz-nemətlə böyüdülməsi, azadlığı , minik,
yük atı olmamaq üçün var gücü ilə dirənməsi və sonda da naqafil atılan bir düşmən gülləsinə qurban
getməsi hadisələri ilə paralel aparır.
Əsərin qəhrəmanı – uşaq yaşlarından ata-anadan yetim qalıb əmisinin himayəsində böyüyən
Kazıma elə əmisi həmin qara kürüyü bəxşiş etmişdi. Qaragöz adını verdiyi bu kuruyə Kazım həm əllərilə
süd verib bəsləyir, həm də onunla dərdləşir arzularını bölüşürdü. Qaragözün qara gözləri isə Kazımın
güzgüsü idi. Hər dəfə onlara baxanda özünü gördüyü, telinə sığal çəkdiyi qara güzgüsü. Lakin
Qaragözün minik atı olmaq yaşı gəlib çatanda bütün kənd yığılsa da bu ərköyün atın belinə yəhər qoya
bilmir. Qaragöz hər gün yorulub qan-tər içində qalanadək sürülsə də, təngnəfəslikdən bağrının yarılma
həddinə çatsa da yəhəri yaxına qoymur. Bu at mübarizəsi, əzmkarlığının özü də qəddar, arxalı düşmənə
qarşı arxasız lakin dəyanətli Vedi camaatının son nəfəsinə, taqətinə qədər müqavimətinin simvolu
deyildimi? Vedililərin o qorxmaz müqavimətini müəllif necə də konkret təsvir edir:
“... İki il qabaq elə ilin, ayın bu vədəsində Böyük Vedi ilk dəfə Ağ dağdan topa tutulanda bu topların
gurultusundan qorxub qaçanlar oldu, amma uzaq getmədilər, qayıtdılar, sanki beş-on günün ayrılığında
anladılar ki, elsiz yaşamaq mümkün deyil.
Qara Qəmbər cüt sürürmüş. Yaxınlığına düşən mərmi cütə qoşulmuş öküzlərdən birini
öldürəndə Qara Qəmbər neynəsə yaxşıdır? Samını çəkib ölmüş öküzü boyunduruqdan çıxardır və
başlayır bir tək öküzlə işini davam etməyə.
Bu əhvalatı hər yerdə söyləyirdilər və deyirdilər ki, erməni daşnaklarına rəhbərlik eləyən bir
ingilis generalı Ağ dağdan durbinlə bu hadisəni izləyib və axırda da ermənilərə qandırıb ki, vedibasarlıları
top-tüfənglə ram etmək mümkün olmayacaq, başqa yol axtarın”. ( Oruc, 2016 : 37)
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Bu epizodla oxucuya ötürülən milli cəsarət, hünərvərlik pafosu sadəcə müəllif təxəyyülününün
məhsulu deyil. O, dövrün tarixi sənədlərində də ifadəsini tapıb.
Məlumdur ki, 1918-ci il, bütün dünya tarixinin siyasi, coğrafi mənzərəsini dəyişmiş I Dünya
Müharibəsinin də yekun ili idi. Savaşda Antanta blokuna (İngiltərə, Fransa, Rusiya və s.) uduzmuş
Türkiyə, 1918-ci ilin oktyabr ayında “Mudros” barışıq sazişini imzalamağa məcbur olur. Bu sazişin bir
maddəsi də Osmanlı ordularının tezliklə Cənubi Azərbaycanı və Cənubi Qafqazı tərk etmək tələbi idi.
Tarixi “Mudros” sazişi təbii ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi, diplomatik mexanizmi üçün də
təsirsiz ötüşmədi. Xüsusilə ölkənin sərhəd münaqişələri haqqında tarixi mənbələr yazırdı: “Mudros
sazişinə əsasən türk və alman qoşunlarının Zaqafqaziyadan geri çəkilməsindən və özünə müttəfiq
saydığı Antanta ölkələrinin simasında ingilis qoşunlarının Zaqafqaziyaya mandat almasından sonra
yaranmış fürsətdən istifadə edən Ermənistan tərəfi, Azərbaycan və Gürcüstan əraziləri hesabına öz
ərazisini genişləndirmək yolunu tutmuşdu. Lakin İrəvan quberniyasının Vedibasar və Zəngibasar
nahiyələrində, Şərur-Dərələyəz qəzasında yerli müsəlman özünümüdafiə dəstələrinin erməni silahlı
qüvvələrinə vurduğu sarsıdıcı zərbələr, gürcü qüvvələrinin Borçalı və Loruda əks hücumları Ermənistanı
sülh danışıqlarına getməyə məcbur etmişdi”. ( Arzumanlı, 1998 : 78)
Vedibasar ətrafındakı azğın erməni basqınlarına qarşı camaatın özünümüdafiə hərəkatı,
Abbasqulu bəy Şadlınskinin mətəşəkkil komandanlığı, səngər strategiyası və nə olursa olsun Vedinin
mühafizəsi hadisələri dövrün bir çox sənədlərində əksini tapır. Hətta Vedi xalqının müqaviməti ilə bacara
bilməyən imperializm siyasəti onu “Neytral zona” kimi də tanımağa başlayır.
Bütün bu hadisələr “Qara güzgü” əsərində yaxşı ümumiləşdirilmiş, at simvolu, onun əzmkarlığı,
dözümlülüyü ilə maraqlı müqayisə yaradılmışdır. Qaragöz kürüyü günlərlə ac-susuz saxlayıb döyüb
danlasalar da və o, artıq ayqırdan çox yabıya bənzəməyə başlasa da heç kəsə belinə qalxmağa imkan
vermir. Lakin bir gün dağdan atılan bir top mərmisi Qaragözün həyatına son qoyur. Sahibi Kazımın
güzgü bilib həmişə özünə baxdığı o qara gözləri birdəfəlik yumulur. “Bircə şeylə təskinlik tapdı. Əgər
doğrudan da o dünya varsa, atası, anası onu Qaragözün gözündə görəcəklər; görəcəklər ki, o, necə bir
oğlan olub...” ( Oruc, 2016 : 179)
Ramedilməz Qaragözün həyatdan köçməsi ilə inadkar Vedi camaatının da öz yurd-yuvalarını
məcburən tərk etmələri arasından çox vaxt ötmür. “Badronu badron ağırlığında qızıl verib” gah İrandan
alan, gah da duşmənlə döyüşdə onu tərki-silah edərək ələ keçirdiyi top, tüfənglə silahlanan və beləcə
iki il azğın düşmən hücumlarına sinə gərən Vedi camaatı 1919-cu ildə Arazı adlayaraq İran ərazisindəki
Mərənd şəhərində yurd-yuva qurmağa məcbur olur.
Bu tarixi romanla, oxucu oradakı ölüm-dirim hadisələrinin gərginliyi, qorxu dolu təsiri altında
qalsa da müəllifin hər zaman təlqin etməyə çalışdığı ümid, nikbinlik ovqatını duymaya bilmir. İstər
təhkiyəçi nitqi olsun, istərsə də kəndin qırağında gedən ağır döyüş səhnələrinin təsviri, o cümlədən kənd
camaatının təlaş və xəbərsizlik içərisində birdən eşitdikləri “erməni qaçdı, erməni qaçdı” sədaları əsəri
pessimist səciyyə və faciəvilikdən uzaqlaşdırır. Nə olursa olsun əsərdə nikbin ruhu sönməyə qoymamaq
xüsusiyyətini yazıçının digər nəsr əsərlərində də müşahidə edirik. Lakin “Qara güzgü” romanında
nikbinlik, ümid və inamı müəllif sadəcə təhkiyə şəkli və ya ovqatda saxlamır onu əsas ideya, bədii qayə
səviyyəsində irəli sürür.
Əsərin təhlilindən artıq yaxşı tanıdığımız Qaragöz cins Qarabağ ayğırı ilə yerli madyandan
doğulmuş və Kazımın inək, keçi südü ilə bəslədiyi yetim bir kürükdür. Bir gün kəndin ağsaqqalı Abdulla
baba Kazıma deyir: “Yadında saxla, yetim quzudan qoç, yetim kürükdən ayğır olmaz”. (Oric, 2016 : 61)
Bu söz, kiçik qardaşı ilə birlikdə əmi himayəsində böyüyən Kazımın ürəyini dəlib keçir. Bu sözlər,
təhlükəli hadisələrin yaşandığı bütün əsər boyu yazıçının aşıladığı nukbun ruh, inam, cəsarət duyğusu
ilə əks qütblərdə dayanırdı. Buna görə də yazıçı həmin təzadı inkişaf etdirərək əsas ideya olan el birliyi,
əzmkarlıq ieyasının xeyrinə həll edir. Qaragözün ram edilməsi tamaşasına hər gün az qala bütün kənd
toplaşır. Lakin heç cürə onun belinə yəhər qoya bilmirlər. Bu zaman səslər eşidilir: “Kirvə, bu doğrudan
da, əsl ayğırdı, sən bunu minə bilməyəcəksən”, “Deyirlər yetim kürükdən ayğır olmaz. Bu da yetim
kürükdən olan ayğır!” (Oruc, 2016 : 81)
At muraddır deyiblər... “Qara güzgü” nün at qəhrəmanı güzgü kimi gözlərini əbədi yumsa da,
yazıçı əsərində gücün, diləyin rəmzi olan at simvolunu axıradək yaşadır. Vedi camaatı qəlbində böyük
dərd, didərginlik yükü, belində isə yad ellərə daşıdığı evinin yükü ilə Arazın o tayına keçəndə də urəyində
öz doğma ocağına dönmək arzusunu dəfn etmədi. Qürbət eldə yaşadıqları müddətdə Kazımın daha bir
atı oldu. “Və bu ata mehr saldıqca, elə bil bu atın gözləri də qara güzgüyə çevrilirdi... Demək doğrudan
da zaman bütün yaraları soyudurmuş..”.(Oruc, 2016 : 180)
Vedi xalqının ürəyində bəslədiyi o qayıdış arzusu doğrudan da göyərir. Abbasqulu bəyin vədi
düz çıxır. Vedililər iki il keçməmiş, yəni 1921-ci ildə yenidən ata-baba ocaqları Vediyə qayıdırlar. Lakin
artıq yeni bir quruluşun “xalqlar dostluğu” bayrağı altında yaşamaq üçün...
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KURAN TERCÜMELERINDEKI FARKLAR
ABOUT SOME DIFFERENCES IN TRANSLATİONS OF THE KORAN
Tahira ALİYEVA*
ABSTRACKT
The Holy Quran is the most perfect of the divine books.“The Quran, which is the greatest
evidence of the prophethood of our Prophet, will go to eternal life, being the word of Allah with the Divine
title of all beings. Both that heavenly book is a sacred library in the form of a «the only Word» that has
strong connections between each verse and interpretation of the verses and thus cannot be divided.
(Hayret Neşriyat 10 Muharrem 1422. Central Office Committee). The Quran was sent down by Allah
Almighty in Arabic. “Surely, We have sent it down in Arabic as a Quran so that you may understand
(Quran, 12/2). “It is a Quran revealed in Arabic without any crookedness, so perhaps they will be
conscious of Allah.”(Quran, 39/28). But how many people are there to read and write in Arabic in the
world? So what will those who do not know this wonderful language do? Of course, they will read the
translations in their own language and act with it on what needs to be done. The Quran was translated
into many languages, thousands of volumes of interpretations (translations) were written. I wish mercy
from Almighty Allah to those who died among the scholars who made these translations, and wish health
and guidance to those who are alive. But I tried to compare a few translations in Azerbaijani, Turkish
and Russian languages in order to prevent those who express their opinions based on the translation
they have by saying «These are written in the Quran». I ask Allah Almighty to forgive our mistakes and
forgive our sins. I tried to meet the translations in Azerbaijani, Russian and Turkish languages and to
point out the differences (I apologize in advance if I made a mistake).
GİRİŞ
Bəqərə surəsi, 61ci ayə:
َ علَ ٰى
َص ِل َها ۖ قَا َل أَت َ ْستَ ْب ِدلُون
ْ َو ِإ ْذ قُ ْلت ُ ْم َیا ُمو َس ٰى لَ ْن َن
ُ ط َع ٍام َواحِ ٍد فَا ْدعُ لَنَا َربَّكَ ی ُْخ ِرجْ َلنَا مِ َّما ت ُ ْن ِبتُ ْاْل َ ْر
َ ض مِ ْن َب ْق ِل َها َوقِثَّائِ َها َوفُومِ َها َو
َ ص ِب َر
َ ع َد ِس َها َو َب
ُ الَّذِي ه َُو أ َ ْدن َٰى بِالَّذِي ه َُو َخی ٌْر ۚ ا ْه ِب
ْ َسأ َ ْلت ُ ْم ۗ َوض ُِرب
ِ َّ َب مِ ن
ََّللا ۗ ٰذَلِكَ بِأَنَّ ُه ْم كَانُوا یَ ْكفُ ُرون
ٍ ض
َ ع َل ْی ِه ُم الذِلَّةُ َو ْال َم ْس َكنَةُ َوبَا ُءوا بِ َغ
َ ت
َ طوا مِ ص ًْرا فَإ ِ َّن لَ ُك ْم َما
ِ َّ ت
َص ْوا َوكَانُوا یَ ْعتَدُون
ِ بِآیَا
َ ق ۗ ٰ َذلِكَ بِ َما
َ ع
ِ َّللا َویَ ْقتُلُونَ ال َّنبِ ِیینَ بِغَی ِْر ْال َح
Azerbaycan dilinde:
1. “Xatırlayın ki, siz (müəyyən müddət səhrada qalmalı olduğunuz zaman): “Ya Musa! Biz (hər
gün yediyimiz) eyni təama (qüdrət halvasından və bildirçin ətindən ibarət olan yeməyə) heç vaxt
dözməyəcəyik! Rəbbinə dua et ki, bizim üçün torpağın bitirdiyi şeylərdən tərəvəzindən, sarımsağından,
mərciməyindən və soğanından yetirsin! – dediniz. (Musa da cavabında : ) “Siz xeyirli olan şeyləri bu cür
alçaq şeylərlə dəyişdirmək istəyirsiniz? (O halda) şəhərlərdən birinə gedin, istədiyinizi orada taparsınız!”
– demişdi. Onlara zəlillik, miskinlik damğası vuruldu və Allahın qəzəbinə düçar oldular. Bu (cəza) onların
Allahın ayələrini inkar etdiklərinə və (Zəkəriyya, Yəhya və Şüeyb kimi) peyğəmbərləri haqsız yerə
öldürdüklərinə görə idi. Bu onların (Allaha) asi olduqlarına və həddi aşdıqlarına (Allahın əmrlərini
pozduqlarına) görə idi” (Qurani-Kərim. Ərəb dilindən tərcümə edənlər: Z.M.Bünyadov,
V.M.Məmmədəliyev. “Çıraq” nəşriyyatı, 2004).
2. “.....bizim üçün torpağın bitirdiyi şeylərdən tərəvəz, xiyar, sarımsaq, mərcimək və soğan
çıxarsın!” “(Musa) demişdi: “Xeyirli olan şeyləri, alçaq şeylərlə dəyişdirməkmi istəyirsiniz? Bir şəhərə
gedin, istədiyiniz sizin olacaq. Onlara zəlillik (və) miskinlik damğası vuruldu, və Allahın qəzəbinə düçar
oldular. Bu ona görə idi ki, onlar Allahın ayələrini inkar edirdilər və Peyğəmbərləri haqsız yerə
öldürürdülər.....” (Qurani-Kərim və sözbəsöz tərcüməsi. Hazırlayan Ələddin Sultanov. Təshihçilər: Dr.
Əhməd Niyazov, Hafiz Laçın Quliyev. Baş məsləhətçi Şeyxülislam A.H.Paşazadə. Məsləhətçi:
Akademik V.M.Məmmədəliyev. Bakı, 2012, İpək Yolu Nəşriyyatı).
3. “.......bizim üçün yerin bitirdiyi şeylərdən – göyərti, xiyar, sarımsaq, mərcimək və soğan
çıxarsın”. Musa dedi: “Siz daha yaxşının yerinə alçaq şey istəyirsiniz? (İndi ki, belədir) bir şəhərə
(şəhərlərdən birinə) gedin ki, istədiyiniz şeylər sizin üçün hazırdır”. Və onlara (alınlarına həqirlik,) xarlıq
və möhtaclıq damğası vuruldu və Allahın qəzəbinə layiq oldular. Bu (xarlıq) ona görə idi ki, onlar həmişə
Allahın nişanələrinə kafir olur və Allahın peyğəmbərlərini haqsız yerə öldürürdülər....... (Qurani-Kərim.
Ərəbcədən tərcümənin və şərhlərin müəllifi: Ayətullah Mirzə Əli Meşkini Ərdəbili. Azərbaycan dilinə
tərcümə edənlər: Ağabala Mehdiyev, Dürdanə Cəfərli. Bakı, 2005).
4. “…..bizə yerin bitirdiklərindən – tərəvəzindən, xiyarından, sarımsağından, mərciməyindən və
soğanından yetirməsi üçün dua et!” O dedi: “Siz xeyirli olan şeylərin daha dəyərsiz şeylərlə əvəz
olunmasınımı istəyirsiniz? Şəhərə girin! Şübhəsiz ki, (orada) istədiyinizi taparsınız!” Onlara zəlillik və
 Arş. Gör., Azerbaycan MİA Muhammed Fuzuli adına Elyazmalar Enstitüsü, Bakü.

347

14. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ, SANATI ve KÜLTÜREL MİRASI KORUMA SEMPOZYUMU/SANAT ETKİNLİKLERİ

düşgünlük üz verdi və onlar Allahın qəzəbinə düçar oldular. Bu (cəza) ona görə idi ki, onlar Allahın
ayələrini inkar edirdilər və (bəzi) peyğəmbərləri haqsız yerə öldürürdülər.……”. (Qurani-Kərim və
Azərbaycan dilində mənaca tərcüməsi. Ərəb dilindən tərcümə edən Əlixan Musayev. 4-cü nəşr, 2010).
5. “.......bizə yerdə yeyilənlərdən – göyərti, xiyar, sarımsaq, mərci və soğan bitirtsin” – dediyinizi
xatırlayın. Musa dedi: “Əla bir şeyi başqa bir şeylə dəyişdirmək istəyirsinizmi? Misrə dönün, çünki orada
istədiyiniz şeylər vardır. Onlara alçaqlıq və yazıqlıq (damğası) vuruldu və Allahın qəzəbinə uğradılar. Bu
Allahın ayələrinə kafir olub, peyğəmbərləri haqsızcasına öldürməklərindən...”(Qurani-Kərim. Tərcüməçi:
Beynəlxalq“Əlhuda”Nəşriyyatının tərcüməçilər qrupu. Bakı, 2000).
6. “......bizdən ötrü dua elə Rəbbinə, yerin bitirdiyi səbzə, qabaq, sarımsaq, mərcimək və soğan
yetişdirsin bizə” demişdiniz. «Düşük şeyləmi dəyişdirmək istəyirsiz sizə xeyirli olanı? Düşün şəhərə,
şübhəsiz, tapacaqsız istədiyinizi» dedi. Yoxsulluq, düşgünlük damğası vuruldu onlara, Allahın qəzəbinə
düşdülər. Allahın ayələrini danırdılar, peyğəmbərləri haqsız yerə öldürürdülər....”(Qurani-Kərim.
Azərbaycan türkcəsində açıqlama. Nəriman Qasımoğlunun qələmi ilə. bakı, “Azərbaycan” nəşriyyatı,
1993).
Сура «Корова», аят 61:
1. «И вот вы сказали: "О Муса! Мы не можем стерпеть одинаковой пищи. Воззови ради нас
к твоему Господу, пусть Он изведет нам то, что произращает земля из своих овощей, кабачков,
чесноку, чечевицы и луку". Сказал он: "Неужели вы просите заменить тем, что ниже, то, что
лучше? Спуститесь в Египет, и вот - для вас то, что вы просите". И воздвигнуто было над ними
унижение и бедность. И оказались они под гневом Аллаха. Это - за то, что они не уверовали в
знамения Аллаха и избивали пророков без справедливости! Это - за то, что они ослушались и
были преступниками!» (перевод Крачковского И.Ю.).
2. «......что произрастает на земле, овощи, огурцы, чеснок, чечевицу и лук". Он сказал:
"Неужели вы просите заменить лучшее тем, что хуже? Спуститесь в любой город, и там вы
получите все, о чем попросили". Их постигли унижение и бедность. Они навлекли на себя гнев
Аллаха тем, что отвергали знамения Аллаха и несправедливо убивали пророков.....» (перевод
Э.Кулиева).
3. «.....Чтоб Он низвел нам (овощи),
Что на земле произрастают,
И огурцы, и лук, и чечевицу, и чеснок".
Он им сказал: "Ужель вы лучшее
Хотите худшим заменить?
Сойдите в город вы тогда,
И там найдете все, что захотите".
И их постигли нищета и униженье,
И навлекли они гнев Божий на себя, И это все за то,
Что ложью нарекли знамения Господни,
Его пророков убивая без справедливого (суда);......» (Перевод Пороховой В.).
4....что произращает земля: овощей, огурцов, чесноку, чечевицы и луку». Муса сказал:
«Неужели вы хотите заменить лучшее на худшее? Сойдите в поселок, там для вас то, что вы
просите…..» (перевод Ф.Караоглы).
“Bakara” suresi 61-ci ayet:
1. “Yine bir vakit şöyle demiştiniz: “Ey Musa! (Biz) bir tek yemeğe (kudret helvası ile bıldırcına)
asla sabredemeyeceğiz; bizim için Rabbine dua et de, bize yerin bitirdiği şeylerden, sebzesinden,
hıyarından, buğdayından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın!” (Musa da onlara:) “O hayırlı olanı,
bu daha aşağı olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? (Öyle ise) bir şehre inin, (orada) istediğiniz şeyler
elbette vardır” dedi. Böylece üzerlerine zillet ve meskenet (yoksulluk damgası) vuruldu və Allah`dan
(gelen) bir gazaba uğradılar. Bu, şübhesiz onların, Allah`ın ayetlerini inkar ediyor ve haksız yere
(haksızlıklarını bile bile) peygamberleri öldürüyor olmaları sebebiyledir. (Bütün) bu(nlar), isyan etmeleri
ve haddi aşmakta olduklarından dolayıdır”.( Kuran-ı Kerim ve Muhtasar meali. Hazırlayan Hayrat
Neşriyat İlmi Araştırma Merkezi meal heyeti, İstanbul, 2001).
2. “.....arzın yetiştirdiği şeylerden: sebzesinden, kabağından, sarmısağından, mercimeğinden,
soğanından çıkarıversin” dediniz. Musa da: “ – O hayırlı olanı şu daha aşağı olanla değişmek mi
istiyorsunuz? Bir şehire inin, orada size istediğiniz (sebzeler) var.” dedi. Onların üzerine horluk ve
yoksulluk yüklendi ve Allah`dan bir gazaba da uğradılar. Bu, Allah`ın ayetlerini inkar ettiklerinden ve
haksız yere (Zekeriyya, Yahya ve Şuayp gibi) peygamberleri öldürdüklerindendi.....” (Kuran-ı Kerim ve
izahlı meali Alisi. Hazırlayan A.Fikri Yavuz Müftü. 7.Baskı).
3. “.....bu toprağın ürünlerinden bize sebze, hıyar, sarmısak, soğan versin. – Dedi ki, Hayırlı şeyi
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aşağılık şeyle değişmek mi istiyorsunuz. (Bir cümlenin tercümesi yapılmamış bırakılmıştır ) Üzerlerinize
zillet ve miskinlik çöktü; üzerlerine Allahın gazabını da çekdiler; çünkü Onun ayetlerine hiç inanmıyorlar,
yok yere peygamberlerini öldürüyorlardı....” (Kuran. Bu eser, seçkin bir heyet tarafından, çeşitli dillerde
çıkan, Kuran tercümeleri de gözden gecirilerek meydana getirilmiştir. 7. Basım, Okat yayınevi, İstanbul).
4. “....bize yerin bitirdiği sebzesinden, kabağından, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından
çıkarsın”. (Musa): “İyi olanı, daha aşağı olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? Bir şehre inin, orada size
istediğiniz var” demişti. Üzerlerine alçaklık ve yoksulluk binası kuruldu; Allah`ın gazabına uğradılar. Öyle
oldu, çünkü onlar, Allah`ın ayetlerini inkar ediyorlar ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı....”
(Kuran-ı Kerim meali. Doç. Dr. Süleyman Ateş, İstanbul, 1974).
(Bu ayede arabca“İhbitu Mısran”bazi tercümelerde“Mısra inin”,bazılarında”Şehre inin”olarak tercüme
edilmiştir.”Yaktulune en-nebiyyine””Peygamberleri öldürüyorlardı” veya “dövüyorlardı” gibi tercüme
edilmiştir.)
Diğer
ayelerin
tercümeleri
də
aynen
yukarıdaki
sıralanma
ile
olacak.
Örneğin,1)V.Məmmədəliyev,2)Ə.Sultanov və s.
Yasin surəsi, 34-35-ci ayələr:
ٍ َو َجعَ ْلنَا فِی َها َجنَّا
ُون
ٍ ت مِ ْن نَخِ ی ٍل َوأ َ ْعنَا
ِ ب َو َفج َّْرنَا فِی َها مِ نَ ْالعُی
َعمِ لَتْهُ أ َ ْیدِی ِه ْم ۖ أَفَ َال َی ْش ُك ُرون
َ ِل َیأ ْ ُكلُوا مِ ْن ث َ َم ِر ِه َو َما
1. (34) “Biz orada xurma və üzüm bağları əmələ gətirir, bulaqlar qaynadırıq ki,” (35) “Onların
meyvələrindən və öz əlləri ilə becərdiklərindən (yaxud becərmədiklərindən) yesinlər. Hələ də şükür
etməzlər?”.
2. “Onun meyvəsindən və öz əlləri ilə becərdiklərindən yesinlər....”
3. “Onun meyvələrindən və öz əlləri ilə becərdiklərindən yesinlər (və ya bilsinlər ki, ağacların
bitməsi və bar verməsi onların işi deyildir)....”
4. “Onların meyvələrindən və öz əlləri ilə becərdiklərindən yesinlər....”
5. “Ki, onun məhsullarından və öz əllərinin zəhmətindən yesinlər....”
6. “Bu bağların meyvəsindən, özlərinin becərdiyi məhsullardan yesinlər....”
Сура Йа-син, аят 35:
1. (34) “Мы устроили на ней сады из пальм и виноградника и извели в ней источники,”
(35)«Чтобы они ели плоды их и то, что сделали их руки. Разве же они не возблагодарят?».
2. «Чтобы они вкушали их плоды и то, что создали своими руками (или чтобы они вкушали
плоды, которые они не создали своими руками)....»
3. «Чтобы
плодами
их
вы
все
могли
питаться.
Но это все не вашими руками созданo....”
4. «Чтобы они ели их плоды и то, что производят своими руками....»
Sura Ya-Sin, 34-35-ci ayetler:
1. (34) “Hem orada hurmalıklardan ve üzüm bağlarından nice bahçeler yaptık ve orada
gözelerden akıttık”. (35) “Ta ki onun mahsulünden yesinler! Halbuki onu (o mahsulü) elleri yapmamıştır.
Hala şükretmeyecekler mi?”.
2. “(Bu sayılanların her birinin) mahsulünden ve kendi ellerinin yetiştirdiklerinden yesinler diye...
”
3. “Yemişlerinden yesinler. Bunlar onların ellerinden çıkmadı;...”
4. “Ki (Allahın) ürününden ve ellerinin emeğinden yesinler...”(Arabca “Va me ‘amilethu
eydihim”farklı olarak”ellerinin yaptıkları” ve “elleri yapmadı”gibi tercüme edilmiştir).
Təkasur surəsi, 1 və 2-ci ayələr:
ِ َّ بِس ِْم
الرحِ ِیم أ َ ْل َها ُك ُم التَّكَاث ُ ُر َحت َّ ٰى ُز ْرت ُ ُم ْال َمقَابِ َر
َّ الرحْ ٰ َم ِن
َّ َّللا
1. “ 1)(Ey qafil insanlar!) Çoxluq (mal-dövlət, oğul-uşaq və qohum-əqrəba çoxluğu) ilə öyünmək
sizi o qədər şirnikləndirdi (başınızı o qədər qatdı) ki, 2) “Hətta (məzarlarda yatan ölülərinizi sayıb, onların
da çoxluğu ilə fəxr etməyiniz üçün) qəbirləri ziyarət etdiniz. [Və ya (axirətiniz üçün əsla çalışmadan) ölüb
getdiniz (ölənə qədər bu halınızda davam etdiniz)]”.
2. 1) “Çoxluqda yarışmaq sizin başınızı o qədər qatdı ki, 2) hətta qəbirləri ziyarət etdiniz”.
3. “1) (Mal-dövlət, rütbə və övlad) çoxluğ(u) ilə öyünmək və (onları) çoxaltmaqda bir – birinizlə
yarışa girmək sizi (Allahın zikrindən) yayındırdı. 2) O vaxta qədər ki, qəbristanlıqları ziyarət etdiniz (ölüb
getdiniz. Ölüm anınıza kimi belə idiniz, yaxud fəxr etmək üçün qohumlarınızın qəbirlərini saymağa
getdiniz).
4. “1) Çoxluğa hərisliyiniz başınızı o qədər qatdı ki, 2) (gömülməklə) qəbirləri ziyarət etdiniz”.
5. 1) “Mal çoxluğuna öyünmək sizi qəflətə düçar etdi. 2) Nəhayət gəlib qəbirlərə çatdınız”.
6. “1) Mallarınızı, canlarınızı çoxaltmaq işi sizləri o qədər məşğul elədi 2) axırda qəbirləri ziyarətə
getdiniz [yəni axır ölüb dəfn olundunuz]”.
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СураТекасур, аяты 1, 2:
1. «1) Увлекла вас страсть к умножению, 2) пока не навестили вы могилы».
2. «1) Страсть к приумножению (похвальба богатством и детьми) увлекает вас 2)
настолько, что вы посещаете кладбища, чтобы бахвалиться своими покойниками (или пока вы
сами не попадете в могилы)».
3. 1) «Страсть к накоплению добра Вас отвлекает от деяний должных. 2) До самой
гробовой доски.».
4. 1, 2) «Страсть к умножению (богатства и детей) увлекла вас до того, пока не навестили
вы могилы».
Sura Tekasur, 1,2-ci ayet:
1. “Sizi tekasür`le (o çoklukla, mal ve evlad çokluğuyla) övünmek (o kadar) oyaladı ki, nihayet
kabirleri ziyaret ettiniz (ve artık ölmüş olanlarınızı dahi sayarak gururlandınız)!”.
2. “1) Soy-sopunuzla öğünmek, sizi (Allah`a ibadet etmekten) öyle meşgul etti ki, 2) Kabirlere
varıncaya kadar ziyaret ettiniz; (ölülerinizi sayıb onların çokluğu ile öğündünüz”.
3. “1) Zenginlik isteği sizi oyaladı. 2) Mezara gireceğinize kadar”.
4. “1) Çoklukla övünmek sizi (o derece) oyaladı ki, 2) Kabirleri (dahi) ziyaret ettiniz (ölülerinizin
çokluğunu bile hesaba kattınız)”.(Arabca”Hatta zurtumul makabira”nın tercümesinde her üç dilde ne
kadar büyük farklar olduğu görülüyor).
Maidə surəsi, 6-cı ayə:
َّ َس ُحوا بِ ُر ُءو ِس ُك ْم َوأ َ ْر ُجلَ ُك ْم ِإلَى ْال َك ْعبَی ِْن ۚ َو ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم ُجنُبًا ف
ۚ اط َّه ُروا
َّ یا أَیُّ َها الَّذِینَ آ َمنُوا ِإذَا قُ ْمت ُ ْم ِإلَى ال
َ ق َو ْام
ِ ص َالةِ َفا ْغ ِسلُوا ُو ُجو َه ُك ْم َوأ َ ْی ِدیَ ُك ْم ِإلَى ْال َم َرا ِف
َ صعِیدًا
س ُحوا بِ ُو ُجو ِه ُك ْم َوأ َ ْیدِی ُك ْم مِ ْنهُ ۚ َما
ِ سف ٍَر أ َ ْو َجا َء أَ َح ٌد مِ ْن ُك ْم مِ نَ ْالغَائِطِ أ َ ْو ََل َم ْست ُ ُم
ْ َطیِبًا ف
َ ض ٰى أ َ ْو
َ َوإِ ْن ُك ْنت ُ ْم َم ْر
َ ام
َ الن
َ علَ ٰى
َ سا َء فَ َل ْم ت َِجدُوا َما ًء َفتَیَ َّم ُموا
َ ُعلَ ْی ُك ْم مِ ْن َح َرجٍ َو ٰلَ ِك ْن ی ُِری ُد ِلی
ع َل ْی ُك ْم لَعَلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرون
َّ ی ُِری ُد
َ ُط ِه َر ُك ْم َو ِلیُتِ َّم نِ ْع َمتَه
َ َّللاُ ِلیَجْ عَ َل
1. “Ey iman gətirənlər! Namaza durduğunuz zaman üzünüzü və dirsəklərlə birlikdə (dirsəklərdən
və ya dirsəklərə qədər) əllərinizi yuyun. (Yaş əlinizlə) başınızı və hər iki bəndə (oynağa) qədər
ayaqlarınızı məsh edin (və ya: başınızı məsh edin, ayaqlarınızı isə hər iki topuğa qədər yuyun). Əgər
cünub (murdar) olmusunuzsa, qüsl edin (bədəninizi başdan ayağa qədər yuyub təmizləyin).
Xəstələndiyiniz, səfərdə olduğunuz, ayaq yolundan gəldiyiniz və ya qadınlarla yaxınlıq etdiyiniz zaman
su tapmasanız, pak torpaqla təyəmmüm edin, ondan üzünüzə və əllərinizə sürtün (paklığı niyyət edib
əllərinizi bir dəfə torpağa sürtərək üzünüzü, bir dəfə də torpağa sürtərək əllərinizi məsh edin). Allah sizi
çətinliyə salmaq istəməz, lakin O sizi pak, təmiz etmək və sizə olan nemətini tamamlamaq (artırmaq)
istər ki, bəlkə, şükür edəsiniz!”.
2.....Namaza durduğunuz zaman,üzünüzü və dirsəklərə qədər əllərinizi yuyun,və başınızı məsh
edin.Ayaqlarınızı da hər iki oynağa qədər(yuyun\məsh edin)......
3. “....namaza durarkən (dəstəmazınız olmayanda) üzlərinizi və dirsəklərinizə qədər əllərinizi yuyun və
başınıza və iki ayaqlarınızın üzərinə hər iki ayağınızın üstündəki qabarıq yerə kimi məsh edin....”
4.“....Namaza durarkən üzünüzü və dir-səklərə qədər əllərinizi yuyun, başınıza məsh çəkin və topuqlara
qədər ayaqlarınızı (yuyun).....”.
5......namaza qalxdığınız zaman,üzünüzü və qollarınızı dirsəyə qədər yuyun və başınıza və ayaqlarınıza
topuğa qədər məsh çəkin......”
6.“Namaza qalxan zaman yuyun üzünüzü, yuyun dirsəyə qədər əllərinizi, başınıza çəkib sürtün əllərinizi,
yuyun topuğa qədər ayaqlarınızı.....”
Сура «Трапеза», аят 6:
1. «О вы, которые уверовали! Когда вы встаете на молитву, то мойте ваши лица и руки до
локтей, обтирайте голову и ноги до щиколоток».
2. «.....Когда вы встаете на намаз, то умойте ваши лица и ваши руки до локтей, оботрите
ваши головы и умойте ваши ноги до щиколоток....».
3. «....Когда готовитесь к молитве,
Умойте свои лица, руки до локтей,
Обмойте до лодыжек ноги
И оботрите голову свою;......”
4. “....то мойте свои лица и руки до локтей, проведите (мокрой рукой) по голове и мойте
ноги до щиколоток….»
Maide suresi, 6-cı ayet:
1. Ey iman edenler!Namaza kalktığınız zaman,yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın;
başlarınızı meshedin; topuklara kadar da ayaklarınızı (yıkayın)! Eğer cünub iseniz hemen (tamamen)
yıkanıp temizlenin......”
2. “….Namaza kalkacağınız zaman yüzünüzü ve ellerinizi (dirseklerinizle beraber) yıkayın, başınızı
(ıslak elle silin) mesh edin ve ayaklarınızı da (topuklarınızla beraber) yıkayın....”.
3. “….namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseğe kadar kollarınızı yıkayın, başlarınızı mesh edin,
topuklarınızı yıkayın.....”
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4. “... Namaza durduğunuz zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başınızı mesh edin ve
ayaklarınızı da topuklara kadar (yıkayın)….”(Arabca”Vamsehu biruusikum va erculukum ilel ke`beyni”in
tercümesi ondan önceki cümlelerin devamı olarak”Başınızı mesh edin ve ayaklarınızı topuklara kadar
yıkayın”veya”Başınızı ve topuklara kadar ayaklarınızı mesh edin”gibi her üç dilde farklı olarak tercüme
edilmiştir).
Tercümelerdeki farklar gayet çoktur, hepsini bir yazıya yerleştirmek mümkünsüzdür.
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Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYTAÇ:
Sempozyum Eş Başkanı olarak Prof. Dr. Osman KUNDURACI hocaya söz veriyoruz ilk olarak. Buyrun.
Prof. Dr. Osman KUNDURACI:
Kıymeti dostlar ilk defa covid yüzünden yüzyüze sempozyum yapamıyoruz. Online ortamda
geröekleştirmek durumundayız. Bu normalde nisan ya da mayıs aylarında biliyorsunuz Konya’da olurdu.
Yüzyüze yapmanın avantajları bu yıl maalesef yok. Ama online de olsa en azından bilgiler paylaşıldı.
Üç gündür beraber olduğumuz sempozyumda Türk dünyasından da katılan arkadaşlarla Türk kültürü,
sanatı ve tarihini konuştuk. Bunlar hemen e-kitap olarakta yayınlanacak. Bunda Ahmet AYTAÇ hocanın
büyük emekleri var. Böylece arşivlerimize bu kitap dahil olacak. Yaklaşık 10-11 ülkeden katılım oldu. Bu
bildirilerin gelecek kuşaklara bir birikim olarak kalacağına inanıyorum. Son yıllarda artan Türk birlik ve
beraberliği bu vesile ile sürdürülmeye çalışıldı bilim anlamında en azından. Katılan herkese teşekkür
eder, sağlıklı günler dilerim.
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYTAÇ:
Prof. Dr. Zoran MATEVSKİ buyrun.
Prof. Dr. Zoran MATEVSKİ (Çeviri: Dr. Burhanettin ŞENLİ):
Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Bu sempozyumun geniş bir çerçevesi var. Çok kaiiteli konular
vardı. Power point sunularda ingilice yazması ve kısa da olsa konuşmaların İngilizceye çevrilmesi de
gayet güzeldi. Covid olamasına rağmen bunu gerçekleştirmek güzeldi ve tartışmalarda ki sorularda çok
kaliteliydi. Benim Dr. Ahmet AYTAÇ’a bir önerim var. Bölgesel kültürleri de içine alan bir etkinlik de güzel
olur. Bunu düşünmemiz lazım. Çok teşekkür ederim.
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYTAÇ:
Arkadaşım Prof. MATEVSKİ’ye teşekkür ederim. Belki Balkan, Anadolu ve Orta Asya ve Kafkaslar
konulu bir ortak etkinlik olabilir elbette. Şimdi söz Prof. Dr. Rubin ZEMON’da.
Prof. Dr. Rubin ZEMON (Çeviri: Dr. Burhanettin ŞENLİ):
Pandemi sürecinde de olsa burada üç gündür çok kaliteli konuşmalar dinledik. Kaliteli sunumlar vardı.
Ocak ayındaki konferansımıza bekliyoruz sizleri. Dünyada artık çok kültürlü etkinlikler var ve Matevski
ile AYTAÇ’ın bu yeni konferans önerisi çok güzel. Bende destekliyorum bunu. Sosyal medya ile iletişim
arttı ve bilimsel işbirliklerini daha da artırmak gerekiyor. Bu konferans için dostum Dr. Ahmet AYTAÇ’a
teşekkür ediyorum.
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYTAÇ:
Dr. Burhanettin ŞENLİ’den de birkaç cümle alalım. Buyrun.
Dr. Burhanettin ŞENLİ:
Dr. Ahmet hocam sayesinde askerlik mesleğimin dışında farklı bir ortamda olmaktan mutluyum. Ahmet
AYTAÇ hocam sayesinde bu toplantılarla ufkum açıldı. Sizleri görünce aile bireylerini görmüş gibi
oluyorum. Yeni bilgiler öğrendiğim bu sempozyumda başta Dr. Ahmet AYTAç hocam’a sonrada Osman
KUNDURACI hocama ve sizlere teşekkür ediyorum. Ayrıca sergiyi de çok beğendim. Harika bir sergi
olmuş.
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYTAÇ:
Emel hocam burada. Hocam buyrun.
Dr. Öğr. Üyesi F. Emel ERTÜRK:
Burada sizlerle ve sevgili Ahmet kardeşimle olmaktan çok mutluyum. Çok güzel sunumlar dinledim
derslerimin olmadığı anlarda üç gündür. Estetikle, sanatla, kültürle alakalı güzel sunumlar vardı.
Tebliğim yoktu sadece sergiye iştirak edebildim bu kez. Başta Dr. Öğretim Üyesi Ahmet AYTAÇ hocam
olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ederim.
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYTAÇ:
Kadim dostum Doç. Dr. Habibe ALİYEVA Hanım burada. Buyrun.
Doç. Dr. Habibe ALİYEVA:
Bizim için bugün şehitlei anma günüdür Azerbaycan’da. İlimde, kültürde Azerbaycan ile Türkiye ortaktır.
Tarihte Türklere yapılan zulümlere dikkat çekmek istiyorum. Bizim milli şuur ve tarih bilincimizi açık tutma
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zorunluluğumuz vardır. 2783 şehit var. Hocalı soykırımını unutmadık. Ermeni katliamlarını unutmuyoruz.
Bu konferansın bir amacı da Türk soylu halkları bir araya getirmekti ve bunda Dr. Ahmet AYTAÇ Beyin
büyük emekleri vardır. Bu kongrenin mimarı kadim dostum Dr. Ahmet AYTAÇ Beye dein teşekkürlerimi
bildiririm. Osman hocaya derin teşekkürler ederim. Ahmet Bey hep yanımızda oldu her zaman. Sayın
Erdoğan Bey yanımızdaydı. Şehitleimize minnettarız. Sayın Başkanlar İlham ALİYEV ve Sayın Tayyip
ERDOĞAN’a teşekkür ediyoruz. Şimdi dünyayı görünmez covid sardı. Görüntülü kongre ederi. El ele,
yüz yüze konferanslar yapacağımız günlerin tezlikle gelmesini dilerim. Herkese teşekkürler.
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYTAÇ:
14. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu oturumları çevrimiçi
ortamda an itibarı ile sona ermiştir. İtalya, Azerbaycan, Kazakistan, Tataristan, Başkordistan,
Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Amerika, İran gibi ülkelerden değerli bilim ve sanat insanları bilgi
birikimlerini bizlerle üç gün boyunca paylaştılar.
Şimdi Habibe hanımın söylediği gibi Karabağ Savaşı’nda şehadete eren 2783 yiğidimiz için sizleri bir
dakikalık saygı duruşuna ve içinizden dua okumaya davet ediyorum…
Teşekkür ederim…
Bu sempozyum Bilge Tonyukuk’a armağan olarak hazırlandı ki özgürlük meşalesi yakan bilge veziri de
bir kez daha bu vesile ile anıyorum.
Genele baktığımızda sanat tarihi, arkeoloji, edebiyat, halk edebiyatı, tarih, gelenekli sanatlar, plastik
sanatlar, folklor, felsefe, antropoloji gibi alanlardan tebliğler dinledik. Ben çok keyifle dinledim tüm
bildirileri. Bizim bu etkinliklerimiz artık yıllardır oturdu. Geleneksel hale geldi. Yurt içinden ve yurt
dışından katılımcıları ile bir standardı yakaladı. Dolayısıyla bu tip etkinliklerin bence en önemli tarafı da
enstitülerde yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalışmaları ve bilim insanlarının kaynak arayışında
ortaya çıkıyor ki ben zaman zaman tezlerin ve makale ya da kitapların kaynakçalarında bu
etkinliklerimize atıflar görüyorum. Malumdur ki kalıcı olan yazılı metinlerdir. Dolayısıyla bu bilim
toplantılarının kitaplarının bilim dünyasında kullanılıyor olması bizim amacımıza ulaştığımızı ve doğru
işler ortaya koyduğumuzu gösteriyor.
Diğer kongrelerimizin ve bu sempozyumumuzun yıllara göre Konya dışında yapıldığı coğrafyalara
bakarsanız evlad-ı fatihan olan topraklarda gezindiğimizi de görürsünüz. Adriyatikten, Moğolistana
kadar uzanan bu koca coğrafyada dolaşıyoruz ki maksat bilim manasında vahdete giden yolda birliktir.
Ben yol arkadaşım, abim ve yılların dostluğunu yaşadığım Prof. Dr. Osman Kunduracı başta olmak
üzere bu uğurda bizi yıllardır yalnız bırakmayan siz katılımcılara teşekkür ediyorum. Ve bizi hiç yalnız
bırakmayan, yıllardır tüm etkinliklerimize destek olan, sempozyumun iş birlikçisi, eş başkanı K.
Makedonya Milletvekili ve sempozyum eş başkanı kıymetli dostum Prof. Rubin Zemon’a teşekkür
ediyorum. Prof. Rubin bir Türk dostudur. Balkan coğrafyasında çok değer verdiğimiz bir dostumuzdur.
Azerbaycan’dan dostlar bizi yalnız bırakmadılar. Başta kadim dostum Habibe Hanım olmak üzere
teşekkkür ederiz kendilerine. Ayrıca Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde yol arkadaşlığı yaptığım,
merkez yönetiminde görev alan genç akademisyen arkadaşlarım Kadir ERTÜRK’e, Servet AKAR’a da
teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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