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Özet 

Nurettin Topçu, 1909’da İstanbul Süleymaniye’de doğmuştur. Baba 

tarafından Erzurumludur. Türkçe öğretmeni Nafiz Bey kendisine Mehmet Âkif 

sevgisini kazandırmıştır. Felsefeye olan merakı ise İstanbul Erkek Lisesinde 

okurken oluşmuştur. 

Yurt dışında okumak için girdiği imtihanı kazanarak; 1928 yılında Fransa’ya 

gitmiştir. Felsefe tahsilini Strasburg’da, doktorasını Sorbonne’da tamamlamıştır. 

“İsyan Ahlakı ve Uysallık- Conformisme et Révolte”adlı tezi jüri üyeleri 

tarafından en başarılı tez seçilmiştir. Bu yüzden Sorbonne Üniversitesinin 

gönderinde 24 saat Türk bayrağını dalgalandırmıştır. 

Burada kal teklifini kabul etmeyen Nurettin Topçu, 1934 yılında Türkiye’ye 

dönmüş, fakat İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümüne Felsefe doçenti olmasına 

rağmen atanmamıştır. Liselerde felsefe öğretmenliği yaparak; çalışmalarını 

sürdürmüştür. 1939 yılından itibaren yayınlamaya başladığı “Hareket Dergisi”, 

çeşitli gazete, dergideki yazıları ve kitapları ile bir ekol oluşturmuştur. 

Türkiye’nin Maarif Davası, Kültür ve Medeniyet, Yarınki Türkiye ve İsyan 

Ahlakı önemli eserlerinden bazılarıdır. Biz bu makalemizde; maarif metafizik, 

kültür ve medeniyet kavramlarını ele alıp; bir ülke için önemine işaret etmeye 

çalışıyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Maarif, Metafizik, Kültür ve Medeniyet. 

Abstract 

Nurettin Topçu was born in Suleymaniye, Istanbul in 1909. He is from 

Erzurum on his father's side. His Turkish teacher Nafiz Bey won him the love of 

Mehmet Akif. His interest in philosophy arose while he was studying at Istanbul 

Erkek High School. 

By winning the exam to study abroad; He went to France in 1928. He 

completed his philosophy education in Strasburg and his doctorate at the 

Sorbonne. His thesis named “Rebellion Ethics and Compliance- Conformisme et 

Révolte” was chosen as the most successful thesis by the jury members. That's 

why he waved the Turkish flag for 24 hours on the post of Sorbonne University. 

Nurettin Topçu, who did not accept the offer to stay in France, returned to 

Turkey in 1934, but was not appointed to the Department of Philosophy at 

Istanbul University, although he was an associate professor of philosophy. By 

teaching philosophy in high schools; continued his work. The Movement 

Magazine, which he started to publish in 1939, his articles in various newspapers 

and magazines and the books he wrote made him a cult. 

Turkey's Education Case, Culture and Civilization, Tomorrow's Turkey and 

Rebellion Ethics are some of his important works. We in this article; By 

addressing the concepts of education, metaphysics, culture and civilization; We 

are trying to point out its importance for a country. 

Keywords: Education, Metaphysics, Culture and Civilization. 
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Hüseyin ÖZTÜRK-Cengiz ÖZMEN 

 

Giriş 

Nurettin Topçu, 1909’da İstanbul’un Süleymaniye semtinde doğmuştur. Topçu’nun babası 

Erzurum’da Topçuzâdeler olarak tanınan bir aileye mensuptur. Annesi ise bugün Kemaliye olarak 

bilinen Erzincan’ın Eğin ilçesindendir. Büyük Reşid Paşa Numune Mektebi’nden 1922’de mezun 

olmadan önce Türkçe hocası Nafiz Efendi tarafından kendisine Mehmet Akif sevgisi verildi. Ardından 

tahsiline Vefa İdadisi ve İstanbul Erkek Lisesinde devam etti. Felsefeye olan merakı, bu dönemde, 

yani lise yıllarında başladı. Girdiği sınavdan başarılı olarak; 1928’de Fransa’ya gitti ve 1934 yılına 

kadar altı yıl orada kaldı. Burada kendisinden çok etkilendiği ve uzun süre dost olarak kalacağı hareket 

felsefesinin kurucusu Maurice Blondel ile tanıştı (Kara, 2016: 9). 

Sorbonne’da hazırladığı Conformisme et Révolte adlı doktora tezi Jüri tarafından en başarılı tez 

seçilerek kendisine altın bir saat, ABD veya Kuzey Avrupa’ya gemiyle seyahat teklif edildiğinde o, 

bunları kabul etmeyerek Sorbonne Üniversitesinin gönderinde yirmi dört saat Türk bayrağının 

dalgalanmasını istedi. Böylece örnek olarak aldığı büyük şair gibi hakiki bir vatansever olduğunu 

ispatlamış oldu (Işık, 2019). Kendisine Fransa’da kalması için yapılan teklifleri geri çevirerek 1934 

yılında yurda döndü ve aynı yıl Fransızca eğitim yapan Beyoğlu’ndaki Galatasaray Lisesinde felsefe 

öğretmeni olarak göreve başladı. (Kara, 2016: 11).  

Bergson üzerine yaptığı doçentlik tezine rağmen İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümüne 

alınmadı. Fakat bir ara, H. Z. Ülken’in kürsüsünde ahlak derslerine girdi. 1974 yılında yaş hattından 

emekli, bundan bir yıl sonra da rahmetli oldu. Nurettin Topçu, altmışaltı yıllık hayatına; yirmi üç 

kitabın yanında, çıkardığı; Düşünen Adam, Hareket, Komünizmle Mücadele Dergileri ve Türk Yurdu, 

Sebilürreşad, Bizim Türkiye, Şule ve Büyük Doğu dergilerinde yüzlerce makalesi yayımlandı. Akşam, 

Yeni İstanbul, Hürsöz, Yeni İstiklal ve Son Havadis gazetelerinde günlük yazıları çıktı. Fikir ve 

Sanatta Hareket dergisinde Hareket imzalı başyazı yazdı ve bir kısım yazılarında Osman Asyalı ve 

Nizam Ahmet takma isimlerini kullandı (Kara, 2016: 18-23). 

Fikri Oluşumu  

 Nurettin Topçu çocukluk yıllarını yaşadığı, Osmanlı’nın bunalımlı son zamanları ve eskiye ait 

ne varsa ortadan kaldırılması, Batıdan gelen bütün değerlerin ise sorgusuzca kabul edilmesi gerektiği 

düşüncesinin hâkim olduğu erken dönem Cumhuriyet aydınının fikir çalkantıları arasında belirtilen 

düşüncelere kafa yormuş bir aydındır. Bu dönemin parolasını; Tek Parti iktidarının Milli Eğitim 

Bakanı Hasan Ali Yücel’in “Sen Ol Çocuğum” şiirinde ifade ettiği  “Eskiyi unut, yeni yolu tut, 

Türklüğe umut sen ol çocuğum” şeklinde mısralara yansıdığını görüyoruz. Her eski, eski olduğu için 

atılamayacağı gibi; her yeni de yeni olduğu için alınmaz.  

Topçu, hayatının ilerleyen yıllarında vatan mefhumunun içine İslam’ı ve onun tesiriyle ortaya 

çıkmış Türk harsını yerleştiren Anadoluculuk hareketine mensup bir düşünür olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Anadoluculuk, I. Cihan harbinde birçok cephede başarı kazanmasına rağmen 

müttefikleriyle birlikte yenilerek parçalanan Osmanlı İmparatorluğundan bize kalan Anadolu 

coğrafyasını merkeze yerleştirerek ortaya çıkan yeni bir kimlik edinme ve siyasi bir akım süreci olarak 

benimsenen bir yönelim, bir eylem tarzı, olarak görülebilir (Öztürk-Çetin, 2016: 208). 

 İslamî değerleri, milliyetçiliğin kaidelerine uyarlama ve bunların karışımından bir ideal 

oluşturma çabaları, milliyetçiliği çağdaşlaşmanın yanında etkinleştirmiş ve bunun neticelerinden biri 

de Anadoluculuk adıyla kendini göstermiştir (Kayışlı, 2012). Nurettin Topçu’nun bu düşünce 

çerçevesini dikkate almadan onun maarif, metafizik, kültür ve medeniyetle ilgili düşüncelerini 

anlamak ve anlamlandırmak neredeyse imkânsızdır. Zira Topçu’ya göre eğitim, vatan mefhumunda 

şahsiyet kazanan Anadolu’nun kurtuluşu için bir reçetedir (Çağan, 2016: 176). 

 Batıda 18. Yüzyıldan beri gelişmeye yüz tutmuş materyalist ve pozitivist felsefi hareketlerin 
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karşısında insanoğlunun kurtuluşunu ahlaki değerlerle insani değerlerin yerleşmesinde gören hareket 

felsefesinin; Topçu’nun benimsediği temel felsefe olduğu söylenebilir. 1939’da çıkarmaya başladığı 

dergiye “Hareket” ismini vermesinin sebebi de budur. Bundan dolayı Topçu, hareket felsefesi ekolüne 

mensup bir mütefekkirdir. Hareket ya da diğer adıyla Aksiyon felsefesi, Fransız filozofu Maurice 

Blondel (1861-1949) tarafından oluşturulmuş çağdaş bir felsefî akımdır (Kök, 1995). Nurettin Topçu, 

din esasında mistikliktir, ilahi varlığa duyular veya akılla değil, ancak kalp ve irade ile kavuşulabilir 

diyen Blondel’in, bu düşüncesinden oldukça etkilenmiştir. Bu bakımdan Topçu’nun; İslamî 

fikirlerinde pek mühim bir kavram olarak karşımıza çıkan hikmet mefhumunun felsefedeki karşılığını 

Blondel’de bulmuştur. 

Eğitimde felsefi olarak idealizmden yana olan Topçu’nun zihnindeki olması gereken insan tipi, 

idealizmin değerlere bağlı insan tipiyle örtüşmektedir. İdealizme göre; değer eğitimi, çocukların, değer 

ifade eden tutum ve davranış ile insan modellerini misal alarak; onların tarzının benimsenmesi ve 

devamı amacını taşımaktadır. Bütün bunlardan anlaşıldığı gibi; Topçu, materyalist ve materyalist 

dünyanın taarruzlarına, ruhsal değerlerin membaı olarak kabul ettiği metafizik ve mistik, yani tasavvuf 

esaslarına bağlı hikmet kavramıyla cevap vermeye çalışır (Kayışlı, 2012).  

Eğitim, cemiyetin gençlerini, kendi hayatlarına aktarılan kültürel değerlere yönelik olarak; 

evvelden belirlenen amaçlar doğrultusunda değiştirme ve dönüştürme çabasıdır (Cevizci, 2010: 165). 

Eğitim felsefesi ise; eğitimin doğası, hedefleri ve araçları ile ilgilenen, eğitim kavramının yapısı ve 

özellikleri üzerinde duran felsefî bir alan veya felsefenin eğitime tatbik edilen dalıdır. Eğitim felsefesi, 

eğitimi ilmi hakikatlere dayanarak, mantıklı bir şekilde ve herhangi bir önyargı olmaksızın ele alıp 

hesaba çeken, irdeleyen ve sorgulayan, bir felsefe alanıdır (Erdem, 2012: 231). 

Bu durumda eğitim felsefesi, eğitimin rotasını çizen, amaçları ve hedefleri biçimlendiren ve 

eğitim uygulamalarına rehber olan disiplindir. Bu açıdan eğitim felsefesi, eğitimin uygulamalarını 

devamlı olarak eleştirel yaklaşımla değerlendirmek, uygulamaların yaslandığı teorik esasları 

incelemek ve eğitim uygulamaları için ülkenin ihtiyaçları, gerçekleri, toplum ve insan kültürünün 

niteliğiyle alakalı tutarlı bir eğitim görüşü ortaya çıkarmak durumundadır (Turgut, 1989: 20). Bu 

olmadığı takdirde o cemiyetin bir eğitim felsefesinden söz etmek mümkün değildir. 

Maarif 

Nurettin Topçu, maarif konusundaki düşüncelerini; başta Hareket Dergisi olmak üzere; yazı 

yazdığı dergi ve verdiği konferanslarında ifade ettiği görüşlerini; Maarif Davamız adı altında 

kitaplaştırdığı eserinde ortaya koymaktadır. Kitabın önsözünde; Türk milletinin üç asırdan beri 

geçirdiği buhranlarının sebebinin eğitim ve kültür alanında aranmasının icap ettiğini belirterek bunun 

maarif işi olduğunu ve nesillerin kurtuluşunun ancak eğitimin yükselmesiyle mümkün olacağını söyler 

(Topçu, 2016: 29).  Maarifin de ancak ilkokuldan başlayarak üniversiteye kadar bütün basamaklarda 

milletin bin yıllık iradesiyle; bin dört yüzyıllık millet şahsiyeti yaşatılırsa” bize ait olabileceğini söyler 

(Topçu, 2016: 37).   

Nurettin Topçu, maarifimizin içinde bulunduğu durumu; maarifimizin önceleri Fransız, İngiliz 

Alman maarifine sığındığını, şimdide ise Amerikan maarifine teslim olduğunu belirterek 

anlatmaktadır (Güneş, 2016: 99). Bu müstemlekeci anlayıştan kurtulmanın yolunun; kendi kültür ve 

inanç değerlerimiz doğrultusunda yetiştirilecek muallimler sayesinde mümkün olabileceğini; 

muallimin en büyük sorumluluk sahibi kişi olduğunu (Topçu, 2016: 37) belirtir. Yukarıdaki 

ifadelerden anlaşılacağı üzere; Topçu’nun maarif anlayışında; eğitim felsefesi, maarifin hedefi ve bunu 

uygulayacak muallimin bu doğrultuda yetiştirilmesi gerektiği anlaşılmalıdır. 

Metafizik 

Grekçe bir kelime olan metafizik, “meta ta fizika” fizik ötesi manasına gelir. Bu kelimenin 
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Arapçası mabadü’t-tabia’dır. Varlığın özü ve anlamı üzerine düşünceleri kapsar (Akarsu, 1979: Daha 

dar anlamda metafizik, ontoloji yahut Aristoteles’in prote philosaphia (ilk felsefe) adını verdiği ve her 

şeyin ilkelerini araştıran felsefe dalıdır (Bolay, 1987: 173). 

Metafizik, olayların mahiyetine inmek, Allah’ın varlığını, özünü kavramak ister. Bu ise varlığın 

ana ve ilk nedenlerini araştırmak demektir. Nitekim Aristoteles, felsefeyi ilk nedenlerin bilimi olarak 

tanımlamıştır. 17. Yüzyılda metafiziğin gelişimi, yeniçağ rasyonalizminin kurucusu Descartes’la 

gerçekleşmiştir. Kant’a göre; metafizik ise; bilginin a priori şartlarını belirlemeye çalışan felsefe 

dalıdır (Özturk-Demir, 2017: 236). 

Metafizik, varlığın özüne ve ötesine işleyerek, bilime ufuk açar. Hadiseler, yalnız fizik düzenle 

ve matematiksel kavramlarla açıklanan bir sahaya indirgenemez. Bu bakımdan hakikate dayanan, 

Tevhit akidesine bağlı bir metafizik mutlaka gereklidir. İnsanoğlu, kâinat hakkında tefekkür etmekten, 

zaman ve mekân, madde ve ruh, hayat ve kader, insanlığın nihayeti ve iyiliğin temeli, tüm hakikatlerin 

sebebi olan Allah’ı düşünmeden edemez. Bu konuya işaret eden Voltaire şöyle diyor. “L’univers m’ 

embrasse et je ne puissonger que cette horloge existe et n’ait point d’orloger” Kâinat beni şaşırtıyor, 

bu saatin olup da saatçinin asla mevcut olmadığını, aklım bir türlü almıyor (Öztürk-Demir, 2017: 

237)). 

Nurettin Topçu’ya göre; metafizik, bir insanın ve onun içinde yaşadığı toplumun dünya 

görüşüdür. Yaşam savaşında her yana yayılan iradesinin sistematik bir ifadesidir ( Topçu, 2005: 58). 

Topçu’ya göre; bizim eşya ve hadiselere bakış açımızın ifadesi, bizim felsefemizin bir tezahürüdür 

(Topçu, 1999: 59). Kur’an Allah’ın kelamı, felsefe ise; onu anlama ufkumuzdur. Felsefesiz yaşayan 

kalp, onu anlamaktan uzaklaşır ve perişan olur (Topçu, 1999: 55; Bakış, 2017: 314). Topçu’da 

metafizik; aklın, evrene açılması, kâinatı bütün halinde kavrama azim ve kararlılığıdır. Bütünün 

özelliklerini, parçalarda bulmak mümkün değildir. Evrenin dışındaki hayat ve bütünde bulunan ruh, 

ortadan kaldırılırsa; felsefenin esasını oluşturan metafizik ortadan kalkarsa; akıl çaresizleşir. Onun için 

metafiziksiz bir hayat, aklı inkâr edip; sade duyularla hayat sürdürmeye rıza göstermektir (Topçu, 

1998b: 49). Bu da bizim ufkumuzun ve bilgilerimizin sınırlarını daraltır. 

Kültür ve Medeniyet Kavramları 

Müşahhas bir varlık olan cemiyeti diğer cemiyetlerden ayıran bir kısım değerlerinin var 

olduğunu ve bu değerlerin tamamına kültür adı verildiğini biliyoruz (Öztürk, 2005: 70). Toplum 

hayatının en önemli unsurlarından biri olan din, her ne kadar ilahi kaynaklı olsa da, kültürün bir 

parçası haline gelmiştir ve dini bir toplumun değeri olmaktan çıkarırsanız o toplumun kültüründen 

geriye fazla bir şey kalmaz. Nurettin Topçu’nun deyimiyle; milletin harsını yoğuracak olan felsefenin 

hamurunda din vardır. Bu konuya temas eden Britanyalı antropolog Eliot; Hars, bir cemiyette dinin 

vücut bulmuş halidir demektedir. Bu sözü biraz sert bulanların mevcut olabileceğini söyleyen Eliot, 

kültür ve din arasındaki ilişkiyi ifade edebilecek daha münasip bir söz bulamadığını söyleyerek, 

İseviliği kaldırdığınızda Batı harsı diye bir harstan bahsedemeyeceğimizi beyan etmektedir (Eliot, 

1981: 134). 

Eliot, devamla şöyle söylüyor. Din farklı kültürel yapıya sahip cemiyetlerin benzer özelliklere 

sahip olmalarını sağlayan egemen güçtür. Avrupa’yı bugünkü duruma getiren hepsinde ortak olan 

Hıristiyan geleneğinden bahsediyorum. Hristiyanlık Avrupa yasalarının kök salmasına ortam 

hazırlamıştı. Düşüncemizin tamamı İsevilik çerçevesinde bir mana kazanmaktadır. Avrupalı herhangi 

bir insan, Hıristiyanlığın doğru bir din olmadığını düşünebilir. Ancak onun ifade ettiği, ürettiği ve 

yaptığı her şey, Hıristiyanlık ananesinden ortaya çıkar ve anlamını da Hıristiyanlık harsından alır. 

Avrupa harsının, Hıristiyanlık sona erince yaşayamayacağına inanıyorum. Buna yalnızca İsevi 

olduğumdan değil, ayrıca toplumsal biyoloji çalıştığım için de inanıyorum. Şayet Hıristiyanlık ortadan 
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kalkarsa kültürümüzün tamamı da sona erecektir. Sonra yeniden en başından başlamak 

mecburiyetindeyiz. Sizin için hazır bir esvap gibi, bir hazır hars yoktur. Yününden kıyafet yapacağınız 

bir koyunu besleyebilmek için ektiğiniz otların yeşermesini beklemek mecburiyetindesiniz (Eliot, 

1981: 135). 

Eliot’un bu görüşünü haklı ve tutarlı buluyoruz. Yakın zamanda dünyamızda gelişen bazı trajik 

olaylar, Eliot’ın bu görüşünü doğrulamaktadır. 1980’lı yılların başında; Bulgaristan’da Jivkof 

yönetiminin Türk azınlığa yaptığı asimilasyon, Yugoslavya’nın dağılma sürecinde Boşnakların, bugün 

ise Arakan Müslümanlarının katledilmesinin altında yatan gerçek hep sahip oldukları inanç değerleri 

değil mi? 

Bugünkü Batı medeniyetini oluşturan üç temel değerden biri Hıristiyan ruhçuluğudur. Aynı 

şekilde İslâm medeniyetinin temelini de Müslümanlık oluşturmaktadır. Batı medeniyeti içerisinde; bir 

Alman, bir Fransız, bir İngiliz,  bir İtalyan kültüründen söz edilebileceği gibi; aynı şekilde İslâm 

medeniyeti içerisinde de bir Arap, bir Fars ve bir Türk kültüründen söz edilebilir. Aynı medeniyet 

içerisinde yer alan kültürler, birbirlerine daha yakındır ve benzer özellikler taşırlar (Öztürk, 2005: 76). 

Kültür ve Medeniyetimizin Temelleri 

Bin yıldan fazla bir süredir Müslüman olan Türk ulusunun kültürü, İslam medeniyetinin 

etkisiyle şekillenmiştir. Bundan dolayı okullarımız, gençlerimizi Türk-İslam kültürünü en güzel bir 

şekilde yaşatacak şekilde eğitmeli, öğretimde ise bugün teknik alanda dünyadaki en ileri ülkeler örnek 

alınmalıdır. Dün en gelişmiş ülkeler Batı idi bugün Japonya ve Çin, Güney Kore sayılabilir. Ancak 

bunlar taklit edilerek değil oluşturulacak Türk modeline hizmet edecek şekilde olmalıdır. 

Mensubu olduğu medeniyetin etkisiyle oluşmuş milli kültüründen beslenmeyen bir milletin 

felsefesi veya dünya görüşleri yoktur (Öztürk, 1998: 79). Bunu biraz açarak şöyle söyleyebiliriz. 

Dünya görüşü; bir ferdin ya da bir cemiyetin; evren, Allah, gelecek ve insanlık gibi konularda sahip 

olduğu; düşünceler, inançlar, değerler ve tavırların bütünü; bizi çevreleyen yeryüzü ve içerisinde 

yaşadığımız cemiyetle alakalı; siyasi, felsefî, ilmi ve estetik fikirlerin toplamıdır (Cevizci, 2010: 159). 

Felsefe ise insanın dünya görüşüdür. Her cemiyetin dünya görüşü farklıdır. Değerli düşünür Nurettin 

Topçu’nun ifadesiyle; felsefe bir millette irade olarak ortaya çıkar ve o milletin tarihine yön verir. 

Ahlakçı ve dindar, hayat adamı ve sanatkâr, asker ve diplomat hepsi filozofun kalbinde birleşirler. 

Felsefesi olan bir milletin kalbi, imanı olan bir cemiyetin de felsefesi mevcuttur (Topçu, 1970: 11). 

Türk milleti, Selçuklu ve Osmanlı devirlerinde İslâm medeniyetinin önderiydiler. Ancak 16. 

asırdan sonra Batı karşısında; önce duraklamaya, sonra gerilemeye başlamışlardır. Bu gerilemenin 

sebepleri çeşitlidir.  Ancak bize göre; en önemli sebeplerden biri 17. Yüzyılda yaşamış olan Kâtip 

Çelebi’nin, Keşfü’z- Zunûn adlı eserinde söylediği gibidir. O bu konuda; Felsefe ile hikmetin öğretimi 

İstanbul fethedildikten sonra Osmanlı İmparatorluğunun ortalarına kadar yararlıdır. Bu yüzyıllarda 

insanın haysiyeti, akıl ve nakil ilimlerindeki öğrenimi ve elde ettiği malumatla eşdeğerdir. Onların 

çağında hikmeti ve şeriatı nefsinde cem eden büyük ilim adamları vardı. Bunlar; Kadızâde Rumî, 

Şemseddin Fenarî, Hocazade, Ali Kuşçu, Mirim Çelebi Fazıl İbn Müveyyed, İbn Kemal ve Kınalızâde 

gibilerdir. Onların sonuncusu Kınalızâde Ali Efendi’dir. Gerileme dönemi başlayınca bir kısım 

müftülerin felsefeyi öğretimden çıkarıp yerine ekmel ve hidâye derslerini koyunca bilim rüzgârı 

esmedi ve ilim eksik kaldı demektedir (Kâtip Çelebi, 1971: 930). Kâtip Çelebi, konu ile ilgili olarak 

bir başka eseri Mizanü’l- Hak da ise; Osmanlı Devleti’nin başından Kanunî S. Süleyman Han 

zamanına kadar şeriat ve hikmet ilimlerini kendilerinde toplayan muhakkikler şöhretliydiler. Fatih 

Sultan Mehmed Han Semâniye medreselerini yapıp, usulüne uygun olarak ders yapılsın, diye 

vakfiyesine kayıt koydu ve şerh-i mevakıf ve haşiye-i tecrit derslerini müfredata yerleştirdi. Sonra 

gelenler bu dersler felsefedendir diyerek kaldırdılar yerine ekmel ve hidâye derslerini okutmasını 

uygun buldular diyor (Kâtip Çelebi, 2018). Aynı konuda benzer bir düşünceye sahip olan ünlü tarihçi 
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İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı isimli eserinde (1965: 67); Medreselerin 

bozulmasında, düşünceyi harekete geçirecek olan kelâm, felsefe ve matematik gibi aklî bilimlerden 

vaz geçilerek bunların yerine naklî ilimlerim konulmasının birinci derecede etken olduğunu 

söylemektedir. 

Tanzimat ve Meşrutiyet zamanlarında bu durum tartışılmış, bazı yenileşme hareketleriyle Batı 

ile aramızdaki fark kapatılmaya çalışılmıştır. Ancak farkın, kapanması bir yana, doğal olarak gittikçe 

artmıştır. Cumhuriyet devrinde, en azından bazı dönemlerde; kendi değerlerimiz reddedilerek; Batıyı 

her şey ile taklit edilmeye çalışılmıştır. Bu hal, bizi Batı kültür emperyalizminin kucağına itmiş ve 

Türk toplumunda bir kimlik buhranına sebep olmuştur. Peki Türk kimdir, Doğuya mı Batıya mı ait? 

Kendi değerlerini inkâr eden bir cemiyetin bir eğitim felsefesi olabilir mi? Felsefesi olmayan uluslar, 

büyük medeniyetler kurarak dünyada söz sahibi olabilir mi? 

Bu noktaya işaret eden, Doç. Dr. Nurettin Topçu; milletimizin üç yüzyıldan beri geçirmekte 

olduğu bunalımların nedeni ve kaynağını, kültür ve maarif sahasında aranmalıyız demektedir  (Topçu, 

1997: 17). Gerçek şudur ki, millet bünyesindeki devrimler mektepte başlar ve her milletin kendine has 

mektebi vardır. Millî mektep, zihniyet ve örfleriyle, metotları ve müfredatıyla, eğitim ilkeleri ve 

psikolojik temelleriyle ve hatta binasının yapısıyla kendini başka milletlerin mektebinden ayırır. Bizde 

zamanında medrese millî bir mektepti. X. Asırda Büyük Selçuklu Devletinin Başkenti Bağdat’ta 

kurulan Nizamiye Medresesinde okutulan hukuk, kelâm, tasavvuf ve felsefe dersleri İslâm dünyasının 

evrensel kültürünü oluşturuyordu. Bu üniversitenin başında Gazalî gibi bir düşünür vardı. 

Bağdat üniversitesinde evrensel bir değere ulaştırılmış İslâmî eğitim, XVII. Asırda içtihat 

kapısının kapatılmasıyla ruhsal feyzini yitirerek; Aristo mantığının kısır döngüsü içerisinde bunalıp 

kalmıştır. Bundan sonra medrese, İslâm kültürünün esasını anlamayarak kıyas mantığının kavram 

tekrarları içinde bocalayıp durmuştur. İslâm tefekküründen dışlanan felsefe ile birlikte toplumsal 

tefekkürün temel taşı olan tarih bilinci ve sanatta esas unsur olan hayal gücünün yapıcı aşkı, 

medresenin suçladığı, hatta tanımadığı değer halini almıştır (Topçu, 1997: 27). Medrese duvarları 

arasında, ne Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerimin âlemlere taşan ruhundan bir felsefe meydana getirildi, 

ne de sadece kılıçlarının sesleri ile övülen Fatih’lerin, Yavuz’ların ve Kanunî’lerin Kur’an’a dem tutan 

ruh ve ilham dolu maceralarının manası anlaşıldı (Topçu, 1997: 37). İşte bugünkü ruhsuzluğumuzun 

sebebi budur ve gençlerimizdeki ruh eksikliği, duygu ve vicdan hastalığı, metafizik kudret ve ilhama 

sahip olamayışımızdan ileri gelmektedir. 

Tartışma ve Sonuç 

Nurettin Topçu’nun çocukluk yılları; I. Dünya savaşına, gençlik döneminin ise Kurtuluş 

savaşına denk gelmiştir. Bu rastlantı, her iki savaşın izlerini, savaşların doğurduğu psikolojiyi 

iliklerine kadar yaşamasına nede olmuştur. Bu durum Nurettin Topçu’nun çocukluk yıllarındaki 

düşünce yapısının oluşumunu önemli ölçüde etkilemiştir. Topçu, daha sonraki yıllarda bu ortamın 

etkisiyle olsa gerek; vatan mefhumunun içine İslam ve onun hamurunda yoğrulmuş Türk kültürünü 

yerleştirmiş olan, Anadolucu hareketinin öncülerinden biri olmuştur. 

Şimdiye değin Kur’an’ın ve İslâm’ın felsefesinin yapılamamış olduğu, hatta zaman zaman yok 

sayıldığı düşünüldüğünde; neden bu kadar geri kaldığımız kolaylıkla anlaşılacaktır. Topçu’ya göre; 

felsefe kültürü, mektebin temelidir. Platon’un kurduğu akademinin kapısına “matematik bilmeyen 

içeri girmesin” diye yazdırmıştı. Bugün ise mektebin kapısına; “felsefesi olmayan milletin mektebi 

olamaz” diye yazmak icap etmektedir. Millî mektebimiz ne medrese, ya da çeşitli unsurların bir 

karışımı olan günümüz mektebidir. Müslüman Türk’ün mektebi, metafizik, ahlâk ve maarif ilkelerini, 

Kur’an’dan alarak Anadolu insanının ruhuna serpen ve bununla kalmayıp, insanlık tarihinin üç bin 

yıllık kültür ağacında olgunlaşmış meyvelerini toplayacak; evrensel bir ruh ve ahlâk okulu olacaktır 
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(Topçu, 1997: 13). 

Topçu’ya göre; her büyük medeniyet, insanlık için yeni bir felsefe getirmiştir. İnsanı insan 

yapan en esaslı unsur akl-ı selim düşüncesidir. İlkçağlardaki Çin medeniyeti Konfüçyüs’ün ortaya 

attığı hikmet esaslarına dayanıyordu. Hind’in ruhu Buda’nın ruhu ile doludur. Antik Yunan 

medeniyeti felsefe yani hikmet aşkı ile bina edilmiştir.  Batının Ortaçağı, Hıristiyanlığın eseridir. 

Yeniçağ, varlığın esasını tefekkürde arayan Descartes’in rasyonalizmi ve Kant’ın Kritisizmi ile açıldı 

(Topçu, 1997: 36). 

Fakat bugün Batı kültürünün ana merkezi, hikmet, sanat ya da edebiyat değildir. Kimyayı ve 

fiziği kendine hizmetçi yapan tekniktir. Batı dünyası, Nurettin Topçu’nun dediği gibi öz kültürünün 

kaynağını oluşturan Antik Yunan felsefesinin büyük ustası Sokrates’in, felsefeyi fizikten ahlâka 

yükseltmesine karşılık, çağımızın insani rotasını ahlâktan fiziğe doğru döndürmüş bulunuyor. II. Cihan 

harbinden beri Batı maarifi, başlangıçtaki ruh ve ahlâktan tamamen ayrılarak endüstrinin emrine 

amade olmuştur Oswald Spengler’in de (1978: 67) belirttiği gibi; bu durum Batının istikbaldeki 

çöküşüne işaret etmektedir. 
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Özet 

Türkçe, tarihin farklı dönemlerinde değişik coğrafyalarda medeniyetler inşa 

etmiş köklü bir dildir. Dünyanın farklı bölgelerinde kültür, edebiyat ve bilim dili 

olarak kullanılan Türkçenin en çok gelişme gösterdiği yerlerin başında Anadolu 

gelmektedir. Anadolu’da 11. yüzyıldan itibaren  Oğuz lehçesine dayalı olarak 

oluşturulan yazı diliyle çok zengin bir kültür, edebiyat ve bilim külliyatı 

oluşturulmuştur. Dönemin başında daha ziyade tercüme eserler ortaya konulurken 

zamanla orijinal eserler de kaleme alınmıştır. Oğuz Türkçesinin ikinci dönemi 

olarak kabul edilen Osmalı Türkçesi Dönemi’nde de sayısız tercüme ve telif eser 

ortaya konmuştur. Bu eserlerin içerisinde kıyafetnamelerin önemli bir yeri vardır. 

Kıyafet; el, ayak, göz, kulak gibi uzuvlarından ve dış görünüşünden hareketle 

insanın iç dünyasını, karakterini anlamaya çalışan bilim dalıdır. Kıyafetname ise 

dış görünüşünden yola çıkarak insanın iç dünyasına ve ahlak anlayışına dair 

hükümler çıkarmayı öğreten manzum ya da mensur eserdir. 

Türkler, İslâmiyet’i kabul ettikten sonra kıyafet ilmine ilgi duymuş, hayatın 

pek çok alanında bu ilimden faydalanmıştır. Özellikle yöneticilerin memur ve 

asker seçiminde kıyafet ilminin verilerine riayet etmesi telif ve tercüme pek çok 

kıyafetnamenin kaleme alınmasını sağlamıştır. 

Osmanlı Dönemi kıyafetnameleri geniş halk kitlelerine hitaben, bilgi vermek 

amacıyla düzenlendikleri için nispeten sade bir dille kaleme alınmışlardır. Sanat 

kaygısı taşımayan bu eserler yazıldıkları dönemin dil ve imla özelliklerini çok iyi 

yansıtmaktadır. Bu çalışmada öncelikle Osmanlı Dönemi kıyafetnameleri 

hakkında bilgi verilmiş ardından yazıldığı dönemin dil ve imla özelliklerini çok 

iyi yansıtan Terceme-i Kıyâfet-nâme adlı eserin ses ve şekil bilgisi ile imla 

özellikleri ortaya konmuştur. Çalışma sırasında elde edilen dil ve imla verileri 

dönemin ölçünlü diliyle karşılaştırılmış ve farklı olan unsurlar belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: kıyafetname, Terceme-i Kıyâfet-nâme, ses bilgisi, şekil 

bilgisi, imla. 

Abstract 

The science of kıyafet is a branch of science that tries to understand the inner 

world and character of a person from the appearance of limbs such as height, skin, 

eyes and hands. Scientific kıyafet is the knowledge of making judgements from 

person's face and outer appearance about his inner qualities, and his inner life. 

After accepting Islam, Turks were interested in scientific kıyafet and abided 

by the rules set out by this science in many areas of their life. In the state 

administration, when it was necessary to provide personnel to the palace, they 

paid attention to the physical appearance while choosing slaves and concubines. 

The interest of the palace in this matter caused the kıyafetname to be written.  

In this study, the work named Terceme-i Kıyâfet-nâme, which was copied by 

Seyyid Salih in the 19th century, will be introduced and the data obtained about 

the grammatical elements that are encountered in the text and dominant in the 

period will be presented. Since the copying date of the text coincides with the last 

period of Classical Ottoman Turkish, traces of the Turkish used in that period will 

be sought. 

Keywords: kıyafetname, Terceme-i Kıyâfet-nâme, phonetic, morphology, 

orthography.
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Giriş 

Kıyafet; el, ayak, göz, kulak gibi uzuvlarından ve dış görünüşünden hareketle insanın iç 

dünyasını, karakterini anlamaya çalışan bilim dalıdır. Kıyafetname ise dış görünüşünden yola çıkarak 

insanın iç dünyasına ve ahlak anlayışına dair hükümler çıkarmayı öğreten manzum ya da mensur 

eserdir. 

Arapça kıyafet sözcüğünün olasılık, görünüm, tarz, şekil, heyet, suret; iz sürmek, izinden 

gitmek, izlemek, birinin izinden gitmek, peşi sıra gitmek, birini taklit etmek gibi manaları vardır. 

Arabistan’da ayak izlerinden anlamlar çıkaran ve insanlar arasındaki benzerliklerden hareketle onların 

akrabalık durumunu belirlemeye çalışan insanlar vardır (Mengi, 1978: 300). Kaif denen bu kişilerin 

tecrübeleriyle farklı medeniyetlere mensup bilginlerin ortaya koyduğu bilimsel birikimden oluştuğu 

düşünülen kıyafet ilmi, zamanla bir bilim dalı olarak kabul edilmiştir (Yerdelen, 1988: 44).  

Kıyafet ilmi, ilm-i firasetle bağlantılıdır. Firaset, zeyreklik yani zeki ve anlayışlı olmak 

demektir. İlm-i firaset, ilm-i kıyafetten daha kapsamlı bir bilim dalı olarak görülmüş; kıyafet ilmi, ilm-

i firasetin alt dalı olarak ele alınmıştır. Kıyafet ilminde sadece dış görünüşe bakarak hüküm 

çıkarılırken firaset ilminde anlayış, kavrayış ve içinde bulunulan hâle uygun olarak karar vermek 

gerekli görülmüştür (Çavuşoğlu, 2004: 15-26). Günümüze kadar yazılan kıyafetnamelerin çok önemli 

bir kısmı insanın suretinden, siretini anlama gayesi ile yazılmıştır.  

İslami sahada yazılmış kıyafetnamelerin önemli bir kısmında kıyafet ilminin dinî dayanakları 

ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu amaçla bazı ayet ve hadislere atıfta bulunulmuştur. Özellikle Bakara 

suresinin 273. ayeti1, Fetih suresinin 29. ayeti2 ve Muhammed suresinin 30. ayetiyle3 bazı hadisler4 bu 

tür eserlerde sıkça zikredilmiştir. 

1. Kıyafetname Türünün Tarihçesi  

Uzuvlarına bakarak insan karakterinin temel hususiyetlerinin anlaşılabileceği fikri çok eskiye 

dayanmaktadır. Mısır, Yunan, İran, Roma ve Hint medeniyetlerinde kıyafet ilmi ile ilgilenen âlimlerin 

varlığı bilinmektedir. Bu bilim dalıyla ilk ilgilenen kişi Hipokrat’tır. Hipokrat bu bilimi teşhis ve 

tedavi amacıyla kullanmış ve insanları fiziki durumlarına göre sınıflandırmıştır. Hipokrat’tan sonra 

Eflâtun, Galen, İladus ve Aristo gibi filozofların da bu konuyla ilgilendiği bilinmektedir. Aristotales’in 

yazdığı düşünülen ve Yuhanna b. Bıtrik tarafından Arapçaya tercüme edilen Kitâbü’s-Siyâse fî 

Tedbîri’r-Riyâse (Sırrü’l-Esrâr) adlı eser İslam toplumunun firaset ve kıyafet anlayışını derinden 

etkilemiştir (Mengi, 2002: 513).   

Bilindiği kadarıyla, Araplar arasında ilk kıyafetname yazarı, eseri günümüze ulaşmayan İmam 

Şâfiî’dir. İmam Şâfiî’den sonra Yakup bin İshak, Aristo’nun Siyâset-nâme’sini Risaletü’n-fi’l-Firâse 

adıyla Arapçaya çevirmiştir. Yuhanna b. Bıtriḳ’in yukarıda zikredilen çevirisinde ve Razi’nin el-

Mansuri adlı eserinde ilm-i firasete yer verdiği bilinmektedir. İbn-i Sina’nın günümüze ulaşmayan bir 

risalesinde kıyafet ilminden bahsettiği, Katip Çelebi tarafından bildirilmektedir. İbn-i Sina’nın çağdaşı 

olan Ebu Sehl Mesihi’nin ilm-i firasetten bahseden bir eser yazdığını, Gevrekzâde’nin Kıyafet-

nâme’sinden öğrenmekteyiz. Ebu Kasım Abdulkerim ibni Havazin Kuşeyri de Etvâr-ı Selâtini’l-

Müslimîn adlı eserinde firaset konusuna yer vermiştir. Diğer taraftan Fahreddin Râzî’nin Kitâbu’l-

Firâset’i ve Muhyiddin Arâbî’nin et-Tedbirâtu İlâhiyye fî İslâhi’l-Memleketi’l-İnsâniye adlı eseri 

sonraki dönemlerde yazılmış kıyafetnamelere kaynak teşkil etmiştir. (Yılmaz, 2012: 131-132).  

 
 .kendilerini simalarından tanırsın…”  Bakara, 2/29…“  تَعِْرُفهُْم بِِسيَميهُمْ  1

 .onların alâmetleri yüzlerindeki secde izleridir...”  Fetih, 48/29 …“ ِسىَماهُْم فِى ُوُجوِهِهْم ِمْن اَثَِرالسُُّجودِ  2

 .kuşkusuz konuşma tarzlarından sen onları bileceksin…” Muhammed, 47/30…“ و لَتَْعِرفَنَُّهْم في لَْحِن اْلقَْول 3

 .Mü’min, Allah’ın nuruyla bakar.” (Aclunî, Keşfu’l-Hafâ, I, s. 42)“ المؤمن ينظر بنورهللا تعالى 4
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Farslar da tıpkı Türkler gibi bu ilmi Arap mütercim ve müelliflerin eserlerinden öğrenmiştir. 

Kemaleddin Abdürrezzak Kaşânî’nin günümüze ulaşamamış eseri, Derviş Abdurrahman Mîrek’in 

Tuhfetü’l-Fakir’i, Seyyid Ali Hemedani’nin Zahiretü’l-Mülūk’u,  Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin firasetten 

de bahseden Ahlâk-ı Muhsinî’si Fars diliyle yazılmış önemli kıyafetnamelerdendir (Yerdelen, 1988: 

53-54). 

1.1. Osmanlı Dönemi Kıyafetnameleri 

Türkler, İslâmiyet’i kabul ettikten sonra ilm-i kıyafete ilgi duymuş, hayatın pek çok alanında bu 

bilimden faydalanmıştır. Tıp ve siyasetin yanında saraya eleman alımı, köle ve cariye seçiminde de 

kıyafet ilminin verilerinden faydalanmıştır. Yöneticilerin bu konuya ilgi duyması telif ve tercüme pek 

çok kıyafetnamenin kaleme alınmasına zemin hazırlamıştır. 

Osmanlı Dönemi kıyafetnameleri geniş halk kitlelerine hitaben, bilgi vermek amacıyla 

düzenlendikleri için nispeten sade bir dille kaleme alınmıştır. Sanat kaygısı taşımayan bu eserler 

yazıldıkları dönemin dil ve imla özelliklerini çok iyi yansıtmaktadır. Yer yer tıpla da ilişkilendirilen 

kıyafetnamelerde, fizyonomi ve psikolojiye ait pek çok terimi görmek mümkündür.  

Türkler, kıyafet ilminin fizyoloji ve psikoloji ile ilgili kısımları üzerinde yoğunlaşmıştır 

(Banarlı, 1998: 476). Kıyafet ilmi “kıyâfetü’l-isr” ve “kıyâfetü’l-beşer” olarak iki ana başlık altında 

incelenmiştir. Kıyâfetü’l-isr, kişinin ayak izlerinden hareketle yaşı, cinsiyeti ve fizikî özelliklerinin 

belirlenmesidir. Kıyâfetü’l-insâniyye veya kıyâfetü’l-ebdân olarak da bilinen kıyâfetü’l-beşer ise fizikî 

özelliklerden hareketle kişinin karakteri ve soyunun belirlenmesidir. Osmanlı Dönemi kıyafetnameleri 

içerikleri açısından ele alındığında ilm-i sîmâ, ilm-i hutut, ilm-i kef, ilm-i ihtilâc, ilm-i iyafe, ilm-i 

riyaka ile benzerlikler göstermektedir (Mengi, 2002: 513). 

Bilindiği kadarıyla içerisinde ilm-i kıyafetle ilgili bilgiler barındıran ilk Türkçe eser Bedr-i 

Dilşad Bin Muhammed Oruç’ un Sultan II. Murad’a ithafen yazdığı Murad-nâme isimli mesnevidir. 

Esasen tam bir kıyafetname olmayan bu eserin 34 ve 40. bablarında ilm-i kıyafete değinilmiştir 

(Ceyhan, 1994: 131-136). Diğer taraftan Fatih Sultan Mehmed devri vezirlerinden Mahmud Paşa’nın 

muhasibi Sarıca Kemal tarafından kaleme alınan ve günümüze ulaşmayan Selatin-nâme isimli eserde 

de kıyafet ilmi ile ilgili bilgiler bulunduğu bilinmektedir. Bilinen ilk müstakil Türkçe kıyafetname ise 

Akşemseddinzade Hamdullah Hamdi’nin 15. yüzyılda kaleme aldığı manzum Kıyâfet-nâme’sidir 

(Çelebioğlu, 1998: 231). 

 Ayrıca Firdevs-i Rumi’nin Firâset-nâme’si, Sivrihisarlı Şaban’ın Damat İbrahim Paşa’nın 

emriyle yazdığı Kıyâfet-nâme’si, Bayramiyye meşayihinden İlyas ibni İsa-yı Saruhanî’nin Kıyâfet-

nâme’si, Abdülmecid ibni Şeyh Nasuh’un manzum Kıyâfet-nâme’si, Mustafa ibni Evrenos’un Kıyâfet-

nâme’si, Bali-zâde Mustafa Efendi’nin 1575’te tamamlayıp III. Murad’a ithaf ettiği Kıyâfet-nâme’si, 

Nesimi’nin Kıyâfetü’l-Firâse’si, Niğdeli Visali’nin 1595’te Sultan III. Mehmed’e ithaf ettiği 

Vesîletü’l-İrfân’ı, Kıyâfetü’l-İnsâniyye fî Şemâili’l- Osmâniyye’si, Şeyh Ömer Halvetî’nin 1602 tarihli 

manzum tercümesi, Ömer Fani Efendi’nin Kıyâfet-nâme’si, Azmi Pir Mehmed’in Enîsü’l-Ârifîn adlı 

eserinin içerisindeki Der-Firâset bölümü,  Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Marifet-nâme içinde yer alan 

Kıyâfet-nâme’si, Mustafa Hami Paşa’nın Fenn-i Kıyâfet’i, Hafız Hasan Gevrekzâde’nin Risâle-i 

Kıyâfet-nâme’si, Avanzâde Mehmed Süleyman’ın Ulûm-ı Hafiyyeden Musavver ve Mükemmel 

Kıyâfet-nâme’si, Tahir Ömerzâde Yusuf Halis’in Kıyâfet-nâme-i Cedîde’si, Ömer b. Es-Seyyid 

Halil’in Zübdetü’l-İrfân fî Alâmâti’l-Ebdân’ı, Hüseyin Şâkir’in Ferâsetü’l-Hikemiye fî Kıyâfetü’l-

İnsâniye’si ve Cacermi Bedrüddin’in İhtilaç-nâme’si Osmanlı Türkçesi ile yazılmış önemli 

kıyafetnamelerdendir (Çavuşoğlu, 2004: 42-43; Koyuncu, 2019: 503-504; Yerdelen, 1988: 59). 

2. Terceme-i Kıyâfet-nâme 

2.1. Eserin Adı 

Eserin sadece bir nüshası tespit edilebilmiştir. Bu nüshada eserin adıyla ilgili bir bilgi 

bulunmamaktadır. Sadece 1b sayfasında eser için “risāle” ifadesi kullanılmıştır. Eserde bu konuyla 
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ilgili başka bir bilgi bulunmamasına rağmen www.yazmalar.gov.tr’de eserin adının Terceme-i Kıyâfet-

nâme olduğu belirtilmiştir.  

2.2. Eserin Özellikleri 

Terceme-i Kıyâfet-nâme, Hicri 1220, Miladi 1805/1806 tarihinde istinsah edilmiştir. Osmanlı 

Türkçesi ile kaleme alınmış olan eser, Millȋ Kütüphanenin Milli Kütüphane Yazmalar 

Koleksiyonu’nda 06 Mil Yz A 3074 demirbaş numarasıyla kayıtlıdır.  

43 varaktan ibaret olan eser, 174x120-115x68 mm. ölçülerindedir. Eserin her sayfasında 

ortalama 13 satır mevcuttur. Krem rengi kartal filigranlı bir kağıda rik’a yazı türü ile yazılmıştır. 

Matlab ve söz başları kırmızı, mihrabiye ve cetveller yaldızlıdır. Mıklebli ebru kâğıt kaplı mukavva bir 

cilt içerisindedir. 1a'da es-Seyyid Şeyh Ali'ye ait mühür; 21a, 30a, 34b ve 39a'da avuç içini gösteren 

dört resim vardır.  

Adından da anlaşılacağı üzere tercüme bir eser olan Terceme-i Kıyâfet-nâme, metinde açık 

olarak belirtilmese de, Muhammed bin Ebi Bekr bin Ebû Tâlib El-Ensârî tarafından kaleme alınan 

Kitabü’l-Âdab ve’s-Siyâse fî İlmi’n-Nazari ve ve’l-Firâse adlı eserden Türkçeye tercüme edilmiştir. 

Eserin Şaban-ı Sivrihisari tarafından Türkçeye aktarılan Kıyâfet-nâme adlı eser ile benzer yönleri 

olduğu görülmektedir (Bozkurt, 2008: 146). 

2.3. Eserin Yazılış Sebebi 

Eser, okuyanların kıyafet ve firaset ilminde bilgi sahibi olması amacıyla kaleme alınmıştır. Bu 

durum eserin 1b sayfasında şu şekilde anlatılmaktadır: “... bil ki ʽilim risālelerinden bu risāleyi 

Türkīye tercüme eyledim tā kim sen daḫı bu ʿilm-i kıyāfet ve firāsetinde bu risāle sebebiyle māhir ve 

ḥāẕıḳ olasın ...”  

2.4. Eserin Bölümleri 

Eser iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, bir mukaddime, baştan ayağa kadar insan 

uzuvlarının özelliklerinden bahseden bir bâb ve 29 fasıldan meydan gelmektedir. İkinci bölümde ise 

elin vasıflarının açıklandığı müstakil bir mukaddimeyle altı bâb bulunmaktadır. 

2.5. Eserin Müellifi veya Müstensihi 

Eldeki tek nüshada eserin yazarı hakkında bir açıklama bulunmamaktadır. Sadece yazmanın son 

sayfasında Seyyid Salih ifadesi yer almaktadır. Bu sebeple olsa gerek www.yazmalar.gov.tr’de eserin 

müstensihinin Seyyid Salih olduğu belirtilmiştir. Ancak şu ana kadar yapılan araştırmalarda Seyyid 

Salih hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Diğer taraftan Seyyid Salih’in eserin müellifi mi 

yoksa müstensihi mi olduğu bilinmemektedir. Eserin müellif hattı olup olmadığına dair de bir bilgimiz 

yoktur. Müellif ya da müstensihin eseri kaleme alırken günlük konuşma dilini kullanması, imla 

hususunda titizlik göstermemesi, Arapça çoğul anlamlı sözcüklere Türkçe çokluk ekini getirmesi iyi 

bir eğitim almadığı zannına sebep olmaktadır. Ancak eser, klişeleşmiş imlanın sebep olduğu 

olumsuzlukları bir nebze de olsa azaltabilen eli öpülesice kişilerin yanlışları (Tulum, 2011: 163) olarak 

değerlendirebilecek pek çok özelliğe sahiptir. 

3. Terceme-i Kıyâfet-nâme’nin Dil Özellikleri 

Terceme-i Kıyâfet-nâme, Osmanlı Dönemi’nde kaleme alınmış diğer kıyafetnameler gibi 

genellikle halkın anlayabileceği sade bir dille yazılmıştır. Kıyafet ilmiyle ilgili bazı Arapça ve Farsça 

terimlerin kullanılması eserin dilini ağırlaştırmamıştır. Bu durumun temel sebebi eserin müellifinin 

metni tercüme ederken edebî gaye gütmemesidir. Diğer taraftan eserde, yazıldığı dönemin dil 

özelliklerinden ayrışan pek çok unsur bulunmaktadır. 

3.1. Terceme-i Kıyâfet-nâme’nin Ses ve Şekil Bilgisi Özellikleri 

3.1.1. Eski Türkçeden beri Türkçe kelimelerde sağlam bir şekilde görülen kalınlık-incelik 
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uyumu Terceme-i Kıyâfet-nâme’de de hemen hemen tamdır. Öyle ki Türkiye Türkçesinde uyuma 

girmeyen hangi, dahi ve kardeş gibi sözcüklerle +ki biçim biriminin de uyuma girdiği görülmektedir: 

 yanında+ġı [20b/6] ياننده غي 

 ḳanġı  [20a/2] قنغي

  daḫı  [5a/6] دخي 

 ḳarındaşı  [30b/11] قرنداشي 

3.1.2. Alıntı kelimelerin Türkçenin söyleyiş özelliklerini kazanması oldukça uzun sürmüştür 

(Tulum, 2011: 183). Terceme-i Kıyâfet-nâme’de, Türkiye Türkçesinde kalın sıradan ünlülerle 

seslendirdiğimiz bazı alıntı kelimelerin ince sıradan ekler alarak kalınlık-incelik uyumunun dışına 

çıktığı görülmüştür: 

 şādlige [11a/1] شادلكه 

 ṭabīʽatsizlige [13b/7] طبيعتسزلكه

 ġuṣṣasizlige [15a/9] غصه سزلكه 

 żaʽīfligine  [26a/3]  ضعيفلكنه

 ḫasteligi  [27a/2]  خسته لكي

3.1.3. Terceme-i Kıyâfet-nâme’de, az da olsa, kalınlık-incelik uyumuna uyan ve uymayan 

yapıların bir arada kullanıldığı görülmektedir. Duman, Osmanlı Türkçesindeki bu tür kullanımların alt 

ağız gruplarının etkisiyle ortaya çıkmış olabileceği kanaatindedir (2008: 11): 

 bahadurlıġa [10a/2] بهادورليغه  bahadirlige [14b/8] باهادرلكه

3.1.4. Terceme-i Kıyâfet-nâme’de -dIk sıfat-fiil eki kalın sıradan fiil tabanlarına hem kalın hem 

de ince sıradan ünlülerle eklenmek suretiyle yer yer düzlük-yuvarlaklık uyumunu bozmuştur. Bu 

durum Eski Anadolu Türkçesinin etkisi olarak değerlendirilebilir (Develi, 1995: 84): 

 maʽlūm oldigi [13a/5] معلوم اولديكي oldıġına  [27b/6]  اولديغنه

 durdigi  [22b/1] دورديكي oturdıġı  [12b/2] اوتورديغي

3.1.5. Düzlük-yuvarlaklık uyumu Türkçenin tarihî dönemlerinde pek düzenli değildir (Timurtaş, 

1977: 27). Türkiye Türkçesinde nispeten sistematik bir hâl alan düzlük-yuvarlaklık uyumu Osmanlı 

Türkçesi Dönemi’nde oluşmaya başlamıştır (Banguoğlu, 2019: 88; Ergin, 2009: 72). 18. yüzyılın 

başlarında sistematik bir hâl almaya başlayan uyumun 18. yüzyılın sonlarında sağlam temellere 

oturmaya başladığı düşünülmektedir (Gümüşkılıç, 1992: 266) Terceme-i Kıyâfet-nâme’de de kelime 

tabanında düzlük-yuvarlaklık uyumu yer yer ikili görünüş arz etmektedir. Uyuma giren kelimelerle 

uyumun dışında kalan kelimelerin bir arada kullanılması hem Eski Anadolu Türkçesinin hem de alt 

ağız gruplarının etkisini göstermektedir:    

 delilige  [24a/6]  دليلكه delülige [10a/10] دلولكه 

 yukarısı   [16a/1] يوقاريسي  yuḳaru [40b/5] يوقارو 

 ṣarı [10a/10] صاري  ṣaruya [10a/12 صارويه  

 kendi [5a/3] كندي kendü [8a/3] كندو

 yoġınlıġa [10a/5] يوغينليغه  yoġunluḳda [11a/2] يوغونلقده

 diye [24b/7]  ديه diyü  [2a/10] ديو

3.1.6. İkili kullanmların yanında daima düzlük-yuvarlaklık uyumu dışında kalan kelimeler de 

vardır. Bu durum Eski Anadolu Türkçesindeki yuvarlaklaşma eğiliminin devam ettiğinin 

göstergesidir: 

 delük  [13a/12] دلوك

 temürden [28b/11] تموردن

  yılduzı [28b/12] يلدوزي 



 

 

Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi 
Journal Of International Yunus Emre Social Sciences 

Haziran/June 2021, Sayı/Issue: 3, s. 9-19 

 

14 

Ali Kemal ŞAŞ - Şenol KORKMAZ 

 gerü   [35b/9] كرو

3.1.7. Terceme-i Kıyâfet-nâme harekesiz bir hatla kaleme alındığı için imla gereği ünlü 

bulundurmayan eklerin düzlük-yuvarlaklık uyumunu belirlemek oldukça güçtür. Eski Anadolu 

Türkçesi Dönemi’nde düz ve yuvarlak ünlülü şekline rastlanan -Up türetimsel biçim birimiyle Eski 

Anadolu Türkçesi Dönemi’nde daima yuvarlak ünlü ile bulunan -sUn çekimsel biçim birimi (Develi, 

1995: 117; Mansuroğlu, 1998: 252) daima yuvarlak ünlüyle kullanılmıştır: 

 alup [17a/12] آلوب 

 idüp [18b/8] ايدوب 

 itsün [19a/13] ايتسون

لمسونك  gelmesün [29b/6] 

3.1.8. Eserde, -cI, -IcI türetimsel biçim birimleri ile -dI ve -I çekimsel biçim birimlerinin daima 

düz ünlüyle kullanıldığı tespit edilmiştir: 

 yalancı [35b/3]  ياال نجي

 yırtıcı  [6a/1]  يرتيجي

 bakıcı  [11b/13] بقجي

 oldı  [7b/7] اولدي 

 ḳıldılar [8a/9]  قلديلر

 imāmı [4b/9]  امامي

3.1.9. Eserde, -lI ve -dUk türetimsel biçim birimlerinin düz ünlülü tabanlara hem düz hem de 

yuvarlak ünlülü şekilleriyle eklendiği tespit edilmiştir:  

يدواتل devletlü [33b/4] دواتلو  devletli [37a/2] 

 ḳaḳıdıġı [23a/8] قاقديغي  yaşaduġı  [23a/7] ياشدوغي

3.1.10. Türkçede süreksiz tonsuz ünsüzlerle biten sözcüklere ünlü ile başlayan biçim birimler 

geldiğinde bu ünlüler tonlulaşır (Kiremit, 2002: 26). Terceme-i Kıyâfet-nâme’de ḳ ünsüzünün iki kez 

bu kuralın dışına çıkarak tonlulaştığı görülmektedir: 

 olmağdır  [9a/10] اولمغدر

 olmağlıḳ  [22a/3] المغ لق

3.1.11. Türkçede e ile i arası bir ses olan kapalı e’nin varlığı uzun süreden beri tartışılmaktadır 

(Argunşah, 2010: 47). Bu tartışmaların temel sebebi tarihî metinlerde kapalı e ses birimini gösterecek 

bir işaretin bulunmayışıdır (Duman, 2008: 43). Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra kullanmaya 

başladığı Arap alfabesinde de kapalı e ses birimini gösterecek özel bir harf veya işaretin olmaması bu 

ses birimin tespitini hayli zorlaştırmaktadır. Bazı araştırmacılar harekeli metinlerdeki üstünlü elif ( َا) 

veya üstünlü y ( َى) harflerini kapalı e olarak kabul etmişlerdir (Kocaoğlu, 2003: 267; Korkmaz, 2017: 

77). Harekesiz bir metin olan Terceme-i Kıyâfet-nâme’de kapalı e’nin tespit edilmesi çok zordur. 

Ancak tarihî metinlerde kapalı e sesini barındırdığı düşünülen kelimelerin metindeki imlalarında i 

sesinin ağırlıkta olduğu görülmektedir: 

vir- (12 defa) ver- (hiç kullanılmamış) 

di-   (13 defa) de- (1 defa)  

3.1.12. Arap alfabesinde karşılığı olmayan p sesi, Osmanlı Türkçesi metinlerinde çoğu zaman b 

 harfi ile ifade edilmiştir. Bu durum Arap harfli metinlerde p > b başkalaşması hakkında kati bir (ب )

açıklama yapmayı zorlaştırmaktadır (İlhan, 2009: 36; Tulum, 1991: 26). Dönemin diğer eserlerinde 

olduğu Terceme-i Kıyâfet-nâme’de de p ve b sesleri yer yer nöbetleşe kullanılmıştır: 

 parmaḳ [17a/3] پرمق barmaḳ [16b/3] برمق
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3.1.13. Batı Türkçesinde sözcük başında bulunan d’ler, Eski Türkçede genellikle ṭ/t 

biçimindeydi (Ergin, 2009: 91). Eski Türkçe döneminin sonundan itibaren görülen t- > d- gelişmesi 

Eski Anadolu Türkçesi döneminde karışık bir hâl almış, bu durum günümüze kadar devam etmiştir 

(Duman, 1995:102). Terceme-i Kıyâfet-nâme’de ṭ ve d sesleri genellikle nöbetleşe kullanılmıştır: 

 dırnaḳ [16b/4] درنق  ṭırnaḳ [17a/5] طرنق 

  doḳındıġı [28a/5] دوقنديغي ṭoḳınmayalar [36b/1] طوقنميه

 dostlarına [41a/10] دوستلرينه ṭostları [41a/10] طوستلري 

 durmaġa [25a/10] دورمغه  ṭura [41a/10] طوره 

 durdigi  [22b/1] دورديكي ṭurmaz  [19a/10] طورمز 

3.1.14. Eski Türkçede belirtme hâli için +Ig, +nI ve +n olmak üzere üç çeşit biçim birimi 

kullanılmıştır. Bunlardan +Ig biçim birimi zaman içerisinde g sesinin düşmesiyle Batı Türkçesinde +I 

hâlini almıştır. Eski Anadolu Türkçesinde bu eklerin tamamının kullanıldığı görülür (Özkan, 2000: 

115). Osmanlı Türkçesinin ilk dönemlerinde de varlığını sürdüren bu eklerden +I ve +n’nın Terceme-i 

Kıyâfet-nâme’de daima düz ünlüyle kullanıldığı görülmüştür: 

 imām+ı  [4b/9]  امامي

  dibi+n+i [24b/11] ديبني 

  kendü+y+i [35b/2] كندويي

  millet+i+n [3a/9] ملتين 

 aḥvāl+i+n [3b/2] احوالين

 el+i+n [19a/5] الين 

 adlar+ı+n [20a/6] ادلرين

3.1.15. Günümüz Türkçesinde istek eki olarak adlandırılan -A biçim birimi Eski Türkçedeki   -

gAy/-gA şeklinden gelişmiştir (Gabain, 2003: 81). Eski Türkçe devresinde gelecek zaman eki olan -

gAy/-gA biçim birimi Eski Anadolu Türkçesi döneminde hem fonetik hem de semantik değişime 

uğramıştır. Bu dönemde -A şeklini alan biçim birim gelecek zaman, geniş zaman, emir, şart, 

gereklilik, ve istek görevleriyle kullanılmıştır (Özkan, 2000: 139). -A biçim biriminin Terceme-i 

Kıyâfet-nâme’de aşağıdaki görevlerde kullanıldığı tespit edilmiştir:  

3.1.15.1. Geniş Zaman Görevinde:  

... hīç nāẓīr gelmiş ve gelecek olmaya [3a/13] 

... hīç kimesneye ḫayrı olmaya  [12a/3] 

3.1.15.2. Emir Görevinde: 

... her meseleyi edillesiyle  bileler  [9b/4] 

... buŋa göre ḳıyās idesin  [26b/13] 

3.1.15.3. Şart Görevinde: 

... eger görüp setr idesin şol aṣl-ı ʽuḳūbet ideyin diyü tehdīd iderlerdi [2a/9] 

... gök gözli küçük ve ditrer ola ḥayā’suzlıġa (...) delīldür [11b/3] 

3.1.15.4. Gereklilik Görevinde: 

... ādemüŋ eyüsi ve yaramazı biline  [6b/7] 

... nā-ehl olan kimesneye taḳdir-i terbiyet olına  [8b/6] 

3.1.15.5. İstek Görevinde:  

... bu ʽilm ile ʽamel ideler her kişiye asān ola  [7a/9-10] 

... ne olaydı anadan ṭoġmayaydum [24b/6-7] 

3.1.16. Eski Anadolu Türkçesi Dönemi’nde ortaya çıkan -AcAk biçim birimi başlangıçta sıfat-

fiil olarak kullanılmıştır (Korkmaz, 2005: 11). Zaman içerisinde belirli gelecek zaman anlamı kazanan 

-AcAk biçim birimi Terceme-i Kıyâfet-nâme’de daima belirli gelecek zaman görevinde kullanılmıştır: 
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gelecekdür  [2a/3] 

aṣılacaḳdur [26b/8] 

3.1.17. Terceme-i Kıyâfet-nâme’de gereklilik kipi için -mAlI, -mAk gerek ve -A yapıları 

kullanılmıştır.  

ṣadāḳat ehli üzere dimeli [5b/8] 

ḥazer itmek gerekdir [5b/3] 

ādemüŋ eyüsi ve yaramazı biline  [6b/7] 

3.1.18. Türkiye Türkçesinde -AyIm şeklini almış olan birinci tekil şahıs emir biçim birimi 

Terceme-i Kıyâfet-nâme’de -AyIn şeklindedir: 

aʽṭā ideyin [2a/9] 

ʽuḳūbet ideyin [2a/10] 

3.1.19. Terceme-i Kıyâfet-nâme’de Eski Türkçede ve Eski Anadolu Türkçesinde ikinci şahıslar 

için kullanılan -gIl biçim birimine (Korkmaz, 2017: 138) rastlanmamış, ikinci şahıs emir kipi eksiz 

olarak kullanılmıştır: 

bil  [1b/3] 

3.1.20. -mAklIk türetimsel biçim birimi, -mAk türetimsel biçim biriminin genişlemiş şeklidir 

(Bayraktar, 2004: 9). Türkiye Türkçesinde kullanımdan düşmüş olan -mAklIk türetimsel biçim 

biriminin Terceme-i Kıyâfet-nâme’de kullanıldığı tespit edilmiştir:  

bilmeklik  [2b/1] 

urmaḳlıġa [10b/8] 

olmaḳlıġa  [25b/13] 

3.1.21. 17. yüzyıldan itibaren Arap harfli metinlerde görülmeyen -gAn türetimsel biçim 

biriminin (Kartallıoğlu, 2011: 564) Terceme-i Kıyâfet-nâme’de kullanıldığı tespit edilmiştir:  

ditregen [12a/12] 

yürügen [15b/13] 

3.1.22. Terceme-i Kıyâfet-nâme’de günümüz Türkçesinde kullanımdan düşmüş olan -ICAK ve -

DUkdA biçim birimlerinin örneklerine rastlanmıştır:  

ḫalḳ idicek  [6b/1] 

ḳoyıcaḳ [12a/2] 

aya ḳıṣa olduḳda  [16b/11] 

murād olduḳda  [21b/10] 

3.2. Terceme-i Kıyâfet-nâme’nin İmla Özellikleri 

Harekesiz rikʽa hatla kaleme alınmış olan Terceme-i Kıyâfet-nâme’de yazıldığı dönemin imla 

kurallarıyla bağdaşmayan pek çok özellik bulunmaktadır. Bu farklılıkların temel sebeplerinden biri 

müstensihin yaşadığı bölgenin ağız özelliklerini metne aktarmasıdır.  

3.2.1. Eski Uygur yazısı imla özelliklerinin Eski Anadolu Türkçesinde bir süre devam ettiği 

bilinmektedir. Bu imla geleneğinin kalın ve ince sıradan s ünsüzlerini aynı işaretle göstermesi 

sebebiyle Arap harfli metinlerde kalın sıradan s ile yazılması gereken bazı kelimelerin ince sıradan s 

ile yazıldığı görülmüştür (Mansuroğlu, 1998: 249). Terceme-i Kıyâfet-nâme’de “saç” kelimesinin hem 

kalın hem de ince sıradan s ile yazıldığı tespit edilmiştir: 

 saç [10a/4] ساج  ṣaç [10a/2] صاج 

3.2.2. Metinde bildirme ve belirtme biçim birimlerinin ikili, ilgi biçim biriminin ise üçlü 

imlasına rastlanmıştır: 

 dimişdir  [5b/1]  ديمشدر    şahiddir  [4a/6] شاهددير

  milletin   [3a/9]   ملتين   ṣūretiŋ  [4b/11]   صورتك
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   ḳalbiŋ   [16b/10] قلبك   kuşlaruŋ [6a/1] قشلروك 

  ḫaṭṭıŋ [24b/1] خطيك  ḫaṭṭıŋ [26b/9] خطك 

3.2.3. Metinde, belirtme hâli için kullanılan +n biçim birimi, bir ağız özelliği olarak +ŋ ile de 

yazılmıştır:  

 şeriʽat+iŋ   [3a/8] شريعتك

 keyfīyet+iŋ [3a/9] كيفيتك 

 delāletler+iŋ [20a/10] داللتلرك

3.2.4. Terceme-i Kıyâfet-nâme’de müellif veya müstensihin ağız özelliği olarak düşünülebilecek 

kullanımlar da mevcuttur: 

 aşaġa [18a/3] آشغه 

  ṣa(ġ) [20b/6] صا

 seksan [22a/11] سكسان

 yirişse  [22b/9] يريشسه 

 daḳ [25b/3] دق 

 düküne [28b/7] دوكنه 

  yoḫsa [33a/2] يوخسه 

للرده ويخس  yoḫsullarda [40b/8]  

3.2.5. Terceme-i Kıyafet-nâme’de sözcük içindeki a sesi için ا (elif) yerine  ه (he) harfinin 

kullanıldığı örnek de mevcuttur: 

 uvacuḳ [13b/10] اوه جق 

3.2.6. Metinde Türkçe sözcüklerin farklı imlalarına rastlanmıştır. Bu durum müstensihin ağız 

özelliklerinin metne yansıması olarak düşünülebilir: 

  ginligi [13a/12] كينلكي  giŋ  [10b/1] كيك 

 yumuşaḳ [10a/2] يوموشق  yumşaḳ [15a/7] يومشق 

 yoġunluḳda [11a/2] يوغونلقده yoġınlıġa [10a/5] يوغينليغه 

 yirişse  [22b/9] يرشسه  irişse  [28a/6] ايرشسه  

   eylik [33b/1] ايلك  eyülik  [13b/1] ايولك

  diyü  [2a/10] ديو diye [24b/7]  ديه

 daḳ  [25b/3] دق  dek  [29a/7] دك

 aşaġa [35b/10] اشاغا  aşaġa [18a/3] آشغه 

3.2.7. Metinde “a” sesi için bazı sözcüklerde medli elif kullanılması imla tutarsızlığına sebep 

olmuştur: 

 almanıŋ[32b/1] المنك  alup [17a/12] آلوب 

3.2.8. Metinde Türkçeye yabancı dillerden girmiş sözcüklerin imlasında farklılık tespit 

edilmiştir: 

 ādemi  [12a/9] ادمى  ādeminüŋ [5a/10] آدمينك 

ا  amā [29b/3] اما    ammā  [29a/1] امَّ

  şāẕlıġına  [14b/10] شاذلغنه   şādlıġa  [17b/12] شادلغه 

3.2.9. Terceme-i Kıyâfet-nâme’de bazı biçim birimlerin farklı imlaları tespit edilmiştir: 

 buncılayın [27a/12]  بونجالين  buncılayın [3a/3]  بونجيالين

  öldürdigine [41b/2] اولدردكنه  itdigimüz [17a/7] ايتديكمز 

 ḫaṭṭıŋ [24b/1] خطيك  ḫaṭṭıŋ [26b/9] خطك 

 oldigi [13a/5] اولديكي oldığı  [4a/4] اولديغي
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Ali Kemal ŞAŞ - Şenol KORKMAZ 

Sonuç 

Terceme-i Kıyafet-nâme, 17. yüzyılın ölçünlü dilinden hem ses hem şekil hem de imla 

yönünden farklılıklar göstermektedir. Eserde, aynı sözcüğün kalınlık-incelik uyumuna uyan ve 

uymayan formlarının yan yan kullanılması alt ağız gruplarının etkisini göstermektedir. Bazı alıntı 

sözcüklere gelen biçim birimlerinin yer yer düzlük-yuvarlaklık uyumunun dışına çıkması söz konusu 

sözcüklerin Türkçenin söyleyiş özelliklerini henüz tam olarak kazanmadığını ortaya koymaktadır. 

Eserde düzlük yuvarlaklık uyumuna giren sözcüklerle bu uyumun dışında kalan sözcüklerin bir arada 

kullanılması Eski Anadolu Türkçesi etkisinin devam ettiğini düşündürmektedir. Ayrıca eserde istek 

eki olarak adlandırılan -A biçim biriminin geniş bir kullanım alanına sahip olması da bu düşünceyi 

desteklemektedir. Diğer taraftan Eski Anadolu Türkçesinin sonlarında etkisini kaybettiği düşünülen 

Uygur imla özelliklerinin 19. yüzyılın başlarında istinsah edilmiş olan Terceme-i Kıyafet-nâme’de 

görülmesi oldukça ilginçtir. 
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Özet 

Bu çalışmada incelemekte olduğumuz metin 17. yy’ın ilk çeyreğine ait, Osmanlı 

Türkçesinin dil özelliklerini gösteren ve Afrikalılar hakkındaki bazı düşüncelere 

cevap verme ihtiyacına binaen Ali b. Abdurrauf el-Habeşî tarafından kaleme alınmış 

bir yazma eserdir. Elimizde tek nüshası bulunan eser, 240 varaktan oluşmakta ve her 

sayfasında 17 satır bulunmakta olup süslü ve yer yer secili cümle yapıları ihtiva 

etmektedir. Basit cümlelerle birlikte birbirine bağlaçlarla bağlanmış cümleler de 

oldukça fazla sayıdadır. Metinde cümlelerin bir diğer bağlanma şekli ise ortak cümle 

ögeleri, ortak şahıs/kip ekleri ile anlam ilişkisidir. Ayrıca her ne kadar çok iyi bir 

eğitim almış olsa da müellifin ana dilinin Türkçe olmamasının izleri de cümle 

yapılarında yer yer hissedilmektedir.  

Makale, söz konusu eserin cümle türlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu 

doğrultuda yüklemin türüne göre, yüklemin yerine göre ve anlamına göre cümlelerin 

yanı sıra cümlelerin bağlanma şekilleri de incelenecektir. Hacimli bir metin olması 

sebebiyle çalışma esnasında metnin başından, ortasından ve sonundan olmak üzere üç 

eşit parçadan bir inceleme alanı oluşturularak buradan elde edilen 721 cümle 

üzerinden incelemeler yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Türkçesi, 17. yy, söz dizimi, cümle türleri. 

Abstract 

The text in this study belongs to the first quarter of the 17th century, showing the 

linguistic characteristics of Ottoman Turkish and due to the need to respond to some 

thoughts about Africans, Ali b. The manuscript was written by Abdurrauf el-Habeşî. 

The work, which is a single copy, consists of 240 sheets and has 17 lines on each 

page, and includes ornamented and partly selected sentence structures. Along with 

simple sentences, sentences linked with conjunctions are also quite numerous. 

Another way of connecting sentences is the meaning relationship with common 

person/mood suffixes and common sentence items. In addition, although he has 

received a very good education, the traces of the author's non-Turkish language can 

be felt in sentence structures. 

The research is aimed at identifying sentence types of the work. In this article will 

be examined sentences according to the type, the place and meaning of the predicate, 

and the way sentences are connected as well. Since this is a lengthy text, the research 

area will be created from three equal parts, from the beginning, to the middle and the 

end of the text, and more than 721 sentences from his text will be examined. 

Keywords: Ottoman Turkish, 17th century, syntax, sentence types. 
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Giriş 

Eserin müellifi kendisini Ali b. Abdurrauf el-Habeşî olarak tanıtsa da ulaşılabilen tarih 

kaynaklarında farklı isimlerle karşılaşılmaktadır. Bu isimlerden biri de Molla Ali’dir. Molla Ali’nin 

RāfiǾü’l-Ġubūş fį Feżāili’l-Ĥubūş adlı bu yazma eseri, müellif hattı olup eserin bilinen başka bir 

nüshası bulunmamaktadır. Eserin yazılış tarihi 1612 (H/1021) olarak belirtilmiştir. Eser aynı zamanda 

müellife ait, bilinen tek eserdir. Metin, 17. yüzyıl Osmanlı Türkçesinin dil özelliklerini gösteren, 

özellikle dönemler boyunca Osmanlı sarayının her zaman en mahrem bölümü olan haremin 

mensupları olmuş Afrikalılar hakkında kaleme alınmış önemli bir el yazmasıdır. 

Çalışmamıza konu olan metnin öncelikle Osmanlı Türkçesinin nesir dilinde gittikçe ağırlaştığı 

ancak Eski Anadolu Türkçesinin özelliklerinin de henüz tam olarak kaybolmadığı bir geçiş dönemi 

ürünü olması münasebetiyle, dil hususiyetleri ve söz varlığı bakımlarından alan çalışmalarına katkı 

sağlayacağını, dönemin dil incelemelerine kaynak olacak bir eser niteliğinde olduğunu söylemek 

mümkündür. 

Molla Ali’den bahsetmeden önce kısaca Dârüssaâde ağası Habeşî Mehmet Ağa’ya değinmek 

gerekir.1  Çünkü Molla Ali’nin hayatına yön veren en önemli olay, belki de kendisi gibi bir Afrikalı 

olan Dârüssaâde ağası Mehmet Ağa’nın yanına verilmesidir. Bu durum, Molla Ali’nin ilerleyen 

zamanlarda devlet kademelerinde çeşitli görevlere getirilmesine vesile olacaktır (Tezcan, 2012: 96).  

Kaynaklarda yer alan bilgiler arasında Molla Ali’nin kaç yaşında köle edildiği yer almadığı için 

Türkçeyi kaç yaşında öğrendiği de bilinmemektedir. Her ne kadar eserini kaleme aldığı dili sonradan 

öğrenmiş olsa da müellifin dile hâkimiyeti hususunda ikinci bir veri daha bulunmaktadır. Bu da 

dönemin önemli müderrislerinden çok iyi bir eğitim alarak Süleymaniye Medresesi gibi önemli bir 

medresede müderrislik yapmış olmasıdır. Molla Ali söz konusu eserini kariyerinin ileri zamanlarında, 

Süleymaniye Medresesi’nde görev yaptığı yıllarda yazmıştır (Kabadayı, 2020: 5). Buradan hareketle 

müellifin kendi dilindeki bazı gramer hususiyetlerini metne yansıttığını ileri sürmek ve bazı özne 

yüklem uyumsuzluklarının çoğunlukla sistemli olarak tekrar etmesini bu durumla ilişkilendirmek 

mümkündür. 

Bu ifadeyi örneklendirmek gerekirse çokluk eki almamış ancak çokluk anlamı Arapça ifadelerle 

karşılanmış topluluk isimlerinin özne olduğu cümlelerde Türkçenin yapısında yer alan özne yüklem 

uyumu kuralına aykırı olarak çoğul yüklemlerin kullanılmış olmasından bahsedilebilir. Netice olarak 

bunu düşündüren, müellifin ana dili olan Amharcanın bir Sami dili olması ve muhtemelen kendi 

dilindeki bu yapıyı Türkçeye yansıtmış olduğu görüşüdür. 

Ǿulemā bunı gördiler 71a/9 

ħalķ aŋa cefā iderler 73b/9 

eger beni cemāǾat melāmetidüp utandurmayalardı 181a/8 

bunlardan ŧoġan evlād kerįm olurlar 182b/5 

Ancak aynı sözcüklerin özne olarak kullanıldığı bazı cümlelerde ise bu durumun aksine tekil 

yüklemler tercih edilmiştir. 

ŧoġurduķları evlād kerįm olur 183a/2 

ve baǾżı şuǾarā daħı dimişdür 198a/16 

Buna benzer bir kullanım da sözcük öbekleri düzeyinde karşımıza çıkmaktadır. Ancak burada, 

cümle bakımından karşılaşılan sistemli durum görülmemektedir. Metinde 25 kere bir sıfat 

                                                             
1 Habeşi Mehmet Ağa, kendisine verilen yetkilerden faydalanarak Dârüssaâde ağalığı görevinin Bâbüssaâde ağalığından 
ayrılmasını sağlamış ve Bâbüssaâde ağalarının idaresinde olan Haremeyn evkafı nezareti görevini üstlenerek sarayda üstün 
bir duruma gelmiş, 1590 yılında vefat edene kadar da bu görevini devam ettirmiştir (Altındağ, 1994: 2). 
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tamlamasının tamlayanı olarak kullanılan “birkaç” sözcüğü ile birlikte iki yerde tamlanan çokluk eki 

almıştır: birķaç ĥāśśiyetler 34a/10, birķaç Ĥabeşįler 97b/12. 

Metin süslü ve yer yer secili cümle yapıları ihtiva etmektedir. Nesir şeklinde kaleme alınmış 

olsa da eserin belli bölümlerinde Arpça beyitlere rastlanmakta ve bu şiirlerin Türkçeye çevirileri yine 

nesir şeklinde görülmektedir. 

Basit cümlelerle birlikte, birbirine bağlaçlarla bağlanmış cümleler de oldukça fazla sayıdadır. 

Cümlelerin diğer bağlanma yolları ise ortak cümle ögeleri, ortak şahıs/kip ekleri ile anlam ilişkisidir. 

Çalışmada metin sentaks bakımından incelenirken bölüm; Leyla Karahan’ın tasnifi2  temel 

alınarak yüklemin türüne göre cümleler, yüklemin yerine göre cümleler, anlamına göre cümleler ile 

cümlelerin bağlanma şekilleri başlıkları altında incelenmiştir. 

1. Râfi'u'l-Gubûş Fî Fezâ'ili'l-Hubûş’ta Cümle Türleri 

1.1. Yüklemin Türüne Göre Cümleler3 

 

Fiil Cümleleri İsim Cümleleri 

513 208 

%71,15 %28,85 

 

 

1.1.1. Fiil Cümleleri 

Yüklemi bir çekimli fiil veya birleşik fiil olan cümlelerdir. Kip ve şahıs bildiren bütün fiiller 

yargı taşır (Karahan, 2010: 96). Her türlü hareket, iş, oluş yani yapma ve olmalar, fiil cümleleri ile 

bildirilir. Bu sebeple fiil cümleleri isim cümlelerine göre daha çok kullanılır (Karaağaç, 2012: 243). 

Metinde emir kipi teklik 2. şahıs çekimi kimi zaman eksiz olmakla birlikte fiil cümleleri daima ekli 

yapılardır. 

o ve kiminüŋ daħı ħaberi bize vāśıl olmamışdur 73b/14 

o ol iki güzel civān daħı bile yanınca binüp göreler 90b/8 

o görüŋ Mekkede Ĥabeş müslümānlarından kim var ise bunuŋ mįrāŝını anlara virüŋ didi 

149a/9 

1.1.2. İsim Cümleleri  

Yüklemi bir isim ya da isim grubu olan cümlelerdir. İsim ve isim grupları “i-” ek fiili ile görülen 

geçmiş zaman ve öğrenilen geçmiş zaman kipinde çekime girerek yüklem görevi yaparlar. İsim 

cümlelerinde kip eki taşımayan yüklemler, geniş zaman kipindedir (Karahan, 2010: 96). İ- fiilinin bir 

kısmı ek hâlinde olan, bir kısmı da çok defa ekleşen şekillerinden ibaret bulunan bildirme unsuru bu 

cümlelerde bazen kullanılmayabilir. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki bir fiil unsuru ihtiva etmesi 

                                                             
2 Detaylı bilgi için bk. Karahan, L. (2010). Türkçede Söz Dizimi. Ankara: Akçağ Yayınları. 
3 Bu başlık altındaki sayısal verilere metnin başı, ortası ve sonundan olmak üzere belirlenen 30 varaklık üç eşit bölümden 
elde edilen 721 cümle üzerinde yapılan inceleme ile ulaşılmıştır. 

Yüklemin Türüne Göre Cümleler

Fiil Cümleleri

İsim Cümleleri



 

 
Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi 
Journal Of International Yunus Emre Social Sciences 

Haziran/June 2021, Sayı/Issue: 3, s. 20-28 

Râfi'u'l-Gubûş fî Fezâ'ili'l-Hubûş Adlı Eserde Cümle Türleri Üzerine  

23 

itibarıyla süphesiz isim cümlesi de bir fiil cümlesinden başka bir şey değildir. Onun için isim 

cümlelerini fiil cümlelerinden büsbütün ayrı tutmamak, bunların fiil cümlelerinin hususî bir şekli 

olduğunu unutmamak gerekir (Ergin, 2009: 403).  

o ol şehrüŋ on iki biŋ ķapusı vardur içi ŧolı adamdur 62b/12 

o ol yerde Ǿādet imiş 135a/4 

o Ǿaşķ ve muĥabbet benüm şānımdandur 170b/2 

1.2. Yüklemin Yerine Göre Cümleler 

Kurallı Cümleler Devrik Cümleler Eksiltili Cümleler 

714 5 2 

%99 %0,7 %0,3 

 

 

1.2.1. Kurallı (Düz) Cümleler 

Türkçe söz diziminin karakteristik özelliği cümlenin ana ögesi olan yüklemin sonda 

bulunmasıdır. Yüklemi sonda bulunan cümleler kurallı (düz) cümlelerdir (Karahan, 2010: 100).  

İncelediğimiz metinde yüklemler çoğunlukla cümlenin sonunda yer almaktadır. 

o anuŋçün anlaruŋ kiminüŋ levni beyāż ve kiminin levni daħı buġday renginde oldı 23a/3 

o ve daħı düşinde gördügim güneşüŋ iki boynuzına yapışur 59a/7 

o bir gün yine ol siyāh ŧaġdan odun getürirken bir yerde rāĥat olmaġiçün bir miķdār oturdı 

197a/2 

1.2.2. Devrik Cümleler 

Metindeki cümlelerin çok büyük bir bölümünde yüklem sonda yer almaktadır. Yüklemin sonda 

yer almadığı devrik cümleler ise şöyle örneklendirilebilir: 

o Ĥabeşįleri hicv mi idersin ey aślı köylükte olan fellāĥ 43a/5 

o yaǾni ben ol maĥbūbeyi sevdüm siyāh çerde ve fitneci olduġı ĥālde 166a/1  

o ol cāriye śalınur ve ditrer idi üzerinde meyvesi olan budaķ gibi 172a/11 

1.2.3. Eksiltili Cümleler 

Genellikle sözlü dil kullanımında yer alan ve bazı ögeleri eksiltilerek söylenip anlamı 

dinleyenin anlayışına bırakılan ve yüklemi kullanılmadan yargı bildiren cümlelerdir. Bu cümleler 

yüzey yapıda birer cümle olmaktan uzak oldukları hâlde, sözlü dil ögelerinin yardımı ile derin yapıda 

yargı bildiren birer cümle olarak algılanırlar (Karaağaç, 2012: 242). 

o biri şehvet-i dünyā ve biri şehvet-i āħiret 87a/11 

1.3. Anlamına Göre Cümleler 

Olumlu Cümleler Olumsuz Cümleler Soru Cümleleri 

650 58 13 

Yüklemin Yerine Göre Cümleler

Kurallı Cümleler

Devrik Cümleler

Eksiltili Cümleler
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%90,15 %8,05 %1,8 

 

 

 

1.3.1. Olumlu Cümleler 

Yargının gerçekleştiğini anlatan, yüklemi yapma, yapılma ve olma bildiren cümlelerdir 

(Karahan 2010: 103). 

İsim cümlelerinde isim +dUr bildirme eki veya “var” sözcüğü ile yüklem yapılmıştır. Fiil 

cümlelerinde ise zaman, kip ve şahıs ekleri kullanılmış, emir kipi teklik 2. şahısta kimi zaman ek 

kullanılmamıştır. 

o bu sebebden anlaruŋ levnleri müteġayyir olup siyāh renk olmışlardur 23a/7 

o anlar benüm ħāśś ķullarımdur 87b/1 

o anlara söz söyledügiŋiz zamānda luŧf ile ve yumışaķluķ ile söyleŋ 201a/13 

1.3.2. Olumsuz Cümleler 

Yargının gerçekleşmediğini anlatan; yapmama, yapılmama, olmama bildiren cümlelerdir. 

Cümlelerde anlam -mA olumsuzluk eki, “değil”, “ne… ne…” edatları ve “yok” ismi ile olumsuz 

yapılır (Karahan, 2010: 104). 

-mA, Türkçenin bilinen ilk metinlerinden günümüze kadar yüklem olan çekimli fiillerle beraber 

kullanılan olumsuzluk ekidir. Fiil kök ve gövdelerinden sonra gelip onların manalarını olumsuzluk 

yönünde genişleten -mA eki olumsuz fiil cümleleri oluşturulurken kullanılmaktadır (İlhan - Kabadayı, 

2017: 56). Fiil cümlelerinde -mA eki ile sağlanan olumsuzluk anlamı, isim cümlelerinde “yok” ve 

“değil” ile karşılanır.4   

o ve daħı bir Ĥabeşį bir beyāż ħātunı taśarruf eylese ve yāħūd bir beyāż kimse bir Ĥabeşiyyeyi 

taśarruf eylese bu ikisinden ĥāśıl olan evlāduŋ levnleri beyāż ve yāħūd siyāh olmaz 26b/10 

o yaǾni ehl-i cennetüŋ yüzlerinde aślā ķıl yoķdur 80b/9 

o andan özge kimse ķıyāmeti keşf itmege ķādir degüldür 95a/12 

1.3.3. Soru Cümleleri 

Soru yoluyla bilgi almayı amaçlayan cümleler, soru cümleleridir. Soru anlamı cümleye soru eki 

mI, soru sıfatları, soru zamirleri, soru zarfları ve soru edatları ile kazandırılır (Karahan, 2010: 107). 

Soru ekleri ile kurulan soru cümleleri şu şekildedir: 

o Rabbüŋ didügin ben miyin yoħsa ġayrı mıdur 47b/7 

o yā sen peyġamberden bunı işitmedüŋ mi 84b/10  

o ol ĥadd-i ĥarįr midür yoħsa yaŋacıķ mıdur yoħsa ĥıra mensūb yumışaķluķ mıdur 172b/16  

                                                             
4 Detaylı bilgi için bk. İlhan Nadir, Kabadayı Ceren (2017), Türk Dilinde Olumsuzluk, Kesit Yay., İstanbul. 

Anlamına Göre Cümleler

Olumlu Cümleler

Olumsuz Cümleler

Soru Cümleleri
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Ne, nice, kim, neden gibi soru sözcükleri ile kurulan soru cümleleri ise şu şekildedir:  

o lākin herc deyü buyurduġıŋız nedür 95a/16 

o ve anlaruŋ içinde nice Ǿadl eyleyem ve ķanķı ĥilm ile anlaruŋ ħilāf ve cefālarına śabr ve 

taĥammül eyleyem 60b/6 

o yā Taŋrı düşmānları siz Allāhuŋ ķullarına böyle cefā ve Ǿaźāb itmek neden 89a/16 

o bu cizilerüŋ sebebi nedür ve sırrı nedür ve bunı kim peydā itmişdür 229b/3 

1.4. Cümlelerin Bağlanma Şekilleri 

1.4.1. Bağlama Edatı ile Bağlanan Cümleler 

Bağlama edatlarının bağımsız unsurlara sahip bir temel cümleyi yapısal bağımsızlığı ile 

anlamsal olarak başka bir cümleye bağlama amacıyla kullanıldığı durumlarda ortaya çıkan cümle 

yapısıdır. Başka bir deyişle bir cümledeki anlamı başka bir cümledeki anlamla genişletmek için 

kullanılan bağlaçlarla birbirine bağlanmış cümle yapılarıdır (Delice, 2012: 168).  

Metinde bağlama edatları cümle kuruluşlarında sıkça tercih edilirken en çok kullanılanlar “ve” 

ve “ki” bağlaçları olmuştur.  

o bu cemāǾat ķatı bahādurlardur ve her işde muķaddimlerdür ve ziyāde iķdām śāĥibleridür 

173a/10 

o resūl’ullāh Ǿaleyhi ve’s-sellem buyururlar ki bu ķaralar cinsinden ħidmetkārlar idinüŋ zįrā 

bunlardan üç kimse ehl-i cennetüŋ sādātındandur 39b/8 

Ki bağlama edatının yanında ki’li şekle sahip çok sayıda cümle başı edatı da metinde yer 

almaktadır. Burada örnekleyebileceğimiz bağlaçlar kullanım sıklığına göre nitekim, çünki, ĥāl bu ki, 

şöyle ki, ķatā ki şeklinde sıralanabilir: 

o nitekim şāǾir bu beytde źikr olunan nükteye işāret idüp bu ŧāǿifenüŋ vaśfında dimişdür 

95b/10 

o çünki Ǿulemā bunı gördiler istiġrāb idüp Ħıżıra taĥsįn itdiler 71a/9 

o bir kişi bir ħidmetkāra bir nesne isnād idüp şetm eylese ĥāl bu ki ol ķul ol töhmetden biri olsa 

yevm-i ķıyāmetde ol kişiye ĥadd-i kıdet ururlar gerek 204a/16 

o şöyle ki marażıŋa şifā ve derdüŋe devā kimden ĥāśıl oldı deyü Ǿaźāb eyledi ol kimse daħı 

nāçār olup oġlana delālet eyledi 47b/1 

o ķatā ki pādişāh oġlanı śāġ sālim gördi diledi ki helāk eylemege bir tedbįr daħı eyleye 48a/17 

Yukarıda sıralananların dışında hem tek kelime olarak hem de ki’li şekilleri ile kullanılan 

bağlaçlar da mevcuttur. Bu bağlaçlar kullanım sıklıklarına göre zįrā / zįrā ki, egerçi / egerçi ki, gūyā / 

gūyā ki, meğer / meger ki, mādām / mādām ki şeklindedir: 

o yā Źülķarneyn sizüŋ Ǿibādetüŋüz feriştelerüŋ Ǿibādeti ķatında hįç Ǿibādet degüldür zįrā ki 

gökde baǾżı melāǿike vardur ki ķāǿimdür 67a/5 

o gūyā ki ol cāriye gözüŋ ķarasında olan śūret-i insāndur yaǾni göz bebegidür 198a/11 

o egerçi ki śūretā andan çekildi ammā ki ķalbi tamām anuŋla idi 194b/16 

o illā meger ki Allāh teǾālāya Ǿiśyān teklįf ideler ey oġul ħalefe vaǾaž ve naśįĥat eyleyüp 

kendü nefsüŋ unutma 56b/10 

o mādām ki bu mektūblar Ĥabeş ħalķı arasında ola bu ŧāǿife dāǿim ħayrda ve eyülikde olalar 

130a/12 

Metinde sıklıkla görülen bağlama edatlarından biri olan ķaçan bağlacı kimi zaman tek başına 

kullanılırken kimi zaman ķaçan ki  veya  ķaçan kim şekillerinde de görülmektedir. Bu tür cümleler de 
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çeviri metinler yoluyla Türkçede yaygınlaşmıştır (Önler, 2007: 6). Özellikle ķaçan bağlama edatının 

yalnız kullanıldığı cümlelerde “ķaçan +sA” yapısı çokça görülmektedir: 

o ve ķaçan görsen ki bir ķavm đāll oturup fısķ ve fücūr iderler anlaruŋ meclisinden ĥaźer idüp 

oturma 56a/12 

o ķaçan ki cennete gireler ĥūr u ġılmān ve rıđvān ve melāǿike bunları ķarşulayup ellerinde 

gümüşden ibriķler ve ĥülleler ve esbāb-ı ziynetler ile gelüp ve cenāb-ı ķebriyādan ħiŧāb gele 

90a/1 

o ķaçan kim ĥażret-i ǾÖmer rađıya’llāhu Ǿanh devrinde ümmehātü’l-müǾminįnden Zeyneb bint 

Caĥş rađıya’llāhu Ǿanha vefāt eyledi ħalķ anuŋ daħı cenāzesine ħāżır olmaķ istediler 136a/1 

Kaçan bağlacı gibi zamana ilişkin bir anlam taşıyan diğer bağlaçlar ise “ondan sonra, daha 

sonra” anlamındaki baǾdehū  ve “ne vakit ki, …-dığı zaman” anlamındaki vaķtā ki bağlaçlarıdır. 

o çünki loķmān nübüvvet ile ĥikmet beyninde taħyįr olunup ĥikmeti iħtiyār etdi baǾdehū 

loķmāna nevm ġalebe idüp bir miķdār istirāĥat etdi 52a/16 

o vaķtā ki Źülķarneyn ol iki ŧaġuŋ arasına sedd çekdi anlar ŧaşrada ķaldılar 64b/11 

Metinde kullanılan bir diğer bağlama edatı türü ne… ne…, gerek… gerek… ve gah… gah… 

şeklinde tekrar eden iki kelimeden oluşanlardır: 

o ve daħı bu söyledügin söze ne bizüm meyl ve muĥabbetimüz vardur ve ne aŋa riǾāyet ve 

taǾžįm iderüz 43a/14 

o gerek kendü ķulı gerek beregünüŋ ķulı ola 204b/1 

o ķaçan sen elüŋ uzatsaŋ anuŋ izārın çözmege izār gāh olur ŧaşradan bürüncek çār maǾnāsına 

olur ve gāh peştemāl maǾnāsına olur 209a/3 

Metinde sıkça kullanılan diğer bağlaçlar ise kullanım sıklığına göre yaǾni, pes, lākin, ammā, 

yāħūd, ĥattā şeklinde sıralanabilir: 

o zįrā anuŋ ŧaşrası ile içerüsi berāberdür yaǾni gövdesinde ķara ve ķalbi de ķaradur 195a/11 

o pes bu mertebeye beni gözitmişdi ve lākin bir ķavme yetişdiler 82a/1 

o lākin bu ķaralar ŧāǾifesi camiǾā-yı Ĥabeş pādişāhınuŋ emrine muŧįǾ ve münķād ola 

gelmişlerdür 20a/3 

o lākin şer murādıdur ammā rıżāsı degüldür 37b/1 

o yaǾni secde iderdi dimek ister yāħūd murād gerçekden nįze bir kimsenüŋ öŋinde žāhir olup 

aŋa sanclasa ol kimse nice düşerse bu maĥbūbeler daħı nįze-veş ķāmetlerin ħalķa Ǿarż 

itdükleri maĥalde görenler ŧaǾn-ı maǾnevį ile mecrūĥ olup bį-iħtiyār yaķılup maġlūb olurlar 

dimek 207b/13 

o yanlarında iki güzel yüzlü civānlar ĥāżır olmış göreler ĥattā kendüler ata binüp cennet içinde 

gezmek isteyücek ol iki güzel civan daħı bile yanınca binüp göreler 90b/6 

Bunların yanı sıra keźālik  ve keennehu gibi sınırlı sayıda kullanılan bağlaçlar da vardır: 

o biriŋüz āħir üzerine neseb ile tefāħür idüp ululanmaġuŋ vechi yoķdur ve keźālik ĥüsn-i 

şekille tefāħür 29b/5 

o ve biri daħı yā-yı mütekellimdür keennehu gizlü yerinden suǿāl idicek nedür murāduŋ 

cinsüm mi śorarsın yoķsa fercüm mi śorarsın dimiş ola 172a/5 

1.4.2. Ortak Cümle Ögeleri ile Bağlanan Cümleler 

Cümle yapılarında karşımıza çıkan bağlanma şekillerinden biri de ortak ögelerin 

kullanılmasıdır. Art arda sıralanan cümleler arasındaki anlam ilişkisi, ortak cümle ögeleri ile de 
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sağlanabilir. Bağlantıyı, gerektiğinde başka unsurlar destekler, pekiştirir (Karahan, 2010: 91). 

o ve gözümüŋ yaşı incelür ammā kesilmez yaǾni ŧurmaz aķar 165b/16 

o anuŋçün bu levn śāĥibine ǾAcemler kendü gün dirler ve Türkįde buġday eŋlü dirler 167b/11  

o yaǾni bu levnde olan cāriyeye meylüm ziyādedür ve ġālibdür 169a/9 

1.4.3. Ortak Kip/Şahıs Ekleri ile Bağlanan Cümleler 

Cümleler arasındaki anlam ilişkisini sağlamada ortak kip/şahıs eklerinin de rolü vardır. Bu ekler 

her cümlede tekrarlanabilir. Ancak tekrardan gerektiğince kaçmak üzere bu eklerin bir kısmı son 

cümleye kaydırılabilir (Karahan, 2010: 92). Metinde bu yapıdaki cümlelerin zaman, kip ve şahıs 

eklerinden ziyade isim cümlelerinde bildirme ekinin ortak kullanılmasıyla oluştuğu görülmektedir. 

o Ĥabeş ŧāǿifesinüŋ bir mūcib naż-ı şeref-i levnleri sāǿir muħālif olup bu levn maǾhūd üzre 

olduġınuŋ sebeb ve ĥikmetidür 19a/7  

o vasaŧdan tecāvüz dāǿire-i inśāfdan dūr ve ħāricdür 25b/11 

o bu ŧaşdan alan pişmān ve almayan pişmāndur 72a/1 

1.4.4. Anlam İlişkisi ile Bağlanan Cümleler 

Bir metin, art arda sıralanan ve aralarında çeşitli anlam ilişkileri bulunan cümlelerden meydana 

gelir. Cümleler arasındaki bu ilişkiler sadece bağlama edatları, ortak cümle ögeleri, ortak kip/şahıs 

ekleri ile sağlanmaz; şahıs, zaman, mekân, nesne ve harekete ait kavramlarda karşılaştırma, açıklama, 

büyüklük-küçüklük, azlık-çokluk, genellik-özellik vb. bakımlardan sıralama, dereceleme; zıt veya 

benzer kelimelerle oluşturulan anlam paralelizmi, aynı kavram alanına giren kelimeler, iyelik ekleri ve 

genel olarak bazı içerik özellikleri de cümleler arasındaki anlam ilişkisini sağlamada yeterli 

olabilmektedir (Karahan, 2010: 94). 

o er ölür adı ķalur 13a/14 

o yaǾni cehennem ol yüzlerinüŋ derilerin śoyar derisiz yüz ķalur 29b/10 

o Ĥabeşįleri diliŋden ķov ve yüri śāġlıġla geç git 42b/10 

Sonuç 

RāfiǾü’l-Ġubūş fį Feżāili’l-Ĥubūş adlı eserde yer alan cümleler öncelikle yüklemin türüne göre, 

yüklemin yerine göre, anlamlarına göre ve bağlanma şekillerine göre olmak üzere dört ana başlık 

altında incelenmiştir.  

Yüklemin türüne göre fiil cümleleri, isim cümlelerine göre sayıca ağırlıktadır. Metnin genel 

cümle yapısıyla ilgili fikir vermesi bakımından baştan, ortadan ve sondan eşit şekilde belirlenen 

bölümlerden elde edilerek incelenen cümlelerin %71,15’lik kısmının fiil cümlesi, %28,85’lik kısmının 

ise isim cümlesi olduğu tespit edilmiştir. 

Yüklemin yerine göre cümleler de aynı yöntemle incelenerek metinde yer alan cümlelerin çok 

büyük bir bölümünün kurallı olduğu tespit edilmiştir. Buna göre metinde %99 kurallı cümle, %0,7 

devrik cümle ve %0,3 eksiltili cümle yer almaktadır. Tespit edilen devrik cümlelerin tamamına 

yakınının nesir olarak kaleme alınmış metnin içinde yer alan nazım bölümlerinde görüldüğü dikkat 

çekmektedir.  

Anlamına göre cümlelere bakıldığında ise ağırlıklı kullanımın olumlu cümlelerde olduğu 

görülmekte ve bunu sırasıyla olumsuz cümleler ve soru cümleleri takip etmektedir. Buna göre dağılım 

%90,15 olumlu, %8,05 olumsuz cümle ve %1,8 soru cümlesi şeklindedir. 

Eserin söz dizimi açısından incelenmesinde esas alınan dördüncü başlık ise cümlelerin 

bağlanma şekilleridir. Metinde, gerek Türkçe kökenli olsun gerekse Arapça ve Farsçadan alıntı olsun, 

çok sayıda bağlama edatının kullanıldığı görülmektedir. Bunların yanı sıra ortak cümle ögeleriyle, 
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ortak şahıs/kip ekleriyle ve anlam ilişkileri ile bağlanmış cümleler de örneklendirilmiştir. 

RāfiǾü’l-Ġubūş fį Feżāili’l-Ĥubūş adlı eserde az sayıdaki bazı kullanımlarda müellifin ana diline 

ait dil özelliklerini eserine yansıttığı düşünülmektedir. Bu istisnaî durumların dışında genel olarak 

metinde tespit edilen cümle türlerinin Türkçenin söz dizimine uygun olarak kaleme alındığını 

söylemek mümkündür. 
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 Özet 

Kelimelerin köklerini, geçirdiği evreleri araştıran etimoloji; kelimelerin ait olduğu 

dilin, gelişim sürecine ve tarihine ışık tutar. Bir kelimenin etimolojisinin sağlıklı bir 

biçimde yapılabilmesi için semantik, morfolojik ve fonetik kıstaslar, tarihi kıstaslarla 

da desteklenmelidir.  Bu çalışmada Türkiye’de her gün en az birkaç kez kullanılan, 

’küçük yaştaki oğlan veya kız’’ anlamına gelen çocuk kelimesi incelenmiştir. Sözcük, 

etimolojik sözlüklerde “domuz yavrusu’’ olarak geçer. Evlatlarına verdiği değerle 

bilinen Türklerin, bilhassa İslamiyet’in kabulünden sonra murdar buldukları domuzla 

çocuklarına hitap etmesi son derece şaşırtıcıdır. Bu çalışmada; Orhun Abideleri, 

Kutadgu Bilig, Dîvânu Lugâti’t-Türk, Dîvân-ı Hikmet gibi önemli edebî 

eserlerimizdeki çocuk kelimesi yerine kullanılan kelimeler incelenmiştir.  İnceleme 

sırasında çocuk kelimesinin ilk kez Dîvânu Lugâti’t-Türk’te geçtiği ve anlamının 

"domuz yavrusu" olarak verildiği görülür. Önemli edebî eserlerimiz incelendikten 

sonra Çağdaş Türk Lehçelerinde çocuk kelimesi yerine kullanılan kelimeler 

araştırılmıştır. Çağdaş Türk Lehçelerinde çocuk yerine açi, bala, pala, ogo, oğlan, yaş 

gibi kelimelerin kullanıldığı görülür. Türkiye Türkçesi ağızlarında çocuk anlamında 

kullanılan diğer sözcükler Derleme Sözlüğü’nde taranmıştır. Etimoloji ile ilgilenen 

birçok araştırmacı, Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lügati’t-Türk’teki kelimeyle 

açıklamasını baz alarak kelimenin domuz yavrusu anlamında olduğunu kabullenir. 

Bazı araştırmacılar ise çocuk kelimesinin domuz yavrusuyla alakasının olamayacağı 

düşüncesiyle bu kelimenin Türkçe bir kelime olduğunu düşünür ve kelimenin 

kökenine dair farklı fikirler beyan eder.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Kelime, Anadolu Ağızları, Köken Bilgisi, Eski 

Türkçe eserler, Çağdaş Türk Lehçeleri. 

Abstract 

Etymology investigating the roots and stages of words; sheds light on the 

development process and history of the language to which the words belong. 

Semantic, morphological, and phonetic criteria should be supported with historical 

criteria to make a healthy etymology of a word. In this study, we used at least several 

times every day in Turkey, 'underage boy or girl' word, which means the child is 

examined. The word is referred to as “piglet” in etymological dictionaries. It is 

extremely surprising that Turks, who are known for their value to their children, 

address their children with pigs, which they find impure, especially after the adoption 

of Islam. In this study; The words used in place of the word child in our important 

literary works such as Orhun Inscriptions, Kutadgu Bilig, Divanü Lügati't-Türk, 

Divan-ı Hikmet were examined. During the examination, it is seen that the word child 

is mentioned for the first time in Divanü Lügati't-Türk and its meaning is given as 

“piglet”. After examining our important literary works, the words used instead of the 

word child in Contemporary Turkish Dialects were investigated.  

It is seen that words such as aghi, honey, pala, ogo, boy, and age are used instead 

of child in Modern Turkish Dialects. Other words used in the meaning of child in 

Turkey Turkish dialects were scanned in the Derleme Sözlüğü. Many researchers who 

are interested in etymology accept that the word means piglet, based on Kaşgarlı 

Mahmud's explanation in Divanü Lugati't-Turk. Some researchers, on the other hand, 

think that the word child cannot have anything to do with piglets and that this word is 

a Turkish word and express different opinions about the origin of the word. 

Keywords: Child, Word, Anatolian Dialect, Etymology, Old Turkish 

Works, Contemporary Turkish Dialects. 
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Giriş 

Çocuk kelimesi, Türkiye Türkçesinde çok sık kullanılan kelimelerden biridir. Kelimenin 

anlamları Türkçe Sözlük’te şöyle verilir: 1. Küçük yaştaki oğlan veya kız. 2. Soy bakımından oğul 

veya kız, evlat: 3. Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak. 4. 

Genç erkek. 5. mec. Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi…(TDK, 2011: 556). Kubbealtı 

Lügatinde ise "Büyüyünceye kadar olan devresinde insana verilen isim, insan yavrusu."(Ayverdi, 

2006: 592) açıklaması verilir. Kısacası çocuk, bebeklik dönemi ile ergenlik dönemi arasında bulunan 

insandır. 

Çocuk kelimesinin güncel sözlüklerin dışında etimolojik sözlüklerde "domuz yavrusu" anlamına 

geldiğinin öğrenilmesi, araştırmanın hareket noktası olmuştur. Bu doğrultuda Clauson’un An 

Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth- Century Turkish, Hasan Eren’in Türk Dilinin Etimolojik 

Sözlüğü, İsmet Zeki Eyuboğlu’nun Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, Sevan Nişanyan’ın Sözlerin 

Soyağacı. Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü ve Andreas Tietze’nin Tarihi ve Etimolojik Türkiye 

Türkçesi Lügati adlı eserleri tarandı. Bunlar dışında çocuk kelimesinin geçebileceği düşünülen bazı 

önemli eserlerimiz incelendi. Bu eserler; Orhun Abideleri, Kutadgu Bilig, Dîvânu Lugâti’t-Türk, 

Atebetü’l-Hakâyık ve Divân-ı Hikmet’tir. Tarihi metinler incelendikten sonra Çağdaş Türk 

Lehçelerinde çocuk ve çocuk anlamında kullanılan diğer kelimeler araştırılmıştır. Derleme 

Sözlüğü’nden yola çıkarak çocuk kelimesi yerine Türkiye Türkçesi ağızlarında kullanılan diğer 

sözcükler derlendi. Çalışmamızda kelimenin kökeniyle ilgili fikir beyan eden birçok araştırmacının 

görüşüne de yer verilmiştir.  

1. Tarihi Türk Lehçelerinde Çocuk 

Türkçenin bilinen en eski yazılı eseri olan Köktürk Abidelerinde çocuk kelimesi geçmez. Çocuk 

anlamına gelen oğul, taygun ve oğul  sözcüğünün çokluk halleri olan oğlan ve oğlıt  sözcükleri şu 

şekilde geçer: 

 "Ulayu ini yigünüm oglanım biriki oguşum budunum biriye şadpıt begler’’ (Ergin:2013, 34). 

Igar oglanıngızda taygunuñuzda yigdi igidür ertigiz (Ergin: 2013, 62). Tabgaç budunka beglik urı 

oglın kul boldı. (Ergin: 2013, 42) Anda kisre inişi kağan bolmış erinç, oglıtı kağan bolmış erinç…" 

(Ergin: 2013, 40) 

Uygur Türkçesinde çocuk anlamına gelen oġlan kız ve oġul kız (Ölmez, 2017:279) 

ikilemeleriyle karşılaşılır. Karahanlı Türkçesinde erkek çocuk için er, er oġul, ulıç, püser, 

urı oğlan, urı oġıl, uşak oġlan sözcükleri kullanılır. Karahanlı Türkçesinin bilinen ilk 

büyük eseri olan Kutadgu Bilig’de çocuk ve bala kelimeleri geçmez. 28 yerde oğlan 

kelimesi, 56 yerde kız kelimesi, 82 yerde oğul kelimesi geçer. Çocuk sözcüğü, karşımıza ilk 

olarak Türkçenin bilinen ilk sözlüğü Dîvânu Lugâti't-Türk’te çıkar. "Çocuk; her şeyin 

yavrusu, domuz yavrusu." (Ercilasun, 2014: 164) açıklaması verilir. Edip Ahmed 

Yükneki’nin Atebetü’l-Hakâyık adlı eserinde çocuk kelimesi geçmediği gibi çocuk 

anlamında kullanılan hiçbir  kelime de geçmez. Hoca Ahmed Yesevî'nin şiirlerinin 

toplandığı "Dîvân-ı Hikmet"te çocuk anlamına gelen küdek kelimesinin kullanıldığı bir 

dörtlüğe rastlanır. 

 "Agzıñ açgıl ey küdek, emānetin bireyin/ Mezesini yutmadım aç agzıña salayın/Hak resūlnı 

buyrugın ümmet bolsam kılayın/Arslan Babam sözlerin işitiñiz teberrük’’ Ağzını aç ey çocuk, 

emanetini vereyim/Lezzetini tatmadım ağ ağzına salayım/Hak resulün emrini, ümmet isem 

kılayım/Arslan Babam sözlerini işitin teberrük" (Ercilasun, 2001:341). 

Harezm Türkçesinde çocuk için oġul uşak (Toprak, 2005: 283) ikilemesine rastlanır. Yine 

Harezm Türkçesinde erkek oġlan, erkek oġul kelimeleri erkek çocuk manasında kullanılırken kız çocuk 

için ayāl, bint, duhter, kız ayāl, kız oġlan, tişi, uraġut sözcükleri kullanılır. Kıpçak Türkçesinde erkek 



 

 
Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi 
Journal Of International Yunus Emre Social Sciences 

Haziran/June 2021, Sayı/Issue: 3, s. 29-36 

'Çocuk' Kelimesi Üzerine Araştırmalar 

 

31 

çocuk manasında eren, ġulam; Eski Anadolu Türkçesinde sabi kullanılır. Eski Anadolu Türkçesinde 

kız çocuk için beg oġlanı, benāt, sabiyye kelimeleri kullanılır  (Güngör, 2016: 108). Çağatay 

Türkçesinde erkek çocuk için kiçik oġlan kelime grubu kullanılır. Görüldüğü kadarıyla çocuk, tarihî 

lehçelerde çocuk anlamında kullanılması durumunda rastlanan bir kelime değildir. Dîvânu Lugâti't-

Türk ’te karşılaştığımız çocuk ise bugün kullanılan anlamında değil domuz yavrusu manasındadır. 

2. Çağdaş Türk Lehçelerinde Çocuk  

Dîvânu Lugâti’t-Türk’te, "kuş yavrusu genel olarak hayvan yavrusu" (Ercilasun, 2014: 403-

313) olarak açıklanmış bala kelimesi bugünkü lehçelerde daha çok çocuk kelimesinin yerine kullanılır.  

Bazı lehçelerde ise "oğul" anlamında da kullanılır. Altay , Azerbaycan, Başkurt, Karaçay, Karakalpak, 

Karaim ve Kumuk Türkleri balayı kullanır. Kumukçada çocuk için yaş da kullanılır.  Bu lehçelerin 

yanı sıra Kazak, Kırgız, Özbek, Nogay, Tatar ve Yeni Uygur lehçelerinde bala kelimesi kullanılır. 

Özbekler, Farsların etkisiyle ferzend-forzond  sözcüğünü kullanırlar (Lii, 1999:80). Türkmencede 

sondaki a vokali uzar ve çocuk kelimesi balâ olarak karşılık bulur. Çulımca, Salarca, Şorca ve 

Hakasçada pala şekli vardır. Türkiye Türkçesine en uzak lehçelerden olan Çuvaşçada çocuk kelimesi 

yerine açi kullanılır. Dolgancada ve Yakutçada ogo denilirken Gagavuzcada çocuk sözcüğü yerine 

oğlan sözcüğü kullanılır (Lii, 1999:203). Görüldüğü gibi Çağdaş Türk lehçelerinde çocuk yerine daha 

çok bala kelimesi kullanılır. Çocuk, Tarihi ve Çağdaş Türk lehçeleri arasında insan yavrusu anlamıyla 

yalnız Türkiye Türkçesinde ve Kırım Türkçesinde kullanılmaktadır (Çağatay, 1977:1). 

3. Derleme Sözlüğünde Çocuk Anlamına Gelen Kelimeler 

Derleme Sözlüğünde çocuk anlamına gelen çeşitli kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimelerden 

çocuk gibi genel olarak kullanılanlar olduğu gibi özel manada kullanılan kelimelere de tesadüf edilir. 

Genel olarak çocuk anlamına gelenlere örnek olarak balaca, barak, bark, bebük, beçin, bellim, 

borancık, bota, böbük, bubu, cabar, ceber, ceme, cıbag, cıbar, cıbırga, ciba, cibag, cölepe, cığıltı, 

çamrak, çeluk, çemente, çol, çukuldak, dadat, devşek, dindili, doman, engil, gahel, göbelek, güdümen, 

kıranlık, kırbanak, mancirik, uşak, pövek (Güngör, 2016: 486- 975) verilebilir. Çocukluğun özel bir 

dönemini ya da cinsiyet olarak ayrışan tarafını ifade eden kelimeler de vardır. Bunlardan çağa, yeni 

doğmuş daha tüyü bitmemiş (DS: 1965:786) anlamında kullanılırken bebey, 40 günlük çocuk, bebe 

demektir (DS, 1968: 591). Bebek kelimesi, Çorum yöresinde çocuk ve evlat anlamlarına da gelir. 

Özellikle Ankara yöresinde kullanılan bebenin, bebe belik, bebe benik (Güngör, 2016: 501) gibi 

ikileme olarak da kullanılabildiği görülür. Çoluk çocuk anlamında kullanılan diğer ikilemeler şu 

şekildedir: barkıl çarkıl, barıl çarkul, belik bebek, celik cücük, cellik cücük, cello cillo, çağa cücük, 

çağa çoluġ, çallak cullak, çar çarmak, çıba çoluk, çor çocuk, dana doluh, hır hızan, oğlan uşak, uşak 

devşek (Güngör, 2016: 976). İstanbul yöresinde çocuk yerine çala kelimesi de kullanılır. İzmir 

Bergama’da çocuk yerine çoçka  denilmesi şaşırtıcıdır. Çünkü aynı kelime Silifke yöresinde domuz 

manasındadır. Konya yöresinde küçük kız çocuğu için bal denilir (DS, 1968: 495). Çağdaş Türk 

lehçelerinde çocuk demek olan bala, ağızlarda şişman gürbüz çocuk manasında kullanılır (DS, 

1968:496). Balıkesir yöresinde kullanılan dada, bir aylıktan iki yaşına kadar olan çocuk manasındadır. 

Dadaş ise aynı yaşta olan küçük çocuklar demektir (Lii, 1999: 154). Kastamonu, Çorum ve Ankara 

yörelerinde kullanılan gobel erkek çocuk anlamındadır. Hulki Aktunç’un Türkçenin Büyük Argo 

Sözlüğü’nde geçen şopar da çocuk manasındadır (Aktunç, 1998:269). 

Türkçe Sözlük’te kız, dişi çocuk diye geçer, oğlan ise erkek çocuk (TDK: 2011, 1789) 

manasındadır. Oğlan, Tarihi Türk lehçelerinde evlat demek olan oğulun çokluk eki almış şeklidir. 

Dîvânu Lugâti't-Türk ’te "oğlan, oğul/ogıl, evlat" (Ercilasun, 2014: 35) olarak geçer. Ancak 

günümüzde erkek çocuk anlamına gelir. Oglan sözcüğü, Uygurcada da oğul(lar); çocuk(1ar), 

oğlan(lar) anlamında kullanılmıştır (Lii, 1999: 198). Atebetü’l- Hakâyık üzerine çalışan Serkan 

Çakmak, “Yarattı Uġanım tünüñ kündüzüñ/ Ötüp bir birige yörür öñ soña" beyitinden  hareketle uġan  
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kelimesinin anlamını; Allah, Hâlık olarak verdikten sonra ‘…sâ’ir Türkçelerde oğul, oğlan, olan, 

çocuk, mahlûk; oğlak keçi yavrusu’ adı geçen kelimelerin aynı kökten gelebileceği ihtimali üzerinde 

durur (Çakmak, 2009:144). Erkek çocuk için Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bozak, kelimesi 

kullanılırken aynı ilin Devrek ilçesinde bozak domuz yavrusu olarak kullanılır (DS 1965: 748). Bu 

bakımdan bozak kelimesi de çocuk kelimesi gibidir. Özellikle Karadeniz yöresinde kullanılan uşak da 

çocuk anlamına gelir. Dîvânu Lugâti’t- Türk’te uşak kelimesi, "Nesnelerin küçüğü için uşak neng 

denir. Bu yüzden küçük çocuklara uşak oğlan denir." (Ercilasun, 2014: 31) açıklamasında karşımıza 

çıkmaktadır. 

Çocuk kelimesinin yanı sıra Türkiye Türkçesi ağızlarında tespit edilebilen çocuk anlamında 

kullanılan sözcükler görüldüğü üzere bir hayli fazladır ancak ağızlarda bunca sözcük varken domuz 

yavrusu manasındaki bu kelimenin bu kadar yaygın olması düşündürücü durumdadır. 

4. Çocuk Kelimesinin Kökeni 

Çocuk kelimesinin kökeni için Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth- Century 

Turkish’te "Yavru domuz, süt domuzu" (Clauson, 1972: 468), Andreas Tietze Tarihi ve Etimolojik 

Türkiye Türkçesi Lügati’nde "Domuz yavrusu halk dilinde oğlan çocuk" (Tietze, 2002: 525), Sevan 

Nişanyan Sözlerin Soyağacı. Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü’nde "Domuz yavrusu, her şeyin 

küçüğü" (Nişanyan, 2007: 105) açıklamalarına yer verir. Çocuk kelimesinin günümüz Türkçesine göre 

biraz ters olduğunu ifade eden Eyüboğlu, günümüzde kötülenen domuzun Müslüman olmayan 

Türkistan Türklerinde bu olumsuz nitelikleri taşımamasından, Türklerde "Tunguz yılı/ domuz yılı" 

diye bir yıl adının da var olduğundan bahseder. Bunun yanı sıra Anadolu’da Denizli ilinin adının 

Tunguzlu-Tonguzlu > Denizli şeklinde değişmesi sonucu "domuzu çok olan yer" olduğunu belirtir. 

Eyüboğlu, "Şemsettin Sami bu sözcüğün ".. aslı çücüktür" der. Ahmet Vefik ise "aslı cuçuk" diyerek 

"cücük/cucuk" bölümünde "körpe, tatlı  , soganın göbeği, körpe yavru… der" bilgilerini verir. Bu iki 

dilcinin açıklamalarını güvenilir bulmayan Eyüboğlu, çocukla domuz yavrusu arasında kurulan 

bağlantının bağlantıları olduğunu düşünür. Kırgız Türkçesindeki çoçko(domuz), Anadolu halk 

ağzındaki çokça benzerliğine dikkat çeker (Eyüboğlu, 2004:149). Başka bir yoruma daha başvuran 

Eyüboğlu, çocukun çoc kökü ile "çoğ, cog, çok" arasında ğ/c dönüşmesine dayanan bir bağlantı kurar. 

Eyüboğlu’na göre sözcüğün sonundaki "uk" ektir. Kök, çokluk artış bildiren "coğ" dur. Bu "çoğ" ise 

"çoc" biçimine dönüşünce (çoç/çoc) ortaya çoğ-uk çoğuk  çıkar, bu da "çok olan" demektir. Böyle bir 

sonuca varılınca çocukun toplumsal durumunda, nicelik bakımından, büyüklere oranla önemli bir artış 

oranının bulunması doğal karşılar. Ayrıca yaşlılara, evlilik çağındaki gençlere oranla çocukların 

çokluğunu vurgulayan "coğuk/çocuk" sözcüğünün bu şekilde geliştiğini ifade eder. 

Hasan Eren, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü’nde domuz yavrusuna verilen çocuk adının 

Türkçede küçük yaştaki oğlan veya kız anlamını almasını tabii bulur. 

"Dilimizde buna benzer birçok örnek vardır. Mesela ’çocuk’ olarak kullanılan bala sözü Orta 

Türkçede ‘kuş ve hayvan yavrusu’ anlamına gelir." (Eren, 1999: 96-97).  Eren; Türkçede çoluk çocuk 

ve çocuk mocuk gibi birtakım ikiz sözlerin de kullanıldığını, ağızlarda domuz yavrusu olarak 

kullanılan mocuk biçiminin düşündürücü olduğunu ifade eder (Eren, 1999: 97). Görüldüğü gibi Hasan 

Eren, çocuk kelimesinin domuz anlamında olmasını normal karşılar. 

Adamoviç, domuz yavrusunun çocuk anlamına dönüşmesi tezini kabul etmez. Semantik bir 

gelişim için etnografik desteği az bulur. İslamiyet’ten önce domuza kıymet vermeyen ve İslamiyet’in 

kabulünden sonra da vermemiş olan bir milletin evlatlarına domuz yavrusu anlamlı bir sözcüğü 

kullanmayacağını düşünür. Domuz yetiştiren halklar bile ‘domuz yavrusu’ kavramını olumlu anlamda 

kullanmayıp aksine bu sözcükle mecazen ‘kirli veya düzenli olmayan bir çocuk’u kastettikleri 

hususuna da dikkat çeker (Adamoviç, 2008: 10). Adamoviç, çocuk sözcüğünün ortaya çıkışını ğ’nin 
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sürtünmesini yitirmesine ve rastlantı sonucu Doğu Türkçesindeki çoçuk sözcüğü ile fonetik benzerlik 

göstermesine bağlar. Bugün kullandığımız çocuk sözcüğünü Türkiye Türkçesi ağızlarındaki çağa sözü 

ile +CUk küçültme ekinin kaynaşması sonucunda ortaya çıktığı yorumunda bulunur. Adamoviç, 

ağızlardaki çağa sözcüğünün küçültme eki alarak geçirdiği fonetik değişikliği şöyle gösterir: 

"...çağacık → çağcık → çawcık → çowcuk → çōcuk → çocuk. " (Adamoviç, 2008: 11). 

Türkiye Türkçesindeki küçültme eklerinden olan +CUk , eklendiği sözcüklere pekiştirme, sevgi, 

şefkat ve acıma gibi anlamlar yükler. Adamoviç’in çocuk sözcüğünü çağa sözü ile +CUk küçültme 

ekinin kaynaşması sonucunda ortaya çıktığı yorumu isimlerin ve sıfatların küçültme şekilleri çok defa 

sevgi bildirmek için kullanılması (Kononov, 1968, 81) düşüncesiyle paraleldir. Ancak +CUk eki Eski 

Türkçede yoktu, ekin +cAk ekinden türemiş olduğu düşünülmektedir (Miandoab, 2018: 225). 

Dolayısıyla çocuk kelimesi için bu kadar uzun süreçli bir morfolojik değişiklik olması Adamoviç’in 

teziyle çelişir. Adamoviç’in tezini morfolojik, fonetik ve semantik açıdan eleştiren Stachowski 

Adamoviç’in tespitleri arasında çelişen yargılara değinir. Adamoviç’in makalesinin aynı sayfasında 

geçen şu iki ifadeye dikkat çeken Stachowski bu çelişkileri şöyle örnekler: 

"ğ’nin w’ye dönüştüğü ağızlarda çova, çoa, çoğa, çoğ gibi dudaksıl ünlü kaynaşmaları 

görülmektedir [...] Kaynaşmalardan biri -cuk küçültme ekiyle birlikte çocuk “çocuk” sözcüğünü 

vermektedir. Çocuk “çocuk” sözcüğünün fonetik gelişimi prensipte şöyle tasavvur edilebilir: çağacık 

→ çağcık → çawcık → çow cuk → çōcuk → çocuk (Ad.: 11) Bu alıntının ilk bölümü, çocuk sözcüğü 

için *çova+cuk (ve benzeri) biçiminde bir köken teklif etmektedir. Alıntının son bölümü (ilk 

bölümden hemen sonraki) ise, aynı sözcük için *çağa şeklinde bir kökün küçültme eki almış *çağacık 

biçimini teklif etmektedir. Bu varsayımsal biçimlerin hiçbiri çacuk ya da çoluk biçimlerini 

açıklamamaktadır. Bunun yanında, çoğa ve çoğ ses varyantlarının varlığı, alıntının son bölümünde 

ileri sürülenin aksine ğ> w ses değişimi olmaksızın da yuvarlak kök ünlüsünün ortaya çıkabileceğini 

göstermektedir (Stachowski 2009:128). " 

Stachowski Türkiye Türkçesi ağızlarında çoçka sözcüğünün domuz anlamına geldiğini, 

Azerbaycan Türkçesinde ve Bergama yöresinde çoçkanın "bebek, çocuk" anlamlarına gelmesini, diğer 

taraftan Osmanlı Türkçesindeki "çocuk" ve Çağatay Türkçesindeki çoçuk “domuz yavrusu” 

sözcüklerinin tamamen ilişkisiz olamayacağını belirtir. Kısacası, Adamoviç’in tezini semantik açıdan 

da eksik bulur. 

Hakan Aydemir, çocuk kelimesinin kökeninin Karaçay-Malkar Türkçesinde yaşayan çak- 

‘yeşermek, filizlenmek, artmak’ demek olan eylem kökünden geldiğini düşünür. Çalışmasının sonunda 

çak- eylemini Ana Türkçeden başlatır ve bu eylemden çocuk kelimesine giden bir teze yer verir 

(Aydemir, 2018: 15). Ana Türkçenin belirli hipotezlere dayanarak oluşturulmuş tahmini bir dil olduğu 

bilinmektedir. Tezinde çak- fiilinin Ana Türkçede de kullanılıyormuş gibi göstermesi bizce 

Aydemir’in itirazını Adamoviç’in itirazı ile örtüştürür. Aslında itirazı, Türklerin Müslüman olduktan 

sonra çocuk kelimesinin kullanılmaması gerektiği ve çocuk kelimesinin domuz yavrusu anlamına 

gelemeyeceği düşüncesidir. Aydemir’in bu görüşü bilimsel olmaktan uzaktır. Türklerin Müslüman 

olduktan sonra da doğada en çok karşılaştıkları hayvanların başında yaban domuzu gelir.  Domuzun 

yavrusuna mozak gibi çeşitli isimlerin verilmesi bu durumun göstergesidir. 

Sonuç 

Bebeklik dönemi ile ergenlik dönemi arasında bulunan insan demek olan çocuk ile çocuk 

anlamında kullanılan diğer kelimeler  önemli edebî eserlerimizden tarandı. Görüldüğü kadarıyla çocuk, 

tarihî metinlerde çok fazla rastlanan bir kelime değildir. Dîvânu Lugâti't-Türk’te ilk kez karşılaşılan 

çocuk ise domuz yavrusu manasındadır. Araştırmada, Çağdaş Türk lehçelerinde çocuk yerine 

kullanılan kelimeler tarandı. Lehçelerimizde daha çok bala kelimesinin kullanıldığı tespit edildi. 

Çocuk kelimesinin yanı sıra Anadolu ağızlarında kullanılan çocuk manasına gelen sözcükler tespit 

edildiği gibi bir hayli fazladır.  
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Çocuk kelimesinin kökeni için Dîvânu Lugâti't-Türk’ten hareketle birçok araştırmacı domuz 

yavrusu açıklamasında bulunur. Bazı araştırmacılar ise bilhassa İslamiyet’in kabulünden sonra 

domuza değer vermeyen Türklerin evlatlarına domuz yavrusu anlamlı bir sözcük ile hitap 

edemeyeceğini düşünür. Adamoviç, bugün kullandığımız çocuk kelimesinin Türkiye Türkçesi 

ağızlarında görülen çağa sözü ile +CUk küçültme ekinin kaynaşması sonucunda ortaya çıktığı 

yorumunda bulunur. Adamoviç gibi çocuk kelimesinin domuz yavrusuyla alakalı olmadığını düşünen 

Aydemir de çocuk kelimesinin Karaçay-Malkar Türkçesinde yaşayan çak- fiilinden geldiğini düşünür.  

Dilin canlı bir varlık olduğu ve tabiattaki her şey gibi değişebilir olduğu bilinmektedir. Bu 

değişimin, sessel olabileceği gibi anlamsal da olabileceği bilinmektedir. Anlam değişmesi; dile 

getirdiği kavramda bir daralma, bir genişleme belirmesi ya da aynı sözcüğün bir zaman sonra başka bir 

kavramı anlatır duruma gelmesidir. Her dilde görülen bu değişmeler kimi araştırmacılara göre gösteren 

(ya da gösterge) değişmesi olarak nitelenir (Aksan, 2006: 88). Anlam değişmeleri, çağrışımların 

değişmesidir (Eker, 2016:405). Kelimelerin anlamları daralıp genişleyebileceği gibi zamanla çağrışımı 

olumlu ya da olumsuz hâle de gelebilir. Çağrışımın olumlu hâle gelmesi anlam iyileşmesi olarak 

adlandırılır. Anlam iyileşmesi ve anlam kötüleşmesi kavramlarını Ali Özkul, Türkçe Sözlük'te Anlam 

İyileşmesi ve Anlam Kötüleşmesi adlı yüksek lisans tezinde incelemiştir. Anlam iyileşmesine uğrayan 

sözcükleri, incelediği çalışmalardan hareketle şu şekilde sıralamıştır: adamcıl, aşakla-, çalış, 

damarsız, emek, gürbüzlik, kara, kına-, kıyak, küven-(g-), levent, sitem, tosun, yaman, yavız (yavuz), 

yum (yom). Sıralan örneklerden yavuz kelimesi art zamanlı olarak incelendiğinde eskiden kötü, fena, 

hırsız anlamlarına gelirken günümüzde yiğit, kahraman gibi anlamlara gelir. Emek sözcüğü eskiden 

eziyet, zahmet (Eker, 2006:409) anlamlarında kullanılırken günümüzde uzun ve yorucu, özenli 

çalışma anlamında kullanılır. Emine Atmaca, Eski Oğuz Türkçesinden Türkiye Türkçesine Söz 

Varlığındaki Değişmeler ve Anlam Olayları adlı doktora tezinde anlam iyileşmesine uğrayan 

sözcükleri sıralarken çocuk kelimesine de yer verir (Atmaca, 2011: 1517). 

Araştırmamızda görüldüğü gibi çocuk kelimesi 11. yüzyılda yalnızca domuz yavrusu anlamında 

kullanılmaktaydı. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi sonrası domuzun olumsuz bir çağrışım yapması 

dolayısıyla çocuk kelimesi, artık domuz yavrusu anlamında değil küçük yaştaki oğlan ve kız anlamına 

gelecek şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Özetle çocuk kelimesi, anlam değişmesine özelde ise anlam 

iyileşmesine uğrayan kelimelerden bir tanesidir.  
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Özet 

Popper’ın, ‘Açık Toplum ve Düşmanları’ adlı eserinde Platon, Hegel ve 

Marx’ı eleştirirken onların tarihsicilik tutumlarını ele aldığını görmekteyiz. 

Popper bunu yaparken Platon’dan yola çıkıp onun devlet tasarımında eşitlik 

adalet, kölelik kavramlarına ve ırkçı (öjenik) unsurlara nasıl yer verdiğine değinir. 

Ayrıca Hegel’e aynı çerçeveden bakarak Alman felsefesinde nasıl yer ettiğine, 

monarşizmin Hegel penceresinden görünen yüzüne, özgürlük ve eşitlik 

kavramlarının totaliterliğe doğru nasıl yol aldığına olan bakış açısını gözler önüne 

serer. Marx’ta ise sınıflar arasındaki ekonomik güç farkının insanların geleceğine 

nasıl etki ettiğine, Marx’a göre niçin tam olarak özgür sayılamayacağımıza 

değinir. Sınıflar arası çatışmanın Marx için önemini ve bu çatışmanın nereye 

doğru yol alacağını aktarır. Nihayetinde kapitalizmden sonra sosyalizm ve 

komünizme geçişin Marx anlayışındaki sürecini eleştirir. Onların ideolojilerinin 

tarihsici ve dolayısıyla totaliter olma özelliklerinin sürecine değinir. Bundan 

dolayı bu çalışmada önce tarihsicilik kavramından bahsedip Platon, Hegel ve 

Marx’ın tarihsici ideolojileri hakkında bilgiler vereceğiz ve Popper’ın bu tarihsici 

ideolojiler hakkındaki fikirlerine değineceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Tarihsicilik, Popper, Platon, Hegel, Marx. 

Abstract 

While criticizing Plato, Hegel and Marx in Popper's The Open Society and Its 

Enemies, we see that she discussed their historicist attitudes. In doing this, Popper 

starts from Plato and touches on how he includes the concepts of equality, justice, 

slavery and racist (eugenic) elements in the state design. In addition, by looking at 

Hegel from the sam e framework, it reveals the perspective on how it took place 

in German philosophy, the face of monarchism visible through the Hegelian 

window, how the concepts of freedom and equality moved towards 

totalitarianism. In Marx, he refers to how the difference in economic power 

between classes affects the future of people and why we cannot be considered 

completely free according to Marx. It conveys the importance of class conflict for 

Marx and where it will go. Ultimately, he criticizes the process of transition to 

socialism and communism in Marx's understanding after capitalism. It refers to 

the process of their ideologies being historical and thus totalitarian. Therefore, in 

this study, we will focus on Popper's ideas by first talking about the concept of 

historicism and giving information about the historicist ideologies of Plato, Hegel 

and Marx. 

Keywords: Historicism, Popper, Platon, Hegel, Marx. 

  

mailto:kuskapanasli@gmail.com


 

 

Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi 
Journal Of International Yunus Emre Social Sciences 

Haziran/June 2021, Sayı/Issue: 3, s. 37-48 

 

Aslı KUŞKAPAN 

 

38 

Giriş 

Tarihsicilik kavramını anlayabilmek için öncelikle onun ‘tarihselcilik’ ile ayrıldığı noktaya 

bakmak gerekmektedir. Bu ayrım kavramların sonlarında bulunan eklerin onlara kattığı anlamda 

kendini gösterir. “İzm” ve “isizm” soneklerinin farklı anlamlara geldiğini söyleyen Doğan Özlem, 

ikinci ekin içerisinde daha fazla aşırılık ve kötüleyici bir anlamı taşıdığına vurgu yapmıştır. Türkçeye 

çevrilirken “izm” “cilik”, “isizm” ise “sicilik” diye çevrilmiştir. Bu yüzden “historizm” kavramının 

tarihselciliğe, “historisizm” kavramının ise tarihsiciliğe karşılık geldiği düşünülmektedir. “Alman 

ilahiyatçı Ernst Troeltsch tarihselciği, kötü tarihselcilik ve iyi tarihselcilik olarak ikiye ayırır” (Bakış 

ve Alsancak, 2016: 96). İyi tarihselcilik her tarihsel dönemin kendi değerlerine, kültürüne, 

sosyoekonomik yapısına göre değerlendirilmesini ve tarihsel yorumunun buna göre yapılmasını 

kasteder. Popper ‘Tarihselciliğin Sefaletinde’, eğer bir grubun şimdiki halini anlamak ve açıklamak 

istiyorsak ya da onun gelecekte nasıl bir gelişim göstereceğini önceden görmek istiyorsak, onun 

tarihini, geleneklerini ve kurumlarını incelememiz gerektiğinin Tarihselcilik olduğuna değinmiştir. 

(Popper, 1998: 37). Kötü tarihselcilik ise tam da Popper’ın bahsettiği tarihsicilik tanımının kendisidir.  

 Popper’e göre tarihsicilik; gelecekte olan gelişme ve değişimleri önceden tahmin etme ve 

böylece siyasal aktivitelerin hangisinin başarı sağlayıp hangisinin sağlamadığını söyleyebilme olarak 

kısaca tanımlanabilir. Yani tarih belli tarihsel yasalar tarafından yönetiliyorsa şayet bu, insanın kaderi 

hakkında öngörüye sahip olmamızı sağlayabilir.  Popper’ın bunu daha iyi anlamlandırmak için ‘Açık 

Toplum ve Düşmanları’ adlı eserinde “Seçilmiş Halk Öğretisi” örneğini verdiğini görüyoruz. Bu 

öğretiye göre Tanrı’nın kendi iradesini dünya üzerinde devam ettirmek için bir halkı seçtiği ve 

yeryüzünün de bu halka kalacağı düşünülmektedir. Burada tarihsel gelişim yasasının yapıcı unsuru 

Tanrı’dır ve toplumsal yaşayış kabile çağından peyda olmuştur. Bu yüzden bu teoride kabilecilik 

üzerinde önemle durulur. Popper, kabileciliği tarihsiciliğin ilkel boyutu olarak, faşizm ve Marxçı tarih 

felsefesini de tarihsiciliğin modern boyutu olarak görür. Birinde seçilmiş ırk diğerinde seçilmiş sınıf 

vardır ve bu kabilecilik anlayışı totaliterliğin dayanak noktasını oluşturur. 

 Popper’a göre totaliterlik de faşizm, komünizm ve kapalı toplumda olduğu gibi gücünü 

tarihsicilikten alır. Çünkü gelecekte ne olabileceğini kestirmek tüm anarşik hareketlerin önüne geçmek 

anlamına gelecektir. Bu da totaliter rejimin kaynağıdır. Özellikle Platon’un tüm felsefesine hâkim olan 

öjenizm ve Hegel’in de aynı Platon gibi devleti bireyin üzerinde görmesi Popper’ın bu bağlamda 

eleştirdiği nokta olmuştur. Marksizm’in kapitalist düzenin önünde sonunda sosyalist düzeni getireceği 

kehanetinin aslında tarihsicilikte kesinliğe vurgu yaptığını düşünür ve “Marx’ın kapitalizm dediği şey 

dünyada asla olmadı ona benzer bir şey bile” diyerek bu savı yanlışlar (Popper, 2006: 226). Hegel’in 

Tanrı’ya tapar gibi devlete tapmalıyız tezi, Marx’ın insanlık tarihinin maddi ilişkiler temeline 

dayandığı iddiası da Popper tarafından tarihsicilik adı altında eleştirilmiştir (Kabakçı, 2019: 196). 

1. Tarihsici Kehanette Platon’un Öjenik Totaliterliği 

Platon’un yaşadığı dönem siyasi açıdan çekişmelerin ve iktidar savaşlarının yaşandığı bir 

dönemdi. Hatta Yunanlıların kabile hayatı dağılmış ve tiranlık dönemi baş göstermişti. Sonrasında 

demokrasi yeniden sağlandı ancak Platon’un hocası Sokrates ölüme mahkûm edildi. Platon da kendini 

tehlikede hissedince Atina’yı bir süreliğine terk etti. Geri döndükten sonra ise kurduğu okul ile birlikte 

ideal devlet biçimlerine, egemenliğe, eğitime, düzen ve birliğe karşı olan düşüncelerini daha da 

derinleştirdi.  Onun tarihsel gelişim yasasına göre “bütün toplumsal değişim, bozulma ya da çürüme 

yahut soysuzlaşmadır” (Popper, 2020: 48). Platon bu yasayı yaratılmış ya da kurumlar gibi türetilmiş 

her şey için geçerli sayar. Akış halinde olan her şey değişime uğradığı için çürür.  

Ancak Devlet Adamı adlı diyaloğunda Altın Çağ’dan bahseder. Buna göre Zeus’un babası 

Kronos tarafından yönetilen dünyada insanların daha mutlu olduğunu ama Zeus tarafından yenilgiye 

uğra
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tıldıktan sonra bozulma ve çürümenin giderek arttığını ve bunun da mutsuzluğu beraberinde 

getirdiğini dile getirmiştir. Tanrı’nın düzenin başına tekrar geçeceği zaman bu bozulma ve çürümenin 

düzelmeye başlayacağını, çünkü Tanrıya ne kadar yaklaşılırsa düzelmeye de o kadar yaklaşılacağını 

aktarmıştır. Bunu diyalogda geçen şu cümlelerden de anlayabiliriz:  

               “Yabancı- … O zamanlar bütün evrenin gidişini tanrı düzenlerdi. Aralarında zorbalık, 

birbirinin başını yemek, savaş, kavga gibi durumlar olmazdı…O zamanlar tanrı kendisi insanların 

çobanıydı, onları yönetirdi; tıpkı şimdi öbür varlıklara oranla insanın tanrısal bir varlık olduğu, daha 

aşağı türden hayvanları yönettiği gibi…çünkü bütün insanlar topraktan doğuyor, geçmişi hiç 

hatırlamıyorlardı. Bununla birlikte toprak onlara bol bol ürün veriyordu. İnsanlar yetiştirmeden, 

ağaçlarda meyveler ve bütün öbür bitkiler kendiliklerinden yetişiyordu. İnsanlar çoğu zaman açık 

havada, çıplak yaşıyorlardı; mevsimler gayet yumuşaktı, insanların yatakları da yoktu; bol yetişen 

otlardan oluşan yumuşak yığınlar üstünde yatarlardı. Kronos'un zamanında insan hayatı işte 

böyleydi, Sokrates. Zeus'un yönetiminde olduğu söylenen bugünkü hayatımızın ne olduğunu kendi 

görgünle biliyorsun. Bu ikisinden hangisinin daha mutlu bir hayat olduğunu söyler misin, söyleyebilir 

misin?” (Platon, 1998: 19) 

Platon’un bu çürüme ve bozulma dediği şey bir bakıma soysuzlaşmadır ve aynı zamanda 

manevi soysuzlaşmayı da içinde barındırır. Manevi soysuzlaşma da ırk soysuzlaşmasına dayanır. Yani 

hepsinin kökeninde ırkın bozulması yatar. O yüzden siyaset felsefesini oluştururken daha çok öjenik 

bir tavır takınmıştır. Platon’un Tanrı’ya yaklaşmak diye bahsettiği durumda iki önemli noktayı 

kastettiğini görüyoruz. Biri tarihsel yönelimin bozulmaya doğru gitmesi ve bunun durdurulması 

gerektiği diğeri de siyasal anlamda değişmeleri durdurarak bozulmayı da durdurabilme. Zaten 

Platon’un amacı da bozulma ve değişime uğramamış dolayısıyla da soysuzlaşmamış ve kötülüklerden 

arınık bir devlet kurmaktır. Ona göre bu en iyi ve yetkin devlettir. Altın Çağın devletidir. Peki bu 

devlete nasıl ulaşacağız? Platon’a göre bu devleti ancak durdurulmuş devleti bulana kadar geriye 

doğru gidersek bulabiliriz. 

Popper’a göre Platon Herakleitos’un düşüncesinden kurtulmak istemektedir. Çünkü Platon’a 

göre akış halinde olan şeyler hakkında kesin bilgilerimizin olması mümkün olamayacağından onlar 

aldatıcıdır. Siyaset alanı için de durum böyledir. Siyaset alanında da sabit kurumlar ve yöneticiler 

olamayacağına göre yani devlet, egemenlik ve otorite gibi kavramların içeriği, tanımı ve kapsamı her 

zamanda ve her anlayışta değiştiği için siyaset sorunlarını tartışmanın pek mümkün olamayacağı 

görüşündedir. 

 Platon için bir şeyin değişmesi o şeyin başına gelen en büyük kötülüktür. Değiştikçe özünü 

kaybeder. Bu siyasal kurumlar için, insanlar için, daha doğrusu nesneler dünyasındaki her şey için 

geçerli bir durumdur. O yüzden durulma onlar için en iyi şeydir. Her değişimi durdurarak gelecekte 

oluşabilecek karışıklık ve kaos durumlarını engelleme düşüncesi onun tarihsicilik anlayışı ile hareket 

ettiğini gösterir.   

 Kriton diyaloğunda, “o halde bilmeyen insanların lafını dinlersek sağlığımıza dikkat ettiğimizde 

iyileşen dikkat etmediğimizde hastalanan şeyi yıkmış oluruz. O şey de yıkılınca biz yaşayabilir miyiz? 

Bozulmuş bir bedenle yaşanabilir mi?” diyerek bu bozulmanın aslında insan zihinlerinden başlayıp 

bedene hatta nihayetinde kurumlara ve dünyaya yayılacağını ve böylece değişmenin sonucunun da 

kötü olacağını dile getirmiştir (Platon, 2017: 48). Bu öyle bir bozulma ki, ona göre “hayvanların en 

yükseği olan erkek-insan, Tanrı’lar tarafından türetilmiştir; öteki türler bir bozulma ve soysuzlaşma 

süreciyle ondan inerler bazı erkekler -korkak ve rezil olanları- kadın olmuştur” (Popper, 2020: 65). Bu 

sözleri dile getirip Timaios’dan devam eder “dünyaya gelen insanlardan kötülük yapanlar ya da korkak 

olanlar ikinci doğuşlarında kadın oldular” (Platon, 2018: 114). Platon’a göre bu değişim ve 

dönüşümler beraberinde insan toplumunun tarihsel soysuzlaşmasını getirmiştir. Popper, Platon’un 

tarihsici tavrını, değişimin kötü ve boşuna bir şey olduğunu düşündüğü için eleştirir. 

 Platon bu teoriyi önemli gördüğü dört çeşit devlet yönetiminden bahsederken de aktarmıştır. 
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Bunlar Timokrasi, Oligarşi, Demokrasi ve Tiranlıktır. Bu sıra ile birinden diğerine geçiş durumunun 

söz konusu olduğunu dile getirir.  Hatta bunu Devlet diyaloğunda da aktarmıştır. Pazardan satın alınan 

köleler sahipleri ile eşit duruma geldikleri zaman nerede köleliğe dair bir durum görseler buna kızıp 

tepki göstermeye başlarlar. Zenginler ve yoksul köleler arasındaki fark kapanmaya başladı mı ortaya 

sınıf çatışması çıkar. İşte bu sırada kendine bir ordu kurmayı başaran halkın gözünde kahraman gibi 

olur. Çok geçmeden de halk bu sefer onun kölesi haline gelir onun için savaşır. Böylece yeni bir Tiran 

ortaya çıkar ve en kötü yönetim şekline geçilmiş olur. 

Platon’a göre herhangi bir toplum düzeninin değişmesi yönetici sınıfın içinden kaynaklanır. 

Çünkü bu sınıf kendi içinde birliksizlik yaşar. Bu birliksizlik sınıf savaşlarını ve başkaldırıyı getirir ki 

bu da Platon’un sosyoloji yasasıdır. Platon açısından bu birliksizliğin giderilmesi değişmenin 

durdurulması için önemlidir. Popper, Platon’un bir köle devleti olan Sparta’nın atasını kurma 

düşüncesinde olduğunu ortaya koymaya çalışmaktadır. Çünkü Platon için en iyi devlet en katı sınıf 

ayrımına dayanan devlettir. Kastlar katı ve geçişe izin vermeyecek biçimde ayrılmalıdır. Önemli olan, 

kimsenin başkaldırmaması için yönetici sınıfın birlik içinde olmasıdır ve kimsenin düzeni bozmaya 

kalkmamasıdır. Böylece sınıf savaşı da olmayacaktır. Yöneticilerin kendi içindeki birliği sağlamanın 

yolunu da ekonomik çıkarların yok edilmesinde bulur. Bunun için de başvurduğu yol aslında 

komünizmdir. Sparta’da değerli madenlere sahip olmanın yasaklandığı gibi her çeşit mülkiyet ortak 

sayılmalıdır hatta çocuk ve kadınlar da. Yasalar’da bunu şöyle dile getitir: 

“Dostların malı aslında ortaktır. Bu ister bugün bir yerlerde görülsün ister ileride bir gün 

ortaya çıksın-yani kadınların, çocukların ve bütün malların ortak olması-, özel mülkiyet denen şey her 

yerde insan yaşamından her yolla silinecek, doğal olarak kişisel olan şeyler bile bir biçimde elden 

geldiğince ortak kılınmaya çalışılacak” (Platon, 2007: 202). 

  İşte bu, ailenin kolektif bir hal almasına yol açıp herkesin birbirine tek bir ailedenmiş gibi 

bakmasına, devletin adeta büyük bir aile halini almasına, özel yemeklerin yasaklanmasına, yemeklerin 

ortak sofrada yenilmesine ne çok zengin ne çok fakir olunmasına kadar varan bir düzen oluşturacaktır. 

Böylece ekonomik çıkarlar yok edilmiş olacaktır. İşte bu komünizm kokan hatta doğrudan komünizm 

diye niteleyebileceğimiz sistem, Platon’a göre yönetici sınıfın birliğini sağlayacaktır. Bu anlatılanları 

Belçikalı çizer Pierre Culliford’un 1958’de yazdığı çizgi roman ve animasyon dizisi olan 1981’de de 

televizyonlarda gösterime giren “Şirinler” adlı çizgi filmde de net olarak görebiliriz. 

Platon’a göre yönetilenlerin aşağılık bir ırk olduğunu ne kadar kabul edersek yöneticiler o 

kadar güçlü olur. Çünkü yönetenler hem ırk ve eğitim açısından hem de değer olarak çok üstündür. 

Popper burada Platon’a karşı çıkar çünkü ona göre kişisel üstünlük siyasal ayrıcalık hakkına sahip 

olmayı gerektirmez. Bu yüzden de Popper, Platon’un burada totaliterliğe vurgu yaptığını 

söylemektedir. 

Popper, Sokrates’in ruhun bedenden daha önemli olduğunu söylemesi noktasına vurgu yapar. 

Yani var olan normlar insan için konulmuştur ve buna uymak sadece kendi elimizdedir, sorumluluğu 

bize aittir. Tıpkı otoritenin Sokrates’i yargılaması ve onun da yasaları anlaşma olarak kabul edip karşı 

çıkmaması gibi. 

“Sokrates: Bundan sonra kanunlar şöyle diyebilirler; Yaptığın iş bizimle vardığın 

anlaşmanın dışına çıkmak, verdiğin sözü tutmamak değil de başka nedir Sokrates? Bizler seni 

zorlamadık, kandırmadık, hemen karar ver demedik. Düşünmek için yetmiş senen vardı… Şimdi 

aramızdaki anlaşmayı bozup hainlik mi yapacaksın? Bize kalırsa bundan vazgeç Sokrates” (Platon, 

2017: 57). 

 Platon insan doğasında var olan sınırlılıkların insanın kendi kendine yetemeyeceğine neden 

olduğunu düşünür. İnsan eksik, yitimli bir varlıktır. “Çünkü insan olmakla yitimli olmak aynı şeydir” 

(Akdeniz, 2013: 55). Yaşadığı müddetçe bu eksikliğini giderme çabasındadır. Bu yüzden başkalarıyla 

yaşamak zorundadır. En azından kirli işlerini, pis işlerini başkalarına gördürür. Özellikle beden işlerini 
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başkalarına yaptırır. Devlet öyle değildir, o yetkindir ve bireyden üstündür. Yani insanlar kendi 

kendilerine yetmez ve bu yüzden bir araya gelip yetkin olanı yani devleti kurarlar. Popper’in en çok 

karşı çıktığı şeylerden biri de bu olmuştur. Çünkü ona göre devlet bireyin üzerinde olmamalıdır. Tarih 

büyük ve sonunun ne zaman geleceğini bilemeyeceğimiz bir süreçtir ve bireyler bu sürecin en önemli 

parçalarıdır. Popper, Platon’un bireylerin araç olduğu bir düzen inşa etmeye çalıştığını vurgulayarak 

onun ideolojisini de bu yönde gerçekleştirdiğini düşünür. Öyle ki Platon’a göre devlet yasalar için 

insanları inandırma ya da zorlama yoluna gidebilir. Çünkü insanlar bütün (devlet) için yaratılmıştır. 

“Sizler bütün için yaratıldınız, bütün, sizler için değil” (Popper, 2020: 100).  

 Peki yönetici sınıf nasıl bozulmadan kalacak? Platon bunun ırkını saf tutmasıyla mümkün 

olduğunu söyler. İşte burada en önemli kavramlardan birinin ortaya çıkmaktadır: eugenik/öjenik 

(ırkların ıslahı). Yani ona göre insanlar yanlış biçimde birleştirilirse doğacak çocukların doğası da 

yanlış olacaktır. Bu yüzden de çocuklar babalarının doğalarında olmayan iktidarı devralmak 

isteyeceklerdir. Böylece de altınla gümüş, demirle tunç karışmış olduğundan bir düzensizlik hatta 

çatışmanın doğması kaçınılmaz olacaktır. İşte bu ırk soysuzlaşması da yönetici sınıftaki birliksizliğe 

sebep olur. Bu yüzden ona göre herkes kendi doğasına uygun olan işle uğraşmalıdır. İşçi bir kimsenin 

savaşçı sınıfa girmesi şehrin çökmesi demektir. Çünkü bu bir değişikliktir ve kastlar arası geçiştir. 

Platon bunun ideal devletin yapısına uygun olmadığını düşünür. 

 Bundan dolayı her türlü değişimi durdurmak için tek yolun doğaya dönmek olduğunu söyler. Bu 

da ilkel devlet demektir. Yani bu devlet ona göre bilgili ve az sayıda olanların bilgisizler yığınını 

yönettiği kabile zamanda var olan devletir. Tabii bu Platon’un penceresinden görünen kısımdır. Ancak 

kabilecilerin penceresinden bakılınca yönetilenler bilgisiz bir yığın olmayabilir. Belki de onlar kendini 

bilgili zannedenlerin aslında kabuğuna çekilmiş ve etrafını taşlarla örmüş bir “Papalagi” olduğunu 

düşünüyorlardır. Erich Scheurmann’ın, “Göğü Delen Adam” adlı yapıtında bir kabile reisinin 

gözünden modern yaşamı tarif ediş biçimini aktarırken şu sözlere rastlıyoruz: 

          “Papalagi, tıpkı bir midye gibi, sert bir kabuğun içinde oturur. Bir çıyan gibi taşların arasında 

yaşar. Çok sayıda gözü olan delik sandığı andırır… Çünkü her aiga(aile) bu taş sandığın ya alt 

tarafında ya üst tarafında ya ortalarında, sağında ya da solunda belli bir bölümü kendine ayırmıştır. 

Bir aiga diğerlerinin ne yaptığını bilmez. Çok zaman birbirlerinin adlarını bile bilmezler. Giriş 

deliğinde karşılaştıklarında ya istemsizce selamlaşırlar ya da düşman böcekler gibi mırıldanırlar” 

(Scheurmann, 2018: 28). 

Platon’un eğitimde, yönetimde, dinde her türlü yeniliğin yasaklanması gerektiğini ve devletin 

kendi kendine yetmesinin önemli olduğuna vurgu yaptığını söyleyebiliriz. Hatta ona göre, sınıflar 

birbirine karışırsa adaletsizlik ve anarşi peyda olacaktır. O yüzden her sınıf sadece kendi üzerine 

düşeni yapmalıdır. Ancak böyle adil kalınabilir. Yani “yönetici yönetir, işçi çalışır, köle de köleliğini 

yaparsa devlet adildir” (Popper, 2020: 110). Popper’in karşı çıktığı bu sınıf üstünlüğünün adalet 

sayılması fikri, totaliterliğe giden yolda yardımcı bir durumdur. 

Peki, insanlar niye anarşiye karşı bir devlet kurumu altında olmak isterler, özgürlükler korunsun 

diye mi? Özgürlüklerin korunması için devleti kim yönetmelidir? Platon buna, en iyilerin en bilgelerin 

yönetmesinin uygun olduğu cevabını verir. Peki bu en iyi kimdir? Doğasında yöneticilik var diye her 

kişi, iyi yöneten olabilir mi? Popper bu soruyu: “siyasal kurumları nasıl örgütleyelim ki kötü ya da 

yeteneksiz yöneticilerin çok fazla zarar vermeleri önlenebilsin?” şeklinde sormuştur (Popper, 2020: 

136). Belki de bu soru şöyle değiştirilebilir: Kendimizi erdem ögeleriyle nasıl donatıp örgütleyelim ki 

bu bizim kötü yönetici olmamızı ve kurumlara zarar vermemizi engellesin? Çünkü iktidara sahip olan 

kendi çıkarına göre davranabilir. Hatta bu bir Tiran bile olabilir. Bu yüzden kurumları düzeltmenin 

yolu önce kendimizi düzeltmekten geçer. Platon eğitimin görevinin geleceğin yöneticilerini 

yetiştirmek ve seçmek olduğunu düşünür. Sokrates’e göre de devleti bilgililer yönetmeliydi ancak aynı 

zamanda onlar ahlaki açıdan da aklı başında olmalıydı. Bilgi öğretilebilir ama erdem öğretilebilir mi? 

Platon bunu Diyaloglar ’da ele almış ve konuşmacı Sokrates önce erdemin öğretileceğinden yola 
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çıkmış sonra erdemin bilgi olmadığını ve öğretilemeyeceği sonucuna varmıştır. “Erdem ne tabiat 

vergisidir ne de öğrenilebilir. Erdem ona sahip olanlara bir Tanrı vergisidir” (Platon, 2010: 187). O 

halde yöneticiler de kendi eksikliklerinin farkında olmalılar bilmeye ve öğrenmeye istekli olmalılardır. 

Bundan dolayı Popper Sokrates’le Platon’un burada farklılaştığını düşünür. Platon’un yöneticileri 

bilginin sahibi iken Sokrates’in yöneticileri bilgiye her zaman açıktır ve bilgiyi elde etme çabası 

içindedirler. 

 Platon’un bu otoriteci tutumunu eğitim felsefesinde de görmekteyiz. Çünkü o, eğitimde bir 

doktrini zihinlere kazıma peşindedir. Bu da İdealist Eğitim Felsefesi’nin kökenidir. Platon’un bu 

tutumu özelikle eğitimde ‘Daimicilik’ ve ‘Esasicilik’ akımlarına kaynaklık etmiştir. Yani eski 

bilgilerin yeni kuşaklara aktarılması ve böylece kuşaklararası çatışmayı önleme, kültürel mirasın 

korunması, temel kültürel değerleri kaybetmeme, sağlam karakterli ve doğru insanlar yetiştirme, akıllı 

üstün zekalı elit seçkin bireyler yaratma, ezber yapma, çocukların oyunlarını bile düzene sokma gibi 

uygulamaları onun eğitim anlayışında çok net görmekteyiz. Bu uygulamalarla Platon’un amacının 

değişmeyen tek tip bireyler yetiştirerek kültürel gecikme oluşturmak ve değişime kapalı bir toplum 

ortaya koymak olduğu söylenebilir.  

Popper, Platon’un düşünme gücünden özellikle de felsefi düşünüşten korktuğunu dile getirir. Bu 

yüzden de Platon, küçük yaşta çocukları baskılayarak insanları tek tip bir düzene sokar, yaşlanınca da 

zaten bağımsız düşünemeyeceklerinden onların gençlere sadece kolektif bilinci aktaracaklarını 

düşünür. 

Platon’a göre devleti en bilge olanlar yönetmelidir. O halde biz kime en bilge, kime gerçek 

filozof diyeceğiz? Burada Platon “gerçeği sevene” diye cevap verir ancak bu cevap Popper’i tatmin 

etmez. Çünkü Platon yöneticilerin şehrin yararı için yalan söyleyebileceğini ve onların böyle bir 

ayrımcılığa sahip olmaları gerektiğini düşünür. Bu durum yönetimin yetkinliğini artırır. Böylece 

sınıflar birbirine karışacak fırsatı bulamaz. “Tanrı yönetme yeteneği olanların hamuruna altın 

koymuştur, yardımcılara gümüş, köylülere ve öteki üretici sınıflara da demir ve bakır” (Popper, 2020: 

153). İşte bu Platon’un ırkçı tavrını ortaya koyar ve ırkların karışmasına asla izin vermez. Çünkü bu 

eşit ve adil olmaz. Platon felsefesinde öjenizm kendini iyiden iyiye gösterir. Böylece Popper’ın 

Platon’u totaliter olarak nitelemesinin bir sebebi daha ortaya çıkmış olur. Platon, Devlet ve Yasalar ’da 

madenlerin karışımından doğacak çocukların alt tabakaya itileceğini söyler.  Çünkü melezler devletin 

yıkımına yol açar. Başa hamurunda yöneticilik olmayan, uygunsuz kişiler gelebilir. Irk saf 

tutulmalıdır. Bunu Antik Yunan’a gitmeden daha yakın tarihten de anımsayabiliriz. Bunun için Adolf 

Hitler’in saf, arı ırk yaratma çabasını hatırımıza getirmemiz yeterli olacaktır.  

Platon’a göre kendi yerini koruyan insan bundan mutluluk duyacağı için anarşiye sebep 

olmayacaktır. Bu da nihayetinde devletin mutlu olmasını yani kolektif mutluluğu getirecektir. Demek 

ki önemli olan devletin mutluluğu ve refahıdır. İşte bu yüzden Popper’a göre Platon bireyi devletin 

mutluluğu ve düzeni açısından bir araç olarak görür. 

Kolektif dediğimiz zaman akla ilk kabile toplumlarının yaşama şekilleri gelmektedir. 

Kabilecilik değişime kapalı toplumlardır ya da değişim nadiren görülür ya da değişim tüm kültürü 

kökünden sarsacak şekilde olmaz. Kabilecilerin ortak değerleri ve değişmez görenekleri vardır. Bir 

arada yaşamaları, ortak kaderi paylaşmaları, ortak sevinçlerinin olması, tehlikeleri ortak 

göğüslemeleri, onların kapalı toplum olduğuna işaret eder. Scheurmann, “Göğü Delen Adam’da, “oysa 

Samoa’nın delikanlıları, şarkı söyleyerek giderler kulkas tarlalarına, genç kızlar şarkı söyleyerek 

yıkarlar ırmakta başörtülerini” satırlarında bu toplum tarzını ortaya koymuştur (Scheurmann, 2018: 

78). Bir kabile hayatının bir arada yaşaması dolayısıyla ortaya çıkan ortak mutluluk ve ortak çalışma 

durumunun gözler önüne serildiği bu örnekteki gibi kabileciler ortak kaderi paylaşırken değişime 

kapalıdır. Bu kapalılıktan da gayet hoşnut olabileceklerini söyleyebiliriz. Ancak açık toplumlarda 
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bireyselleşme söz konusu olduğundan ortaklaşa çalışmaktan çok bireyler arası rekabet ön plana çıkar. 

Popper açık toplumun yavaş yavaş soyut toplum yoluna gittiğini düşünür. Popper burada 

insanların hemen hemen hiçbir zaman yüz yüze gelmediği, işlerin ve ilişkilerin makine ya da internet 

ortamında yürütüldüğü durumların daha soyut bir toplum yapısına neden olduğunu kastetmektedir. 

Kapalı toplumlarda bulunan kast ve kastlar arası fark o toplumun üyeleri için doğaldır. Fakat kapalı 

toplum çöküp yavaş yavaş açık topluma geçilmeye başlanınca güvensizlik hissi oluşur. Çünkü 

kabilenin verdiği güven kaybolmaya başlar. Bu yüzden kabileler genelde denizden uzak ve ticarete 

kapalı olur.  Ancak denizcilik gelişip ticari ilişkiler baş gösterince başka toplumlarla ilişki kurulur ve 

kabilecilik adına tehlike çanları çalmaya başlar. Yani, “Saflık bir kez yitirilince bir daha kazanılmaz.” 

(Popper, 2020: 190). Bu yüzden de Platon, bir zamanın Sparta devletinin düşünü kurmaktan hiç 

vazgeçmemiştir. Bunun nedeni Sparta’nın bazı özelliklerinin onu cezbediyor olmasıdır. Bunlar: kabile 

kültürünün korunması, insaniyetçi olmamak, ticaret yapmamak, kendi kendine yetmek gibi birtakım 

özelliklerdir. Fakat Yunan toplumunda durum böyle değildi. Artık denizcilik gelişiyor ve demokrasi 

yandaşları ortaya çıkıyordu. Açık toplumun en önemli özellikleri olan hümanizm hareketleri ve 

bireyselcilik yaygınlaşıyordu.  

Popper felsefenin ortaya çıkışını da kapalı toplumun çöküp yerine açık toplumun gelmesine 

bağlıyor. Platon ise kötülüğün kökünü kapalı toplumun çöküşü olarak görüyor. Hatta Popper 

Platon’dan almamız gereken dersin, onun bize öğretmeye çalıştığının tam karşıtı olmalıdır diyerek 

siyasal değişimi durdurmanın çözüm olmayacağını ifade etmiştir (Popper, 2020: 205). 

2. Tarihsici Kehanette Hegel’in Tapınma Monarşisi  

 1789 Fransız Devrimi’nden sonra eşitlik, özgürlük,
1
 insan hakları, adalet, demokrasi gibi 

kavramlar irdelenmeye ve toplumsal pratiklerde uygulanmaya başlanmıştır. Adalet ve özgürlük 

naraları birçok ülkede yeniden yapılanmaya başlamış ve yönetim şekillerinde değişime neden 

olmuştur. Bu değişim Prusya’da tehlike çanlarının çalmasına sebep olunca yeniden eski gücünü elde 

etmek isteyen Prusya Hegel’i göreve getirdi. Arkasında Prusya Krallığının otoritesi ve desteği olan 

Hegel, Alman Felsefesinin en önemli kişisi olarak anılmaya başlandı. O dönemlerde sadece devlet 

kontrolünde üniversiteler vardı ve o da devletin resmi felsefecisi olmuştu. Hegel de Platon ve 

Herakleitos’un fikirlerini tekrar gündeme getirmeye ve böylece Prusya Krallığı’nın otoritesini 

sağlamlaştırmaya çalıştı. Popper, Hegel’in fikirlerinin kabileciliğin Rönesans’ı olduğunu düşünür. 

Yani Popper’a göre Hegel kabileciliği yeniden doğurtmuş ve bunu Alman monarşisine en uygun hale 

getirmiştir. 

 Hegel’in görüşleri Platon’la benzerlik taşır. O da aşırı kolektivist düşüncelere sahiptir ve bireyin 

her şeyini devlete borçlu olduğunu düşünür. Devlet birey için değil kendisi için vardır. Ona göre 

Tanrı’nın ilahi varlığı devlete tezahür etmiştir. Bu yüzden de devlet gerçektir ve ne istediğini bilir. 

Hegel’e göre devlete Tanrı’ya tapar gibi tapmalıyız. İşte bu nokta onun siyaset felsefesinin en önemli 

kısmıdır. Tarihsici anlayışı da bu noktada karşımıza çıkar. Yani devlet gelecekte herhangi bir sıkıntı 

ile karşılaşmaması için her türlü önlemi almalıdır. Popper’a göre Platon’la benzerlik arz eden işte bu 

düşünceleridir. Farklı yönleri ise özellikle kölelik anlayışlarında ortaya çıkmaktadır. 

 Köle efendi diyalektiğinde Hegel’in insanın kendi öz bilincine varma sürecine değindiğini 

görürüz. Öz bilinç, insanın kendisinin farkında olmasıyla başlayan bir süreçtir ve bu süreci tetikleyen 

de onun istekleridir. Bunun neticesinde insan kendisinin tanınmasını ister, başkaları tarafından kabul 

edilmek ister. Köle efendinin isteklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Kölenin öz bilinci zorunlu 

olarak bunu gerektirdiği için köle efendisini tanımış ve kabul etmiştir. Ancak bu tanıma karşılıklı 

olmalıdır. Efendi bu karşılığa cevap vermediğinden bu diyalektikte galip olan köle gibi görünmektedir. 

Çünkü köle hem kendi öz bilincinin gerektirdiği şekilde hareket eden hem de efendisinin öz bilincinin 

                                                             
1
 Eşitlik ve adaletle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: (Bayram, 2017). 
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farkında olarak zorunlu şekilde onu kabul eden taraftır. Efendi kendi için var olan bilinçtir (Hegel, 

1986: 129). Aslında aralarında bir bilinç savaşı vardır ve efendi kölenin öz bilincini tanımadığından 

köle tam özgür denilemez. Kölenin özgür olması için efendi tarafından kabul edilmesi ve tanınması 

gerekir. Ancak Platon’dan farklı olarak köle, bu istekleri yerine getirirken bir yandan da kendisini 

geliştirir, eğitir aynı zamanda çalışır ve çabalar. Çünkü köle bu durumdan kurtulmak için sürekli savaş 

halindedir ve bu savaş sonrasında efendileşmeye başlayabilir. Yani kastlar Platon’da olduğu gibi sert 

biçimde ve geçişe izin vermeyecek şekilde ayrılmış değildir. Bu düşünceler hatırımıza bir Türk 

Filmini getirmektedir. İhsan Yüce’nin yazıp Atıf Yılmaz’ın yönettiği 1978 yapımı Kibar Feyzo adlı 

filmde sistem eleştirisini çok net görmekteyiz. Feyzo karakterine can veren Kemal Sunal, köyün ağası 

olan ve marabaları köle olarak kullanan Maho’yu (Şener Şen) sürekli kızdırıp köyden kovulmaktadır. 

Şehre her gittiğinde yeni şeyler görür. Ağalığın kalktığını, kadınların başlık parası ile bir eşya gibi 

satılmadıklarını ve insana değer verildiğini görüp öğrenir. Kendi öz bilincinin farkında olarak ve 

kendisinin varoluşsal anlamda tanınmasını isteyerek köye geri döner. Öğrendiklerini gerek duvarlara 

yazarak gerekse etrafına anlatarak ağanın baskısına ve otoritesine karşı koymaya çalışır. Fakat efendi 

yani Maho Ağa, tek taraflı bir bilinç ve karşılıksız bir bilinme durumu içinde kalır. Kölenin (Feyzo) öz 

bilincini tanımaz. Oysa Feyzo, hem efendisini yani kendi dışındaki bilinci hem de kendi öz bilincini 

tanıyarak gerçek özgürlüğe yönelmeye adım atar. Bu adım kölenin devrimci hareketi gibidir. 

Nihayetinde tüm köylüyü arkasına alıp başkaldırarak onu öldürüp bu baskıyı tamamen ortadan 

kaldırır. Ancak Hegel burada kölenin efendisini öldürmeyip ikisinin de özgürlüklerinin 

kısıtlanmayacağı, birbirlerini köleleştirmeyecekleri bir tabanda, birbirlerinin var olmalarının zenginlik 

olarak görülmesi gerektiğine vurgu yapar. Dolayısıyla, efendi ile köle arasındaki farkın ve karşıtlığın 

ortadan kalktığı anda, artık kölesi olmadığı için efendinin efendi olmaktan çıkacağı ve artık efendisi 

olmadığı için kölenin de kölelikten kurtulacağı anda, tarih sona erecektir (duracaktır)- ve üstelik, köle 

diye bir şey olmadığı için köle, efendi haline de gelmeyecektir (Kojeve, 2001: 48). Hegel tüm insanlık 

tarihinin bu köle-efendi diyalektiği üzerine kurulu olduğunu söylemektedir. 

 Hegel’e göre düşünce ve bilim özgürlüğü ancak devlette ortaya çıkar. Devlet neyin doğru 

olduğuna kendisi karar verir. Bu yüzden çıkarılan her yasa aslında özgürlüktür. Bütün yasalar akılsal 

bir ilke ile ortaya konur. Ne kadar yasa varsa o kadar özgürlük vardır. Platon’da da olduğu gibi 

Hegel’de de eğer özgürlükler yasa ile koruma altına alınmazsa güçlüler zayıfları ezer. Burada 

karşımıza bir problem çıkmaktadır. O da anayasayı kimin hazırlayacağıdır. Hegel buna “Anayasaları 

yapmış olan ve yapagelen şey ulusun tarihi ve içindeki ruhtur” diye cevap verir (Popper, 2020: 358). 

Devleti ve bireyi, tek bir bireyin iradesi korur. İşte bu monarşidir. Ona göre monarşinin anayasası en 

gelişmiş anayasadır. Bu en gelişmiş monarşi Hegel’e göre Alman monarşisidir ve onu üç ayrı devreye 

ayırır. Birincisi İstanbul’un fethi sonrası ortaya çıkan monarşi, ikincisi 1517 sonrası ortaya çıkan 

monarşi, üçüncüsü de 1800-1830 yılları arasındaki monarşidir. İşte bu üçüncü devrede en yüksek 

özgürlükler vardır. Bu evre, Tanrısal ideanın yerdeki yansıması dediği evredir. Popper’a göre aslında 

Hegel’in kastettiği Frederich Wilhelm’in Prusya’sıdır. Hegel tapmamız gereken monarşinin bu devre 

monarşisi olduğunu söyler. Popper burada onun ne kadar özgürlükten bahsetse de Wilhelm’in 

monarşisine tapma derecesinde bağlı olma anlayışından dolayı onun tutuculuğunu dile getirir. Bunu 

Popper’in şu sözlerinden anlayabiliriz: ‘Hegel’in nasıl ilerici ve hatta devrimci gibi görünen bir 

tutumdan kalkarak ve artık okuyucunun iyice aşina olmuş olması gereken o genel diyalektik yöntemi 

uygulayarak sonunda hayret verecek kadar tutucu bir sonuca ulaşmış olduğunu anlattım’ (Popper, 

2020: 361).  Aynı zamanda burada Hegel’in felsefeyi belli sınırlar içinde tutmaya çalıştığını da 

görmek durumundayız. “Badiou’ya göre, felsefe Hegel’den beri askıya alınma çarkına girdiyse bunun 

temel nedeni felsefenin anlatıldığı tarzda kendi koşullarından birinin etkisi altına girmiş olması ve bu 

koşulların genel birlikle olanaklılıklarını şekillendirmekten onu meneden bilimsel ve tarihsel 

koşu
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llarında dikişlenmesinin ağında tutsak kalmasıdır” (Akan, 2016: 30). 

 Hegel ulusçuluğu, yani geçmişine ve kendi değerlerine bağlı olmayı, liberal ve yayılmacı 

eğilimlere karşı koruma amacındaydı. İşte bu yüzden ruha çok önem verdi. Ruhu tek güç olarak kabul 

etti. Ulusçuluğun korunmasını devletin ve halkın bir ruh taşıyor olmasına bağladı. Yani Hegel’e göre 

devleti savaşlarda harekete geçiren güç bu ruhtur.  Ruh ulusu birleştirir, kader birliği yapmasına vesile 

olur. O yüzden Hegel’e göre ulusun var olmasındaki en yüksek amaç onun devlet olması ve varlığını 

bu şekilde sürdürmesidir. Devlet, ulusal kimliğini iyice ortaya koyduktan sonra da dünyaya egemen 

olmayı amaçlamalıdır. Bu Hegel’in cihan hakimiyeti anlayışıdır.  

 Ona göre devlet, başka devletlerle ilişki halinde olmalıdır. Devlet bu ilişkileri kurarken onun 

mutlaka düşmanları da olacaktır. Hatta başka devletlerle bir araya gelerek bir konfederasyon bile 

kurabilir. Ama yine de devletin düşmanları olmaya devam edecektir ve bu da beraberinde savaşı 

getirecektir. Savaş sonrasında devletler aralarında anlaşma yapabilir. Ancak ona göre devlet, bu 

anlaşmaya uymak zorunda değildir. Çünkü Hegel devleti anlaşmaların bile üzerinde görür. Popper’a 

göre devleti bireyin üzerinde görmesi tıpkı Platon’da olduğu gibi bireyin devletin bekası için bir araç 

konumunda olması anlamına gelmektedir. Ancak savaş, durumu bir anda tersine çevirebilir. Yani 

savunma savaşı bir anda fetih savaşına dönebilir.  Önemli olan bu savaşta başarılı olup olmamaktır. 

İşte bütün bu düşünceleri bir araya getirdikten sonra Popper, Hegel’in özgürlükten yola çıkarak 

totaliterliğe vardığını düşünür. 

3.  Tarihsici Kehanette Marx’ın Kapital Temelli Sosyalizmi 

Popper’e göre Marx birçok konuda gözlerimizi açmış ve bizde farkındalık oluşturmuştur.  

Popper hem tarih sahnesinde hem de ekonomi ve sosyoloji sahnesinde Marx’ı görmezden gelmenin 

doğru olmadığını vurgulamıştır. Hatta kendisi Marx ile aynı düşüncelere sahip olmasa bile Hegel ve 

Platon eleştirisi yaparken Marx etkisinde kaldığını şu sözlerle itiraf etmiştir: “Ben, örneğin Platon’u ve 

Hegel’i ele alış biçimimin, onun etkisinin damgasını taşıdığımı itiraf etmeye hazırım” (Popper, 2020: 

390). 

Dünyanın gösterişçiliğine karşı olan Marx, bilginin insanlığın ilerlemesine hizmet eden bir araç 

olarak kullanılması gerektiği görüşündedir. Çünkü o şimdiye kadar filozofların sadece dünyayı 

yorumladıklarını ama aslında önemli olanın onu yani dünyayı değiştirmek olduğunu söyler. 

Ruhbilimsicilik, toplumsal olguların insan doğasından kaynaklandığı görüşüdür. İnsanların dürtüleri, 

istekleri, korkuları, umutları ve beklentileri vardır. Bunlar toplum hayatının şekillenmesinde çok 

önemlidir. Yani önermelerin yalnızca önermelere değil de örneğin algısal yaşantılara da 

dayandırılabileceği düşüncesidir (Popper, 1998: 118). Marx, ruhbilimsiciliğe karşı çıkmıştır. Çünkü 

Marx davranışlarımızı açıklarken toplum kurallarını ve toplumun yaşayış biçimini de ele almanın 

gerektiğini düşünür. Bunu şu sözlerinden anlayabiliriz: “insanın varlığını belirleyen bilinci değildir, 

tersine bilincini belirleyen toplumsal varlığıdır” (Popper, 2020: 397). 

Marx toplumsal olguların tarih açısından açıklanmaları gerektiğine vurgu yapar. Her tarih çağını 

da daha önceki gelişmelerin bir ürünü olarak anlamaya çalışmamızın önemini dile getirir. Tarihsici 

anlayışını burada daha net görebiliriz. Ancak durum Popper’a göre böyle değildir. Çünkü tarihin 

gelecekte bizim karşımıza neler çıkaracağını önceden kestirmek olanaksızdır. Bilgiler değişip 

gelişebilir dolayısıyla tarihin de nasıl şekilleneceği önceden net bir şekilde kendini belli etmez. 

 Marx’ göre insan metabolizması en az enerjiyi harcayarak, insan doğasına en uygun ve en 

onurlu koşullar altında kullanılmalı, yani işgücü kısaltılmalıdır. Ancak insan çalışmak durumundadır. 

Çünkü bizler sadece zihinsel varlıklar değiliz. Yaşamak için birtakım ihtiyaçlarımız vardır. Bu yüzden 

kendimizi bu ihtiyaçları karşılamak için çalışmaktan alıkoyamayız. Öyleyse Marx’a göre tam olarak 

özgür sayılmayız. Ona göre “günümüz burjuva üretim ilişkilerinde özgürlükten kastedilen, serbest 

ticaret, serbest alım satımdır” (Marx ve Engels, 2014: 56). 
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 Marx, yorucu olup insan onurunu zedeleyen tüm koşulları kökten değiştirmemiz gerektiğini 

söyler. Böylece o koşullar insana daha yaraşır hale gelecektir. Bu da insanların kısmen fakat eşit 

olarak burjuvazinin esirliğinden kurtulması demek olacaktır. Marx, şartlar insana yaraşır hale 

geldiğinde hayvansal varoluştan kurtulacağımızı düşünür. Çünkü gerçekten insani koşullar ortaya 

çıkmış olur. Tersi durumda “ürün üreticinin üzerinde egemen” olacaktır (Popper, 2020: 412). Bu da 

insan emeğinin umarsızca sömürülmesine yol açacaktır. Bu durum tıpkı kakao üreten ve kakaoya her 

geçen gün talebin artması ile çocuk işçi sayısının da artış gösterdiği Batı Afrika ülkelerinde olduğu 

gibidir. Orada hem çocuklar maddi anlamda istismar edilmekte hem de topladıkları kakaonun 

çikolataya verdiği tadı bile bilmemektedirler. Aynı şekilde anavatanı Brezilya olan ama en çok 

Vietnam ve Hindistan’da üretilen Kaju bitkisinin hem üretim aşaması hem de üretim şartları oldukça 

zahmetli ve ağırdır. Hatta üretim esnasında Kajunun tadına bakarken yakalanan işçilerin işten atıldığı 

söylenmektedir. Bu gibi örneklerde görüldüğü üzere ürün üretici üzerinde daha egemendir. Çünkü bu 

durumlarda önemli olan, şartlar ne olursa olsun o ürünün üretilip gerekli kapital devletlere 

satılmasıdır. Marx’a göre bu durum sona erince insan kendi tarihini kendi yazmaya başlayacak ve 

özgürlük evrenine geçiş yapacaktır.  

 Marx bu yüzden Komünist Manifesto ’da “Bütün ülkelerin işçileri, birleşin” der (Marx ve 

Engels, 2014: 78). Bu fikrin 1917 Rus Devrimi öncesinde çok etkili olduğunu düşünenler olmuştur. 

Ancak Lenin, Marx’ın eserlerinde sosyalizmin ekonomi uygulamalarına dair bir şey bulunmadığını 

söyler ve sosyalizm için yeteri kadar uygarlaşamadıklarını dile getirir. Bu da Marx’ın “Kapitalizm 

olmadan komünizm olmaz” söylemini ifade eder. Yani ona göre önce kapitalizmin zararları görülüp 

sonra çözüm olarak komünizme geçilmelidir. Bu da Marx’ın tarihsicilik anlayışının olduğunu gösterir. 

Çünkü Marx’a göre kapitalizm uygulamalarının insanlar üzerinde yarattığı eşitsizlik, bencillik ve her 

alandaki fırsatçılık insanların gelecekte zorunlu şekilde sosyalizme geçiş yapacağını gösterir. 

 Marx sınıflar arası savaşların insanların geleceğini şekillendirmede etkili olduğunu düşünür. Bu 

yüzden insanların mensup olduğu sınıfların, onların düşünceleri üzerinde etkili olması kaçınılmazdır. 

Bu da sınıf çıkarını ve sınıf bilincini ortaya koyar. Marx’a göre işçi sınıfı üzerindeki burjuvalar, 

kendilerini üretimin tüm aşamalarından soyutlayarak pis işlerini başkalarına yaptırır, onları kendi 

amaçlarına hizmet etme aracı olarak görür. Çünkü “daha büyük bir özgürlüğe varmamızın bedeli, 

başkalarını köleleştirmek, insanlığı sınıflara ayırmaktır” (Popper, 2020: 418). Bu sınıflar da sürekli bir 

çatışma halinde olacaklar ve birbirlerine karşı savaşmak durumunda kalacaklardır. Popper’a göre 

Marx’ın ekonomik yapı dediği işte bu sınıf çatışmasıdır. Marx insanların ekonomik şartlarının 

düzelmesini toplum düzeninin değişmesine bağlar. 

 Marx’a göre devlet sınıf üstünlüğünü sağlayan, bir sınıfı başka bir sınıftan üstün tutmayı 

meşrulaştıran ve bunu sürdüren bir araçtır. O yüzden devlet, özgürlükleri sınırlandırır. Popper bu 

sınırlamanın olması gerektiğini düşünür. Yani devlet özgürlükleri hem koruma altına almalı hem de 

buna bir sınırlama getirmelidir. Çünkü Popper’a göre sınırsız özgürlük olursa güçlü olan daha da 

güçlenir zayıf olan daha çok ezilir ve nihayetinde devlet kendini yok etmiş olur. O yüzden herkes 

devlet tarafından korunmak durumundadır. Ekonomi açısından da durum böyledir. Çıkarılan yasalarla 

çalışanların ekonomik şartları düzenlenebilir. Ancak Popper’a göre çok şeyi planlar ve devlete çok 

yetki verirsek o zaman da özgürlük elden gider. O halde bunun bir sınırı olmalı ve iyi bir plan 

dahilinde yasalar ortaya konmalıdır. Gerekli durumlar düzenlenmelidir. Bu gerekliliklerden en 

önemlisi Marx’a göre yöneticilerin güçlerinin artmasını önlemektir. Böylece yapılan düzenlemeler 

aradaki sınıf farkının ortadan kalmasına ve eşit bir ekonomik hayatın temellerinin oluşmasına yol 

açabilir. Yani sınıfsız sosyalist bir toplum oluşabilir. Ancak sosyalizme geçisin de önemli aşamaları 

olacaktır. Öncelikle burjuva sınıfı işçilerin emeğini iyice sömürecek, onlar olabildiğince 

zenginleşirken işçi sınıf gitgide temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak şekilde fakirleşecektir. Sonra 
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yukarıda bahsettiğimiz gibi işçi sınıf, sınıf bilincine vararak burjuvalar ile çatışmaya başlayacaktır. 

Son olarak da işçiler burjuvaları yenerek toplumsal bir devrim yaratıp tek bir sınıfın egemenliğini 

ortaya koyacaklardır. Bu da sınıfsız bir toplumu ortaya koyacaktır. Bu Marx için sosyalizmdir. 

 Burjuvalar işçilerden sayı olarak az olduğu için proleterlere yani yönetilen işçi sınıfına ihtiyaç 

duyarlar. Çünkü işlerini yaptıracak bir köle ararlar. Onları sömürdükçe sömürürler. Aynı zamanda 

burjuvalar işçiler olmadan da yapamazlar. Çünkü işçilerin ortadan kalması demek nihayetinde 

burjuvanın da ortadan kalkması demek olur. Oysa işçi burjuva gibi değildir. “Proleterlerin 

zincirlerinden başka kaybedecekleri bir şey yoktur” (Marx ve Engels, 2014: 78). Onlar bir kez sınıf 

bilincine varıp ayaklandı mı tek şey düşünürler o da burjuvaları ortadan kaldırmaktır. Sadık Şendil’in 

yazıp Ertem Eğilmez’in yönettiği 1973 tarihli “Oh Olsun” adlı Türk filminde bir fabrikatörün kendi 

kişisel sorunu nedeniyle bir işçiyi işten çıkarması, diğer fabrika işçilerinin makineleri durdurmasına ve 

greve gitmesine neden olmuştur. Önce durumu önemsemeyen fabrikatör oğullarının da greve katılması 

ve makinelerin durması ile üretimin de durduğunu görmüştür. Dolayısıyla işçilerin çalışma koşullarını 

onların istediği şekilde değiştirip işten çıkardığı işçiyi de tekrar işe almak zorunda kalmıştır. İşte bu 

örnekte de görüldüğü üzere işçinin ortadan kalkması üretimin ve hizmetlerin durmasına neden olacağı 

için burjuva bunu göze alacak kadar cesur olamamaktadır.  

 Marx Sosyalizmin öyle bir anda geleceğini düşünmemektedir. Ona göre bunun bir süresi, sancılı 

bir dönemi olacaktır. Kapitalizmin kötü yönlerinin fark edilmesinin sancılar yaratacağını ve bu 

sancıların sosyalizm için gerekli olduğunu ifade eder. Marx bu sancıları en aza indirdiğimiz zaman ise 

sosyalizmin gelişinin kolaylaştırılabileceğini düşünmektedir.  

 Marx’a göre “toplumsal devrim, geniş çapta birleşmiş bir proleterliğin bütün siyasal gücü ele 

geçirmek amacıyla ve bu amaca varmak için gerekirse şiddete başvurmaktan kaçınmamak ve 

düşmanların tekrar iktidarı ellerine geçirmek için gösterecekleri her türlü gayrete karşı koymak 

kararıyla giriştikleri bir etkinliktir (Popper, 2020: 452). Görüldüğü gibi toplumsal devrimin tanımını 

yaparken bile Marx şiddeti meşrulaştırabileceğimizden bahsetmiştir. Ancak Popper şiddete 

başvurmanın ancak demokrasi ortaya koyulursa olabileceğini söylemektedir. Yani bir Tiranı öldürüp 

demokrasiyi ortaya koyuyorsanız şiddete göz yumulabilir ancak sürekli şiddete başvurmak başa yeni 

Tiranları getirebilecektir. 

 Marx’ın bu düşüncelerinde onun sınıfsız bir toplum oluşturmak için önce kapitalizmin insanlara 

verdiği zararın ortaya çıkmasına gerek duyduğunu, sonrasında ise çözüm yolu olarak daha eşitlikçi ve 

adil olarak gördüğü sosyalizme geçişin sorunları ortadan kaldıracağına olan inancını görmüş olduk.            

          Sonuç 

 Sonuç olarak diyebiliriz ki Platon iyi bir yönetim şeklinin öncelikle yönetici sınıfın kendi 

içindeki birliği sağlamasına ve sınıflar arası geçişe asla izin vermeden, herkesin toplumdaki yeri ve 

konumundan hoşnut olmasına bağlı olduğunu anlatmaya çalışmıştır.  Bunu yaparken de öjenik 

kavramına vurgu yaparak devletin yasalarına boyun eğmenin doğru olacağını düşünmüştür. Popper 

Platon’un ırkı saf tutmak için ortaya koyduğu sınıfsal üstünlük kuramına, sınıf üstünlüğünü adalet ve 

eşitlik saymasına eleştiriler getirmiştir. Aynı zamanda Popper, Platon’un değişimin bozulma ve 

çürümeyle eşdeğer olduğu düşüncesine karşı çıkmıştır. Platon’un eleştirel düşünme gücünden 

korkuyor olmasına, kapalı ve totaliter toplum yapısının insanlar için en mutlu ve güvenilir yapı olacağı 

düşüncesine eleştiri getirerek onun tam tersi gibi düşünmemizin daha doğru olacağına vurgu 

yapmıştır. Popper aynı çerçeveden bakarak Hegel’in de kabilecilik anlayışı ile hareket ettiğine ama 

buna biraz daha modern bir şekil vermeye çalıştığına değinmiştir. Bunun için de Hegel’in özgürlükten 

yola çıktığına ancak yine de vardığı sonucun totaliterlik olduğuna dikkati çekmiştir. Aynı zamanda 

Popper, Hegel’in Alman Monarşisini tapılacak kadar iyi, özgür, eşitlik ve adaletin tam olarak 

sağlandığı bir yönetim şekli olarak görmesine eleştiriler getirmiştir. 
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 Popper, Marx’ı da aynı ilke çerçevesinde eleştirmiştir. Marx’ı tarih, ekonomi, sosyoloji ve 

felsefe sahnesinden silmenin imkânsız olduğunu düşünmüş, bu alanlarda araştırma ya da yorum 

yaparken onu görmezden gelmenin mümkün olmayacağını ileri sürmüştür. Onun sınıfsız bir toplum 

oluşturma çabasında şiddeti bile hoş görmesine karşı çıkmış, sadece endüstri işçilerinden yola 

çıkmasını eksik bulmuştur. Rusya’nın teknolojik ve bilimsel gelişmelerinin kendisine dayanmadığını 

ileri sürmüş ve nihayetinde köklerinde kapitalizmin yattığı bir sosyalizme geçişin tektipleştirilmeye 

neden olacağını öne sürmüştür.  

Popper, görüldüğü üzere tarihsici tavra karşı çıkmıştır. Aynı zamanda Hegel, Platon ve Marx’ın 

ideolojilerine hem totalitarizm çerçevesinden hem de özgürlük, eşitlik ve adalet kavramları açısından 

bakmamıza olanak sağlamıştır. Nihayetinde Popper, bu filozofların ortak noktaları olarak gördüğü 

tarihsicilik anlayışı çerçevesinde onların ideolojik düşüncelerine olan eleştirel görüşlerini ortaya 

koymuştur. 
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Özet 

 Politika ve ahlak arasındaki ilişki geçmişten günümüze kadar gelen bir konu 

olmuştur. Politika üzerinde düşünce ve fikirlerini beyan eden düşünürler için 

politika-ahlak ilişkisi kendi arasında farklılıklar göstermektedir. Bu farklılığın 

sebebi o anki dönemin şartları ve politika üzerine var olan bilgi yoğunluğudur. 

Aristoteles ve Platon, politika hakkında düşünceleri birbirine yakındır. O dönem 

politika hakkında sıkı bir görüş ve fikir çok az karşımıza çıkmaktadır. Modern 

döneme doğru gittiğimiz zaman politika hakkında birçok farklı görüşler ortaya 

çıkar. Machiavelli, politika ile ahlakın bir arada olmayacağını söyler. Çünkü 

devleti yöneten hükümdar gerektiğinde halkı kandırabilir onlara yalanda 

söyleyebilir bu ahlakın temeline uygun olmaz. Ancak ahlakın görüşlerinden de 

uzaklaşmamıştır. Modern felsefeyi savunmuştur. Leo Strauss ise klasik felsefeyi 

savunmuştur. Çünkü Leo Strauss’a göre teknoloji geliştikçe insanlar yozlaşmaya 

başlar. İnsanlar yozlaşmaya başladıkları zaman ahlak ve siyasette yozlaşmaya 

başlar.  

 Anahtar Kelimeler: Politika, Ahlak, Devlet, Toplum, Birey. 

 Abstract 

 The relationship between politics and morality has been a subject from the 

past to the present. For thinkers who express their thoughts and ideas on politics, 

the relationship between politics and morality differs among themselves. The 

reason for this difference is the conditions of the current period and the intensity 

of knowledge on politics. Aristotle and Plato are close to each other in their 

thoughts about politics. At that time, we rarely encountered a strict view and 

opinion about politics. As we move towards the modern period, many different 

views about politics emerge. Machiavelli says that politics and morality cannot go 

together. Because the ruler who rules the state can deceive the people when 

necessary and lie to them, this is not in accordance with the basis of morality. 

However, he did not stray from the views of morality. He defended modern 

philosophy. Leo Strauss defended classical philosophy. Because, according to Leo 

Strauss, as technology develops, people begin to degenerate. When people begin 

to degenerate, morality and politics begin to degenerate. 

 Key Words: Politics, Morality, State, Society, Individual. 
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Giriş 

İnsanoğlu varoluşu itibariyle hayatının her alanında politika ile uğraşmıştır. Politika 

insanoğlunun geçmişten günümüze kadar gelen ve hala varlığını sürdüren bir uğraş alanı olmuştur. Bu 

uğraş alanı birçok toplumlarda farklı birer yol izlemiştir. Politika sözcüğü Yunanca da polis “devlet” 

kelimesinden türemiştir. Politika kelime anlamına baktığımız zaman belirli bir amaca ulaşmak için 

izlenen yol olarak tanımlanır. Bu izlenecek yol belirli bir kişi veya bir topluluk üzerinden ele alınır. 

Politika ya da siyaset, devlet işlerini düzenlemek ve yürütmek için ön görülen görüş ve fikirlerdir. Bu 

görüş ve fikirler ele alındığı zaman bir olgunun karşısında lehine veya aleyhine olabilmektedir. 

Siyaset, Arapça ’da “seyis” at bakıcısı anlamına gelir. Siyasetin bu kökenine baktığımız zaman 

seyislik yapan yani siyasetçilerin hitap ettikleri kişi ve kişilerin eksik ya da fazla yönlerini terbiye 

ederek son şeklini vermesidir.   

Siyaset, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayışı temsil 

eder. Devletin etkinliklerini amaç ve hedeflere yönelik belirli düşüncelerle aktarım durumudur. Siyaset 

yapan biri karşıdaki kişi veya toplumların duygularını, zaaflarını okşayarak o kişi ve toplumları kendi 

fikir düşüncelerini benimsetmek ya da kendi safına çekmek için verilen mücadele de diyebiliriz.  

Siyaset bir taraftan devleti idare etme sanatı diğer yandan toplum ve kişileri çatıştığı konularda 

uzlaştırma sanatı olarak da bile biliriz. Siyaseti sadece siyasetçiler yapmaz siyaseti herkes yapabilir 

ancak siyaset yapabilecek bilgi düzeyine ve ilgiye sahip olmak önemlidir.  

Siyaseti sadece gelecek konular üzerinden bağdaştırmak yanlış bilhassa eksik olacaktır. Çünkü 

baktığımız zaman tüm toplumlar içinde insanoğlunun geçmişten gelen bir yaşanmışlığı var ve bu 

yaşanmışlık üzerinden geleceğe bir pencere açan bir sürü durum vardır. Bu durumlardan birisi de 

siyasettir. Niccola Machiavelli’nin de dediği gibi geçmiş geleceğe ışık tutar ki bu yüzden siyaset 

yaparken geçmişi unutmamak gerekir. Siyasal faaliyet veya siyaset kamusal yaşamın nasıl 

düzenleneceği hakkında bilgi verir. Siyasal faaliyet, toplumsal yaşamın düzenlenmesi ile ilgili bir yol 

haritası çizen karar verme sürecidir Yukarda da bahsettiğimiz gibi siyaset hem kamu alanında hem de 

bireysel alanda insanlara yol gösterir ve fikir verir.  

“Siyaset, Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya 

anlayış şeklinde tanımlanmıştır. Tanımdaki özel oluş, öznel oluşu yani nesnel 

olmayışı ifade eder. Zira devlete ilişkin görüşler sosyal hayatın spesifik alanlarına 

hapsolmayıp geneldirler” (Kaya, 2014: 128). 

Burada siyasetin özel oluş, görüş olduğunu ifade eder. Siyaset özneldir farklı görüşler ihtiva 

eder çünkü her insan farklıdır ve bu farklı oluşumda ki insan topluluğuna farklı görüş, düşüncelerle 

yaklaşılmalıdır.  

Geçmişten bugüne bakıldığı zaman birçok devlet ve milletin günümüze kadar geldiğini veya 

yıkıldığını görürüz. Bu devlet ve milletin günümüze gelinceye kadar birçok siyasi, fikir ve ideolojiye 

sahip olmuşlardır. Bu fikir ve ideolojiler kimi devlet ve milleti iyi bir yerlere getirmiş kimilerinin 

yıkılmasına veya gerilemesine sebep olmuştur. Bu yüzden denebilir ki devlet içinde belli siyasi ve 

ideoloji düşünceler çok önemlidir çünkü devletlerin gelecekleri için bir ışık tutar. Bu ışık sayesinde 

milletin geleceği teminat altına alınmıştır. Siyaset sadece devlet içinde yapılmaz. Siyaset hayatın 

hemen hemen her alanında yapılmaktadır. Ancak insanlara en önemli dokunuşların yapıldığı ve 

milletin geleceğine etki yapıldığı yer devlet içinde olan siyasettir. Siyaset usulüne göre ve yerine göre 

yapıldığı zaman o vakit milletler ve devletler için faydalı olur. Siyaset özü bakımından toplumsaldır. 

Çünkü iki faktörü bir araya getirir. Bir yanda devlet, hükümdar, yöneten kısım bir diğer yandan birey, 

millet yönetilen kısmı karşı karşıya getirdiği için toplumsaldır diyebiliriz. Siyaset bir yandan iş birliği 

diğer yandan çatışmayı doğurabilir. Kolektif karar alır ve uygular. Bu kararlar çatışma yahut uzlaşma 
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konularını içinde barındırır ve bu konuyu uzlaştırır.  

“Siyaset, yaşayan insanlar arasında bir mücadele ve çatışma halidir. İnsanların 

sosyo-ekonomik durumları gereği farklı fikirleri ve menfaatleri vardır. 

Aralarındaki farklılıklardan doğan eğilimler ve çatışmalar siyasetin varlık sebebini 

oluşturur” (Akyüz, 2009: 95).  

Tarihten bugüne kadar gelen siyasi rejimlerin kaynağı insanın toplum halinde yaşamasının 

mümkün olacağı bir kanun ve konun koyucuya ihtiyaç duyar. Bu kanun ve kanun koyucuya ihtiyaç 

duyan insanlar başkalarına zarar verme eğiliminde olmaları, başkalarının malına, mülküne hatta canına 

zarar vermeye müsait varlıklardır. Bu yüzden insanlar kendilerini bir duvar arkasına sıkıştırmış devlet 

olgunun arkasında kendilerini güvence altına almış, insanları koruyacak bir egemen güce ihtiyaç 

duyarlar. İnsanoğlunun bir güce, korumaya ihtiyaç duymasının sebebi insanoğlu görüş ve fikir 

bakımından her zaman uzlaşma sağlayamazlar bunun sonucu olarak siyasi bir rejime, görüşe ihtiyaç 

duyduğu içindir. 

 “İnsanların sosyo-ekonomik durumları gereği farklı fikirleri ve menfaatleri vardır. 

Aralarındaki farklılıklardan doğan eğilimler ve çatışmalar siyasetin varlık sebebini 

oluşturur. Bu çatışma ise iktidar gücüne sahip olabilmek için toplumdaki değerin 

paylaşılması çabasıdır” (Akyüz, 2009: 95).  

Siyaset kendine özgü bir dil ile insanların fikirlerini etkilemek fikirleri oluşmamış insanların 

fikir sahibi olmasını sağlamak ve onları bir arada toplama amacı güder. Bu yaklaşım sayesinde siyaset 

çözüm sorunu olmaktan çok yönlendirme özelliği ile ortaya çıkar. Siyaset hakkında yapılan tanım ve 

yorumlar çok fazladır ancak hangisinin doğru olduğu herkesçe farklılık göstermektedir. 

Siyaset birçok kurum üzerinde durur ve o kurumları etkiler. Bu kurumlar arasındaki ilişkinin 

ahlak açısından uygunluğu da önemlidir. Ahlak, Arapçada “huy” anlamına gelen “hulk” sözcüğünün 

çoğuludur. Ahlak, bir toplum içinde oluşmuş örf, adet , norm ve kuralların oluşturduğu sistem 

bütünüdür. Ahlak birey ve toplumun doğru ve yanlış davranışlarını belirler. Ahlak, doğru ve iyi 

davranışların toplum ve bireylerin sistemlerine girip uygun olma durumudur.  

“Ahlak yanında yeme, içme, sohbet, yolculuk gibi günlük hayatın çeşitli alanlarıyla 

ilgili davranış ve görgü kurallarına, terbiyeli, kibar ve takdire değer davranış 

biçimlerine, bunlara dair öğüt verici kısa ve hikmetli sözlere ve bu sözlerin 

derlendiği eserlere edep veya adap da denilmiştir” (Çağrıcı, 1989: 1-9). 

Ahlak, siyasetin temel yapı taşıdır. Siyaseti ahlakın içinden ayrı bir yerde tutmak mümkün 

değildir. Ahlaki temellerden uzakta bir siyaset, ahlaki değer yargılarından uzakta bir siyaset birey ve 

toplum içinde rüşvet, hırsızlık, yolsuzluk ve daha birçok olumsuz sonuçlar doğurabileceği gibi toplum 

ve birey yapısında olumsuz sonuçlara da yol açabilecektir. Ahlaki değerlerden uzakta yapılan siyaset 

toplumun iktidara ve demokrasiye olan güvenini de sarsacaktır. Ahlak, diğer konular üzerinde nelerin 

yapılıp yapılmaması konusunda bizlere bir öngörü veriyorsa, siyaset alanında da eylemin ve 

davranışların nasıl olacağı olması gerektiği üzerinde kurallar koyar.  

“Siyasette ahlâk kurallarının işlevi, hizmetin, insanların önüne koyduğu değerlerle 

birlikte yapılmasını sağlayarak “iyi-kötü”, “doğru-yanlış” şeklindeki ahlâkî 

değerlendirmeleri toplumsal hayatın içine almayı başarmaktı” (Bayrak, 2011:291). 

Ahlakın geçerli olmadığı, ahlaki değer ve yargıların kalıcı olmadığı bir siyaset toplumu, 

iktidarı ve demokrasiyi felakete sürekler. Baktığımız zaman ahlakı hayatımızın coğrafyasına yaymış 

ve hayatımızın her alanına yerleşmiştir. Bu yüzdendir ki siyaset içinde ahlaki değerlerin olması 

coğrafyamızı yeşertmeye yeterli olacaktır. Siyasetçilerde de bulunması gereken özelliklere 

bakıldığında ahlakın doğrudan bağlantılı olduğunu görürüz. Toplum halinde yaşayan insanlar 
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birbirlerine karşı sorumludurlar. Siyasette bireylere ve topluma karşı sorumludur ve burada siyaset 

ahlakından söz edebiliriz. Siyaset ahlakı, insanların siyasette nasıl davranması gerektiğini gösterir. 

Siyaset ahlakı, siyasetin ahlaki yönünü siyasette uyulması gereken ahlaki ilkeleri ve görüşleri ifade 

eder. 

Aristoteles ve Platon Bağlamında Politik Erdemlilik 

“Aristoteles, politikaya giriş yaparken ilk önce devletin ne olduğu sorusu ile başlar. Devlet ne 

şekilde tanımlanmalıdır, diğer topluluklardan nasıl ayırt edilmelidir. Aristoteles’e göre tüm 

toplulukların tek bir amacı vardır oda eni iyi olana ulaşmaktır. Devletinde iyi olanı hedeflemesi 

gerekir. Devlet denilen bir kurum bir topluluktur ve bu topluluk siyasaldır. Aristoteles’e göre devletin 

doğal bir gelişim süreci vardır. Devlet bu gelişim süreci içerisinde yapması gereken en iyiye ulaşmak 

ve erdemi kendisine merkez taşı olarak en değerli yapısında gözetmesi gerekmektedir. Aristoteles’e 

göre insan doğası gereği politik bir hayvandır. İnsanın politik bir hayvan olmasının sebebi konuşma 

yeteneğine sahip olmasıdır” (Aristoteles, 2020). İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özelliğin 

düşünme ve konuşma olması insanoğluna önemli sorumluluklar yüklemektedir. İnsan bu sorumluluk 

bilincinde hareket ederek politik özelliğini ortaya koyar ve bu politik özelliğini ahlaklı bir şekilde 

ihtiva eder. İnsanları diğer canlılardan ayıran canlı bir dile sahip olmak, toplumu ve bireyi yararlı veya 

zararlı, doğru veya yanlış olgulara da yöneltebilir.  

Aristoteles’in politika eserinde siyaseti farklı oluştururken yaşadığı dönemin siyasal sosyal ve 

ekonomik sorunlarını ve oluşumlarını göz önünde bulundurmuştur. Bu eserde insanın neden politik bir 

hayvan olduğunu yani insanın neden siyasi bir varlık olduğunu ele alarak vatandaş kavramı, yasa 

kavramı, ideal bir devletin nasıl olması gerektiği üzerinde durmuştur. Aristoteles’e göre insanın nihai 

amacı en yüksek iyiye ulaşmaktır. Bu nihai hedef mutluluktur. İnsan bu hedefine tek başına ulaşamaz. 

Bunun için bir topluluğun içinde bulunması gerekmektedir. İnsan özünü ancak topluluk içinde 

çıkarabilir.  

“İnsanın kendisini gerçekleştirmesi ancak toplumsal ve siyasal düzende mümkün 

olur. Mutlu olma hedefine tek başına erişemeyen insanoğlunun bir araya gelerek 

kurduğu ortaklık iyi bir amaç için bir araya gelmiş insanlardan oluşan devlettir” 

(Kantarcı, 2014: 22).  

Aristoteles’e göre bir devlet ne kadar küçük olursa o kadar siyasette etkin olur. Bu yüzden 

Aristoteles’in insanı politik bir hayvan olarak görmesinin sebebi de budur ki herkesi yönetimde etkin 

kılmaktır. İnsanın en uygun yönetim şeklinin şehir devleti olduğunu da görmekteyiz. Bu şehir 

devletleri anayasa ile yapılandırılır. Bu anayasa ile insanlar belirli bir düzene sokulur. Aristoteles 

insanı politik bir hayvan görmesinin sebebi de burada yatıyor çünkü insanları siyaset alanında etkin 

kılmak ve devleti en iyi şekilde yönetebilmektir. Aristoteles’e göre devlet denilen şey aslında bir 

topluluktur ve bu toplulukta siyasaldır. Bu topluluk fikir ve görüşlerini beyan eder ve siyaset ortaya 

çıkar. 

“Aristoteles’e göre etik ve politika insan felsefesinin temelini oluşturan alanda “iyi” düşüncesi 

vardır. Etik, insan için “iyi” nedir? Veya en “iyi” yaşam nasıl olmalıdır gibi soruları ele alırken, 

politika ise devlet ve toplum için iyi olanının iyi yaşamanın nasıl olduğunu sorar. Aristoteles 

Nikomakhos ve politika eserinde bu soruların cevabını arar bu yüzden Nikomakhos’u Politika eserinin 

devamı olarak görür. Ahlak ve politika mutluluğun ne olduğunu ve nasıl gerçekleşeceğini ele alır. 

Aristoteles ahlakın politikaya bağımlı olmasından çok “politikanın ahlaka tabi olması” 

düşüncesindedir. Çünkü ahlak politikaya bağımlı olmamalıdır. Ahlak sadece politika ile ilgilenmez ve 

ona da tabi olamaz” (Aristoteles, 2020). 

Devlet kendi kendine yeten bir olgudur. Bu olgu içinde yurttaşları da içine alarak topluluk 



 

 
Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi 
Journal Of International Yunus Emre Social Sciences 

Haziran/June 2021, Sayı/Issue: 3, s. 49-59 

Politik Felsefenin Ahlakiliği Üzerine 

53 

oluşturur. Devlet içine bireyleri alarak daha büyük ve kapsamlı bir olguya dönüşür.  

“Aynı şekilde devlet için iyiyi araştıran politikada etik’e göre daha kapsamlı 

olmaktadır” (Arslan, 2016: 238).  

Politika birçok birey ve toplumu içinde barındırdığı için etik’e göre daha geniş alana 

yayılmalıdır. Aristoteles’e göre siyaset sadece insanların birbirlerine zarar vermelerini önlemek için 

var değillerdir. Siyaset ahlaki bir erdem olarak insanlara fikir ve görüş bakımından iyi, doğruyu 

göstermesidir. 

 “Aristoteles’in temel ahlaki kavramı ‘özgürlük’ değil ‘erdem’ dir. Eşitlik değil 

liyakattir” (Arslan, 2016: 292).  

Aristoteles’in etik öğretisi bir mutluluk ahlakı olduğunu söyleyebiliriz. En yüksek erek 

mutluluktur. İnsan mutlu olmak için uğraşır, mutlu olmak için seçim yapılır. Erdemli olmak iyiyi kötüyü 

seçebilmek insanın kendi elindedir.  Aristoteles’e göre insanın bir nihai amacı olmalıdır.  

“Nitekim o da etiğinde, ahlaki hayatı normatif bir perspektiften ‘insan olmanın anlamı 

ve amaçları’ yoluyla tanımlanırken, buraya insan doğası üzerine bir analizden hareket 

ederek varır” (Cevizci , 2018:165). 

 Burada ki nihai amaçlar kısa vadeli ve basit amaçlar değildir. En önemli nihai amaç mutluluktur. 

Aristoteles mutluluğu akıl ve erdem bileşenleri ile ele alır. Aristoteles inşaları politik bir hayvan olarak 

görmesinin sebebi de politika ve ahlak arasındaki ilişkiyi sadece insan canlısının kurabileceğini bildiği için 

böyle söyler. Ahlak sadece insana özgü bir durumdur ve politika içinde bu ahlakı gösterebilecek bir varlıkta 

insandır. Aristoteles bir devletin ayakta kalabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için tek bir kavramı öne sürer 

ki bu kavramda “adalet” tir. Adalet ise en yüksek erdem olarak akla ait olmayıp, ahlaki bir eylemdir.  

“Adaleti etik anlamda kendi pratik yaşamında gerçekleştirmiş olan bireylerden oluşan 

bir toplum da mutlu olacaktır” (Topakkaya , 2014: 178).  

Bu bağlamda bakıldığında politika ve ahlak arasında vazgeçilmez birer bağ olduğunu görmekteyiz. 

Aristoteles bu bakımdan hocası Platon ile farklı düşünmektedir. Siyaset felsefesi bağlamında her ikisinin de 

ortak olan tek bir yönü vardır oda köleliğin kabulüdür. Platon, siyaset felsefesinde birey ile devlet, inşa ruhu 

ile politik bir otorite arasında benzerlik kurar. İnsan ruhu ile devlet arasında bir bağın olduğunu, bireyle 

devlet arasında hiçbir ayrılığın olmadığını savunur.  

Devlet bireylerin bir topluluk oluşturması ile var olur. Bu var oluş ile birlikte birey ve toplumda politika 

meydana gelir.  

“Platon’un ahlak anlayışına baktığımız zaman temel olarak mutluluk kavramına 

dayanır. Ahlak felsefesinin temeline ‘en yüksek iyi’ ve ‘mutluluk’ problemlerini ele 

almıştır. Platon’a göre iyi herkes tarafından arzulanan şeydir. Mutluluk ise iyiye sahip 

olmaktır. İnsanı bu mutluluğa kavuşturacak şey ise erdemdir. Platon’un felsefesinde 

ahlak ile politika iç içedir” (özdemir, 2019:1) 

Bunu Aristoteles’te de görmüştük fikirleri bu yönde aynıdır. Platon mutluluğun elde edilmesindeki 

tek amaç erdemli olmaktan geçeceğini vurgular. Sokrates gibi erdem ve mutluluğu aynı şey olarak görür. 

Platon ve Aristoteles’e göre erdem ve mutluluk ancak toplum içinde cereyan eder. Toplumsal bağlamda 

erdem ve mutluluk, politika ve ideal bir devlet altında mümkündür. Dworkin’e göre ise adalet, ahlak ve 

politik haklara ilişkin doğruyu ya da en iyi teoriyi bulma meselesidir (Bayram 2015: 67). 

Devlet toplumu erdemli ve mutlu kılmak istiyorsa bunun yolu eğitimden gececiğini gösterir. Bir 

toplum da düzenli bir eğitim demek, iyi bir politika gütmek demektir. Bu iyi politika sonucunda da ahlak 

politikanın içine çoktan sızmış olacaktır. Platon’un düşüncelerine baktığımız zaman her kurum ve düşüncesi 

birbirine ile bağdaşır ve tamamlayıcı özelliği vardır. Eğitim topluma bilgi, bilgelik sağlar bu bilgi ve bilgelik 

de erdem ve mutluluk sağlar. Platon hocası Sokrates gibi ahlakın temeli bilgiyle özdeş olan erdeme dayanır. 
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Bu bilgi kişiye mutluluğa götüren kesin bir bilgidir. Sokrates’in savunması adlı eserinde de söylediği gibi bu 

bilginin özelliği “iyi” ve “güzel” olmasıdır.  

“Sokrates’e göre bütün değerler (iyi, doğru, güzel cesaret, erdem, ölçülülük, yücelik, 

yardımseverlik, yiğitlik, adalet vb.) bilgiyle bağlantılıdır” (Platon, 2016: 17). 

Platon’da amaç kendini gerçekleştirmektir. Bu gerçekleştirmeyi de birden fazla davranışla süsler. 

Bu davranışlar ölçülü olmak, adalet1, yiğitlik, mutluluk gibi davranışlardır. Kendini bilmeyi amaç edinen 

insanlarda bu davranışlar zati suretle bulanmaktadır. Platon üç parçalı ruh anlayışında insanlara ahlakı 

anlatmıştır. Buna göre toplumda üç çeşit insan var der ve bu inşaları kullanarak ahlakı yorumlar. Bazı 

davranışları insanın vücudunun uvuzlarına benzetmiştir. Hazzın ve acının doğduğu yer; mideye, iyilik, 

yiğitlik; kalp, Akıl, zihin ; kafaya karşılık gelir. Ruhtaki tüm düşünsel etkinliklerin merkez taşıdır. Platon 

devleti aynı bir insan gibi tasvir eder. İnsanın ruh ve beden gibi bölmelerine ayırır. İnsan ruhunda ki arzuları; 

işçilere, sanatkarlara benzetir. Askerleri , koruyucuları; yönetici kesime uygun görür. İnsan bedeninde 

ayaklara işçiler sanatkarları, gövde asker ve koruyucuları, baş kısmına ise yöneticileri koyar. Platon işçilerin, 

sanatkarların çalışkan olmasını, asker ve koruyucuların cesur olmasını, yöneticilerin ise adaletli ve ahlaklı 

olmaları gerektiği söyler. Baktığımız zaman devlet tüm toplumun ortak malı ve yaşam alanıdır. Bu devleti 

sürdürmek ancak adalet ve ahlakla olur. Devleti yönetenlerde ahlaklı ve adaletli olmalıdır.  

Machiavelli’de Ahlakın Dışlanması 

Machiavelli’nin politika ve ahlak görüşlerinden veya politika ahlak ilişkisi açısından bir 

ilişkilendirmeye gidecek olursa ilk olarak Machiavelli’nin o dönemde yaşadığı toplum yapısını incelemek 

gerekir. “Machiavelli yaşadığı dönemde İtalya siyasi birliğini sağlayamamış ve İtalya yarımadasında beş 

büyük devlet siyasal egemenliği eline almıştır. Bu devletler; Floransa, Milano, Napoli, Roma ve Venedik’tir. 

Ayrıca bakacak olursak İtalya dış güçler tarafından tehdit edilmekteydi. Machiavelli siyaseti, din ve ahlaktan 

açık bir biçimde ayrı tutmuştur. Bunu yaparken de ahlaki değerlerin özünü bozmamıştır. Çünkü Machiavelli 

siyasete çok önem vermiştir ve hatta kendi duygularını bile bir kenara bırakmıştır. Machiavelli’nin siyaset 

yaparken ve siyaset konusuna girerken kendi duygularını bir kenara bırakma sebebi daha eşit ve herkese 

aynı dilde hitap edebilmek için bunu yapmıştır. Eğer duygular siyasetin içine girerse yolsuzluk, adam 

kayırma, hoşgörüsüzlük sistemli bir şekilde artışa geçer. Machiavelli, Siyasal düşünce tarihinde “amaca 

ulaşmak için her araç meşrudur.” Görüşü ile ün kazanmıştır. Bu görüşüne baktığımız zaman siyaset için bir 

gerçeklik belirtir ancak ahlak için çok ters bir düşünce olduğunu görürüz. Çünkü o siyaseti, dinden ve 

ahlaktan ayrı tutmuştur” (Machiavelli, 2012: 1-6). 

Machiavelli devleti maddileştirmiş, siyaseti ahlak ve hukuka bağlamak istememiştir. Siyasal olayları 

iyi ve kötü diye değerlendirmemiş gerçekliklerinin var olup olmadığını değerlendirmiştir. Machiavelli 

döneminde patlak veren Rönesans toplum, kültür, sanat, felsefe gibi alanlarda pek çok değişime ve gelişime 

sebep olmuştur. Machiavelli’de bu değişim ve gelişimi politikada gerçekleştirmiştir.  

“Rönesans sadece kültürel, sanatsal ve felsefi bir “yeniden doğuş” olmaktan çıkar, 

Machiavelli ile birlikte toplumsal ve politik bir “yeniden Doğuş’u da içerir” 

(Satıcı, 2015: 114).  

Bu yeniden doğuş modern politika ile günümüze kadar gelmiş ve hala varlığını 

sürdürmektedir. Orta Çağ’ın sonlarına doğru başlayan ve günümüze kadar gelen modern politikadan 

kopuş Machiavelli ile olmuştur. Orta Çağ’da teolojik ve dogmatik bilgilere dayanan düşünce yapıları 

özellikle siyaset bilimi din, ahlak gibi konulardan sıyrılmıştır. Machiavelli ahlak ile ilgili görüşlerde 

Çiçero ve Seneca’nın etkisi altında kaldığı görülmektedir. Çünkü baktığımız zaman Çiçero ve 

Seneca’da Machiavelli gibi yöneten kişiye öğütler verir, bir devletin nasıl olması gerektiği hakkında 

                                                             
1 Modern çağda serüveni farklılaşan adalet ilkeleri Jeremy Bentham ile yararcılığın egemenliği adı altında işlenmiştir(Bayram 
2017: 315).  
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bilgilendirir. Klasik siyasal ahlak öğretilerini reddeden Machiavelli Hükümdara, devleti yönetecek 

kişiye devleti ayakta tutabilmek için gerektiğinde hileye başvurması, yalan söylemesini, bazı 

zamanlarda da zor kullanmayı tavsiye eder. Bunlar ahlaki açıdan ters düşün davranışlar olsa bile 

devletin payidarlığı için olması gereken davranışlardır. Bu yüzden Machiavelli’nin siyasetin içinde 

ahlakı soyutlamasının sebebi de budur. Machiavelli’nin “Amaç” gördüğü her şey ahlaki açıdan doğru 

olmayabilir . Amaca ulaşmak için her yolu meşru kılmasının dildeki karşılığı;  

“Eğer amaçlarımız doğru ise bu amacı gerçekleştirmek için en adi hile ve kaba 

kuvvete dayanan araçları kullanmamızın dahi meşru olduğudur” (Şahin: 2). 

Modern devletlerin yapay bir kurum olduğunu gören Machiavelli siyaset ve ahlakı birbirinden 

ayırarak siyaseti bağımsızlaştırmıştır. Machiavelli, Ahlakı her ne kadar siyasetten ayrı bir yerde tutsa 

da ahlakın özünün bozulmaması ve etkinliğini kaybetmemesi gerektiğini vurgulamaktadır. 

Machiavelliye göre ahlak ve din toplum ve bireylerin bir arada huzurlu ve güvende yaşamaları için 

devletlerin itinayla üstünde durduğu, sürdürdüğü birer olgudur. Ahlak ve din bir toplumun temelindeki 

vazgeçilmez en önemli taşını oluşturur. 

Ahlakın bir toplumdan uzaklaşması demek o toplumun sürdürebilirliğinin sınırlı olduğu 

anlamına gelmektedir. Bir temelin en önemli parçasının yerine konulması ustanın elinde olacaktır yani 

yöneticiden, büyüklerden bu parçanın zamanında yerine konulması gerekir. Machiavelli, bir 

hükümdarın ve cumhuriyetin iktidarlığını sürdürmesini arzu etmesi ahlaktan uzaklaşmaması, dinsel 

inançlara saygı göstermesi gerekir. Bu konu hakkında bir örnek verecek olursak tarihte ki 

imparatorluklara bakmamız yeterli olacaktır. İmparatorluk demek çeşitli ırk ve dinleri içinde 

barındıran devletlerin karşılığıdır. Osmanlı İmparatorluğuna bakacak olursa birçok dinden, ırktan 

insan vardı feth edilen yerlerde herkesin dinine saygı duyulmuş ve ibadet özgürlüğü getirilmiştir. Bu 

ibadet özgürlüğü sayesinde uzun yıllar ayakta kalmayı başarmıştır. Machiavelli’de hükümdardan ve 

devletlerden bunu istiyor. Ancak bardağın diğer tarafına bakacak olursak hükümdar ve devletlerde 

ahlak ve saygı olacak ancak bunu siyasete aktarmak sıkıntılar doğuracaktır. Machiavelli’ye karşı çıkan 

insanlar bu yüzden eleştirmişlerdir çünkü onu ahlaksızlıkla, Tanrı tanımamazlıkla suçlamışlardır. 

Machiavelli ahlakın özünü bozmadan siyasetten sıyırmıştır. Günümüzde de siyaset kelimesinin geçtiği 

yerde ahlak olgusunu siyasetin yanına getirmekte tereddüt yaşanmaktadır. Machiaveli’de meşru 

kılınan, “amaç“ ve her yola girilip yapılması da “sonuç” olarak karşımıza çıkacaktır ki buda siyaseti 

yapan kişinin bir amaca ulaşması için en ufak da bir beyaz yalana başvurmasını sonuç olarak 

görebiliriz. Machiavelli’ bu düşüncelere iten asıl sebepler İtalya’nın siyasal etkinliğini eline alamaması 

ve karanlık diye tabir edilen, kilisenin baskın olduğunu orta çağ dönemidir. Dinin bu kadar insanlar 

üzerinde baskın olması devleti kötüye sürüklemesine neden olmuştur. Bunu göre Machiavelli’de 

siyaseti bu yüzden özerk yapmıştır. İtalya o zamanlar dış güçler tarafından baskı altında olduğundan 

Machiavveli İtalya’nın amaca ulaşması için her yolu denemesi gerektiği kanaatine varmıştır.  

“İtalya’yı birliğe ulaştıracak başlıca araç, Machiavelli’ye göre, mutlak monarşidir, 

yetkisi sınırsız olan bir prenstir. Prens, İtalyan birliğinin sağlanması için adam mı 

öldürmesi gerekli, öldürecektir; yalan mı söylemesi gerek, söyleyecektir; ahlaka 

aykırı davranması mı gerekli, davranacaktır. Bir antlaşma mı imzaladı, bu 

antlaşmaya İtalyan birliğinin sağlanmasına yararlı olduğu sürece uyacak, 

olmayınca uymayacak, verdiği sözden dönebilecektir. Prensi bu yolda bağlayan 

hiçbir sınıf, hiçbir kurum, hiçbir kimse, hiçbir yasa, hiçbir ilke olmamalıdır” 

(Yanmaz, 2014: 1).  

Machiavelli’ye göre insan doğası gereği bencil, kurnaz ve nankördür. Bu insanın doğasıdır. 

Hükümdarlar da bu özellikleri taşımalıdırlar ki diğer kurnaz olan insanlardan başa çıkabilsin. Bir 

hükümdar bu davranışları sergileyemese tahtta kalması uzun sürmez. Bir hükümdar merhametli 
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olmalıdır der Machiavelli ancak bu hükümdar merhametinin yanında sert bir duruşu da olmalı ki 

insanlar ondan korksun. Bu insan davranışlarını siyaset ile bağdaşlaştırır. Machiavelli insan yüklediği 

bu kötü özelliklere bakıldığı zaman ahlak ile bir zıtlık içerisindedirler işte bir hükümdarın altındaki 

tahtayı veya belli bir sınır içinde ki toprak parçasını kaybetmemesi için bu siyaset ve ahlak ayrımını 

yapmalıdır.  

Leo Strauss’un Ahlak Üzerine Yorumu 

Leo Strauss’un modern felsefeyi eleştirip, klasik felsefeye dönüş yapmasının sebeplerinden 

biri modernizmin bazı özellikleri ve yarattığı krizdir. Bu modernizm krizi Nietzsche tarafından patlak 

vermiş, Heidegger ile zirveye ulaşmıştır. Heidegger’e göre bu krizin sebebi insanın doğa üzerinde 

teknolojik bir üstünlük elde etme çabası ile ortaya çıkar. Leo Strauss’a göre krizin sebebi siyasi ve 

ahlaki yöndedir. Modernite insanın hayatında yenilik ve gelişime yol açtığı için insanları 

yozlaştırdığını düşünür. Bunun sonucu olarak eski siyasal düşünceler kalmamış ve ahlaka dayalı 

siyaset ortadan kalkmıştır. Politika felsefesi, Atina’da ortaya çıktığından beri politika felsefesinin 

anlamı o zamanda aynıdır ve günümüze kadar ki zaman diliminde de anlamı daima açık ve anlamlıdır. 

Modernite ile birlikte siyasetin yorumu ve düşüncesi Leo Strauss’a göre değişmiştir. Ancak Atina’dan 

günümüze anlamını korumuştur. Her politik eylemin bir iyi birde kötü düşüncesi olduğunu görmek 

mümkündür.  

“Her politik eylem, kendi içerisinde, iyinin bilgisine, yani iyi yaşamın veya iyi 

toplumun bilgisine bir yönelmişlik taşır; çünkü tam politik iyi iyi toplumdur” (Leo 

Strauss, 2017: 41).  

Politika felsefesi, politik yaşamla ilgili konuları ele alır. Politik şeyleri iyilik veya adalet 

konumu ile ölçülmelidir. Politikalar hak ve adalet, eşitlik perspektifinde ele alınmalıdır (Bayram 2017: 

318). 

“Politik düşünce, böyle olmakla kanı ile bilgi arasında ki ayrıma kayıtsızdır; ama politika 

felsefesi, politik temeller hakkında ki kanıların yerine bilgiyi geçirme yönünde bilinçli, tutarlı ve 

kesintisiz çabadır” (Leo Strauss, 2017: 44). Politika felsefesi ile politika teolojisini ayırt etmek 

gerekir. Politika teolojisi ilahi vahye dayanan politik öğreti ve yaptırımları anlamaktayız. Politika 

felsefesi ise insan zihninin algılayabileceği yani zihnin belirli sınırına kadar, algılayacağı sınıra kadar 

onlara ulaşmakla sınırlıdır. Her politik eylem iyinin bilgisine iyi yaşamaya ve iyi bir topluma yöneltir. 

Ahlaklı bir politika ve düzenli bir politika ahlaklı, iyi ve iyi toplum demektir.  

Politika felsefesi, felsefenin bir alt dalıdır. Politika felsefesi içinde ahlak felsefesini de 

barındırır. İkisini de birbirleriyle bağdaştıran yönleri olduğunu söyleyebiliriz.  

“Ahlâk felsefesi, ahlâkî değerler ve yükümlülükler hakkında oluşan en genel 

düşüncelerle ilgilidir; siyaset felsefesi ise siyaset ve siyasal düzenin ahlâkî 

meselelerine bu düşüncelerin uygulanmasıyla ilgilenir” (Gewırth, 2011: 350).  

Siyaset felsefesi, siyasal güç ile ortaya ahlaki meseleleri irdeler ve açıklamaya çalışır.  

Politika felsefesi, politika teolojisi ile ayırt etmek gerekir. Politika teolojisi ilahi vahye 

dayanan politik öğretilerdir. Politika felsefesi ise insan zihni için somut olan verileri içinde barındıran, 

ulaşılabilir olan öğretilerdir. Platon ve Aristoteles’in politika felsefesini klasik politika felsefesi olarak 

görür. Klasik politika, bir zamanlar insanları iyiye ve ahlaka süreklerdi. Buda insanları doğru yola 

yönlendirir. Klasik politika felsefesi geleneksel olmayan bir felsefedir.  

“Bu felsefe, tüm politik geleneklerin sarsılmış olduğu ve bir politika felsefesi 

geleneğinin henüz varoluşa gelmemiş olduğu o doğurgan ana aittir” (Leo Strauss, 

2017: 67).  
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Politika felsefesinde klasik çözümden bahsetmek mümkündür. Klasik politika filozofları aynı 

veya benzer düşünceler sahipti. Politik yaşamın temelini erdem oluşturur. Bu erdeme götürecek olan 

ise aristokratik cumhuriyet veya bir karma rejimdir. Ancak modern zamanlarda politika felsefesinde 

farklı büyük rejimler ve yönetimler çıkar. Geçmişe baktığımız zaman özellikle sistem filozoflarına bu 

dönemlerde politika herkes tarafından düşünülecek, fikir yürütülecek bir olgu değildir. Çünkü o 

zamanlar politika üzerine düşünecek filozofların sayısı yok denecek kadar az olduğunu görmekteyiz. 

Geleceğe baktığımız zaman düşünen kişi sayısının fazla olması Rönesans ve Reform harekeleri ile 

düşünce özgürlüğünün insanlara kavuşturulması ile birlikte birçok kişi tarafından politika 

sorgulanmaya hazır bir olgu haline dönüşmüştür. Modern politika felsefesinin kurucusu 

Machiavelli’dir. O modern politikaya çığır açmış ve bir kırılma yaratmıştır. “Yeni bir ahlaki kıta” 

keşfettiğini iddia eder.  

“Onun iddiasının iyi bir dayanağı vardır; onun politika öğretisi ‘bütün olarak 

yenidir’ dir. Tek sorun, bu yeni kıtanın insanların ikamet etmesine uygun olup 

olmadığıdır” (Leo Strauss, 2017: 86).  

Machiavelli’nin modern politika felsefesine öncülük etmesi ile yeni fikir ve rejimlerinde önü 

açılmıştır. Bu sebeple bu yeni fikir ve rejimlerin insanlara tanıtılması benimsetilmesi gerekmektedir. 

Machiavelli bunu yaparken ahlaki bir siyasal alana yer açmak ister. Leo Strauss ise modern politikayı 

eleştirmesinde ki amaç da gelişen teknoloji ile insanların yozlaştığını düşünür bu yüzden ikisi bu 

konuda birbirinden ayrılır.  

Sonuç 

Politika, insanlığın geçmişten bugüne kadar uğraş alanı olarak gördüğü bir olgu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Politika, devlet işlerin yürütülmesi ve düzenlenmesi için ön görülen görüş ve 

fikirlerdir. Politika yaşantımızda sıkça kullandığımız bir kelimedir. Hem sosyal hayatımızda hem de 

gündelik hayatımızda kullandığımız bu kelime davranış biçimi olarak ve devletin amaç, yöntemini 

belirlemek için de kullanılır. Geçmişten bugüne kadar gelen devlet ve milletlere baktığımız zaman 

kimilerinin günümüze kadar varlığını sürdürdüğü kimilerinin de tarihten silindiğini görmek 

mümkünüdür. Bunun sebeplerinden biride ideal politika düzeninin uygulayıp uygulanmadığıdır. 

Politika ile ahlak ilişkisi kimi düşünürler için bir arada ele alacağımız iki olgu veya ikisini de 

birbirinden ayrı düşünen iki olgu olarak ele almaktadırlar. Ahlak insanların toplum içinde eylem, 

davranış ve birbirleri ile olan ilişkisini düzenlemek için kabul edilmiş norm ve davranışlar bütünüdür. 

Politika nasıl toplum ile ayrı düşünülmüyorsa ahlakta topum için ayrı düşünülmemektedir. Ancak 

politika ve ahlak aynı çerçeve içinde düşünmek tartışmalı bir konu olur. Bu makalede bazı 

düşünürlerin politika ve ahlak arasında nasıl bir ilişki gözettiğini ahlakı politikayla bir mi tutulmalı 

yoksa ayrı olarak mı alınmalıdır bunun cevabını bulmak için bazı düşünürleri ele aldık. 

Aristoteles’e göre insan doğası gereği politik bir hayvandır. (Aristoteles, 2020) İnsanın politik 

bir hayvan olmasının sebebi konuşma yeteneğine sahip olmasıdır. İnsanları diğer canlılardan ayıran en 

önemli özellik akıllı birer varlık olmasıdır. İnsan bu aklı ile düşünür, fikir sahibi olur ve görüşlerini 

bildirir. İnsan bu sorumluluk bilincinde hareket ederek politik özelliğini ortaya koyar ve bu politik 

özelliğini ahlaklı bir şekilde ihtiva eder. Aristoteles’e göre insanın nihai amacı en yüksek iyiye 

ulaşmaktır. Bu nihai hedef mutluluktur. İnsan bu hedefine tek başına ulaşamaz. Bunun için bir 

topluluğun içinde bulunması gerekmektedir. Bu mutluluğa ulaşmak insanların toplum içinde 

sergiledikleri davranışlara da bağlıdır. Çünkü bu davranışlardan kasıt ahlaktır.  

Bir toplumda ahlaki bir düzenin olması demek o toplumda insanların devlet olgusu arkasında 

kendilerine daha güvenli bir ortamın oluştuğunu da söylemek mümkündür. Bu güvenli ortamın 

arkasında da her zaman mutluluk eksik olmaz. Aristoteles’e göre etik ve politika insan felsefesinin 

temelini oluşturan alanda “iyi” düşüncesi vardır. Ahlak ve politika mutluluğun ne olduğunu ve nasıl 
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gerçekleşeceğini ele alır. Aristoteles ahlakın politikaya bağımlı olmasından çok “politikanın ahlaka 

tabi olması” düşüncesindedir. Çünkü ahlak politikaya bağımlı olmamalıdır. Platon’un ahlak anlayışına 

baktığımız zaman temel olarak mutluluk kavramına dayanır. Ahlak felsefesinin temeline ‘en yüksek iyi’ ve 

‘mutluluk’ problemlerini ele almıştır. Platon’a göre iyi herkes tarafından arzulanan şeydir. Mutluluk ise iyiye 

sahip olmaktır. Platon devleti yönetenlerin adaletli ve ahlaklı olmalarını söyler. Devletin geleceği ve devamı 

adalet ve ahlak ile olur. 

Machiavelli siyaseti din ve ahlaktan ayrı tutar. Ancak ahlakın özünü bozmamıştır. Machiavelli’nin 

“amaca ulaşmak içi her araç meşrudur.” Sözü ile “amaç” olan her şeyin meşru olması baktığımız zaman 

ahlakı da geri plana iter. Machiavelli’nin hükümdar kitabında da gördüğümüz üzere hükümdara da yüklediği 

özelliklerin bazılarında devletin ve milletin bekası için bazen bir hükümdarın yalan söylemesi, söz verdiği işi 

yerine getirememesi, acımasız olması gibi özellikleri yöneticiye yükler. Bu özelliklere bakacak olursak 

ahlaktan uzakta özelliklerdir. Ancak sözünde de dediği gibi her aracı meşru görmesi devletin ve milletin 

ilerlemesi için, tarih sayfalarına gömülmemek için yapılması gereken şeylerdir. Bu yüzdendir ki ahlakı 

siyasetten sıyırmıştır.   

Leo Strauss ise modern felsefeyi eleştirip klasik felsefeyi savunmuştur. Klasik felsefeyi 

desteklemesinin bazı sebepleri de modern felsefenin yarattığı krizdir. Bu kriz Nietzsch ile ortaya çıkmış 

Heidegger ile ileri gitmiştir. Heidegger’e göre bu kriz modern felsefe ile birlikte gelişen teknolojinin insanlar 

üzerinde yozlaşmaya götürdüğüdür. Leo Strauss bu krizi ahlaki ve siyasi bir kriz olarak görür. Çünkü 

teknolojik bir toplumda siyasi ve ahlaki bir krizin olması kaçınılmazdır. Gelişen teknoloji ile yozlaşan 

toplumda siyasette bozuk olur. Yönetici kesimin bozulması, halka karşı duyarsız ve ahlaksız olması, 

toplumunda ahlakının zayıf olması demektir. 

Machiavelli ahlak dışı bir politika gütmektedir. Machiavelli’de siyaset çok önemi bir yere sahip 

olmuştur. Öyle ki ahlakı siyasetin dışında tutmayı öngörmüştür. Çünkü siyaset yapacak bir kişi veya bir 

devlet menfaati ve çıkarları için tüm yola başvurabilirler. Bu yol ahlaklı da olabilir, toplumca hoşnut 

olmayacak bir davranış bütünü de olabilir. Amca ulaşmak için her yolu meşru kılmasını da siyaset için neler 

yapılabileceğinden anlayabiliriz. Machiavelli bu yönüyle baktığımız zaman haklı yanlarının olduğunu 

söylemek yanlış olmaz. Çünkü siyaset dediğimiz olgu nerede, ne zaman, ne yağacağı belli olmayan bir 

durum içine girebilir. Siyaseti eğer ahlak ile bağdaştırırsa Machiavelli siyaset adı altında yapılacak 

davranışların ahlak dışı olması ihtimali yüksek olacaktır. Aristoteles ise politikayı ahlak içinde görmektedir. 

Çünkü Aristoteles ahlak denilen olgunun sadece insanlarda var olduğunu ve siyaset denilen olgununda 

sadece insanlarda var olduğunu düşündüğü için bunların ikisi arasında sıkı bir bağ olduğunu düşünür. 

Aristoteles’te politika ve ahlak kavramlarının temelini oluşturan iyi düşüncesi vardır ki bu iyi düşünce 

siyasette ve siyaseti yapacak kişide bulunması gereken bir yeti olmalıdır.   

Toparlayacak olursak politika ile ahlak arasındaki ilişkinin yakınlığı ve uzaklığıyla ilgili düşünürlerin 

görüş ve fikirleri farklılık göstermektedir. Bu düşünürlerin o dönemde ki yaşantılarına ve dönemin şartlarını 

da ele alacak olursak bu farklılıkların olması mümkündür. Bazı düşünürlerin o dönemdeki siyasi olgu 

anlayışları halk tarafından henüz bilinmemekte bilinse bile fazla yoruma açık olacak şekilde bilgi 

barındırmamaktadır. Ancak kimi düşünürlere ve yaşadıkları döneme bakacak olursak birçok kişinin 

yorumlarına, düşüncelerine, ütopyalarına konu olduğunu görmekteyiz.  
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Özet 

Bu çalışmada Rabgūzī’nin Kısasü’l-Enbiyā adlı eserinde fiilimsilerle birlikte 

isim çekim eklerinin kullanımının ortaya konulması amaçlanmıştır. Orta Türkçe 

döneminde yer alan Harezm Türkçe’nin önemli eserlerinden biri de Nāsırü’d-dīn 

bin Burhānü’d-dīn Rabgūzī tarafından yazılan Kısasü’l-Enbiyā’dır. Fiilimsiler, fiil 

kök ve gövdelerinden belirli eklerle türetilmekte olup eylem çekimine girmeyen, 

isim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil başlıkları altında incelenen dilbilgisel unsurlardır. İsim 

çekim ekleri, cümle içinde yer alan isimlerin çeşitli durumlarını göstermektedir. 

Rabgūzī’nin Kısasü’l-Enbiyā adlı eserinde fiilimsilerle birlikte isim çekim 

eklerinin kullanımı belirlenmiştir. İsim çekim eklerinden çokluk eki, iyelik eki, 

hâl ekleriyle kullanılan örnekler tespit edilmiştir. Hâl eklerinden ilgi hâli eki, 

yükleme hâli eki, yönelme hâli eki, bulunma hâli eki, ayrılma hâli ekiyle 

kullanılan örnekler olduğu görülmüştür. İsim-fiil ekleri ve sıfat-fiil eklerinin hâl 

eklerinin birleşmesiyle oluşan zarf-fiil ekleri tespit edilmiştir. Hâl eklerinin zarf-

fiil yapma işlevi görülmüştür. 

Fiilimsilerle birlikte isim çekim eklerinin kullanımlarıyla ilgili tespit edilen 

örnek cümleler verilip, isim çekim eklerinin kullanımı hakkında bilgi verilmiştir. 

Harezm Türkçesinin Karahanlı Türkçesi ile Çağatay Türkçesi arasında bir geçiş 

dönemi olduğu bilinmektedir. Tespit edilen eklerin Batı Türkçesi ve Doğu 

Türkçesiyle ilgili kullanımları da gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fiilimsiler, Hâl Ekleri, Harezm Türkçesi, İsim Çekim 

Ekleri, İyelik Ekleri. 

Abstract 

In this study, it was aimed to explain the use of noun inflection suffixes 

together with verbs in Rabgūzī’s Kısasü’l-Enbiyā. One of the most important 

works of Khorezmian Turkic Language in the middle Turkish period is Kısasü’l-

Enbiyā, written by Nāsırü’d-dīn bin Burhānü’d-dīn Rabgūzī. Verbs are derived 

from the roots and stems of the verb with certain suffixes and are grammatical 

elements that do not fall into the inflection of the action, studied under the 

headings gerund, participle, gerundium. Noun inflection suffixes show the various 

states of nouns contained within the sentence. 

In Rabgūzī’s Kısasü’l-Enbiyā, the use of noun inflection suffixes along with 

verbs was determined. Examples of noun suffixes used with plural, possessive 

and case suffixes were identified. It has been seen that among the case suffixes, 

there are examples that are used with the affinity suffix, the loading case suffix, 

the directional suffix, the present state suffix, the leaving state suffix. Gerundium 

suffixes formed by combining gerund suffixes and participle suffixes with case 

suffixes have been identified. The function of case suffixes to make gerundium 

has been observed. 

With the verbs, sample sentences determined about the use of noun 

inflectional suffixes were given and information was given about the use of noun 

inflectional suffixes. It is known that Khorezmian Turkic Language has a 

transition period between Karakhanid Turkish and Chagatai. Uses of the 

identified suffixes in Western Turkish and Eastern Turkish are also shown. 

Keywords: Verbs, Case Suffixes, Khorezmian Turkic Language, Noun 

İnflection Suffixes, Possessive Suffixes. 
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Giriş 

Kısasü’l-Enbiyā, Hz. Muhammed başta olmak üzere birçok peygamberin kıssalarının anlatıldığı 

siyer-i nebevī türünde olan bir eserdir (Ata, 2002: 17). Nāsırü’d-dīn bin Burhānü’d-dīn Rabgūzī 

tarafından yazılan Kısasü’l-Enbiyā’da 484 mısradan oluşan 43 şiir bulunmaktadır (Ercilasun, 2011: 

371). Pek çok yazması bulunan Kısasü’l-Enbiyā üzerinde yapılan kapsamlı çalışmalardan biri Aysu 

Ata’ya aittir. Hazırlanan yüksek lisans tez çalışmasında kaynak eser olarak Aysu Ata’nın yaptığı iki 

ciltlik çalışmadan yararlanılmıştır. Kısasü’l-Enbiyā’da fiilimsilerle ilgili ayrıntılı bilgiler tez 

çalışmasında yer almaktadır. Bu çalışmada fiilimsilerin isim çekim ekleriyle kullanımı konusu 

üzerinde durulacaktır. 

İsim Çekim Ekleri 

“Ad çekimi ekleri, cümlede adlar ile fiiller arasındaki geçici anlam bağlarını kurmak üzere 

adların girdiği durumları karşılayan eklerdir.” (Korkmaz, 2017: 112). Korkmaz, Türkiye 

Türkçesindeki ad çekim eklerinin yalın durum, ilgi durumu, yükleme durumu, yönelme durumu, 

bulunma durumu, çıkma durumu, vasıta durumu ve eşitlik durumu olduğunu belirtmiştir (Korkmaz, 

2017: 112-113). 

Harezm Türkçesinde isim çekim ekleri üç ana başlık altında incelenmiştir: Çokluk Eki, İyelik 

Ekleri ve Durum Ekleri. Durum Ekleri; ilgi durumu, yükleme durumu, yönelme durumu, bulunma 

durumu, ayrılma durumu, araç durumu, eşitlik durumu, yön gösterme durumu ve aitlik eki 

başlıklarından oluşmaktadır (Argunşah ve Sağol Yüksekkaya, 2016: 191-194). 

Rabgūzī’nin Kısasü’l-Enbiyā adlı eserinde fiilimsilerle kullanılan isim çekim ekleri; çokluk eki, 

iyelik ekleri, hâl ekleri olmak üzere üç ana başlığa ayrılmıştır. Hâl ekleri başlığı altında ilgi hâli, 

yükleme hâli, yönelme hâli, bulunma hâli ve ayrılma hâli olmak üzere beş durum ekinin bulunan 

örnekleri incelenmiştir. 

İsim-Fiillerin İsim Çekim Ekleriyle Kullanılışı 

A. İyelik Ekiyle Kullanılışı 

a) I. Tekil Şahıs İyelik Ekiyle Kullanılışı 

İsim-fiil eklerinden “-mAk ve -(I)ş” eklerinin I. tekil şahıs iyelik eki olan +(I/U)m ekiyle 

kullanılan örnekler tespit edilmiştir. 

“-mAk” ekinin I. tekil şahıs iyelik ekiyle kullanıldığı örnekler: 

“Uşbu kitmekdin ölmekimni tiler ẹrseη senā / Men öηünde öleyin sen içimni yandurmaġıl 

(50v/11)” 

“Ey Dāvūd bilmedüη mü ün üküşlüki meniη işitmekimni tėmes (136r/3).” 

“-(I)ş” ekinin I. tekil şahıs iyelik ekiyle kullanıldığı tek örnek: 

“Ant içti, men bitimedim kimẹrsege bitig bitimedim, bilişim ma yoḳ, ḳulnı Mıṣrḳa ıḍmışım yoḳ 

(240r/16-17),” 

b) II. Tekil Şahıs İyelik Ekiyle Kullanılışı 

İsim-fiil eklerinden sadece “-mAk” ekinin II. tekil şahıs iyelik eki olan +(I/U)ng ekiyle 

kullanıldığı örnekler bulunmuştur. 

“bözçi aydı: ey şeyḫ, seniη kelmekiη bizge sewünç boldı (18v/3).” 

 “Yana aymışlar: bu tört ḳuş ölmekiηe ḥācet nẹ ẹrdi (55r/18-19)?” 

c) III. Tekil Şahıs İyelik Ekiyle Kullanılışı 

İsim-fiil eklerinden “-mAk ve -(I)ş” eklerinin III. tekil şahıs iyelik eki olan +(s)I/U ekiyle 

kulla
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nıldığı örnekler tespit edilmiştir. 

“-mAk” ekinin III. tekil şahıs iyelik ekiyle kullanıldığı örnekler: 

“İdrīs ḳabūl ḳıldı, ni‘metlerin kördi ẹrse çıḳarġa unamadı şarṭ<ġa˃ muḫālif bolmaḳını revā 

körmedi (20v/8-9),” 

“Taḳı cevāb: İḍi ‘azze ve celle dīdārınġa taġ tölenmekige ta‘līḳ ḳıldı (122r/17-18).” 

“Aymışlar: ‘Īsīġa bir maḳāmda turmaḳ revā ẹr[mes] ẹrdi, anıη yörümekide ‘illetliglerge 

menfa‘at bar ẹrdi (171v/1-2).” 

“Bu sūre aymaġınġa sebeb ol ẹrdi kim Resūl ‘aleyhi’s-selām bir tünle Mekke içinde yöriyür 

ẹrdi (208r/10-11).” 

“Aymışlar: kim Muḥammedniη aşmaḳıηa münkir bolsa Cebre’īlniη ėltmekige münkir bolur 

(218r/20-21).” 

“-(I)ş” ekinin III. tekil şahıs iyelik ekiyle kullanıldığı örnekler: 

“Ādem Mevlīġa küwendi lā-cerem yanışı Mevlīġa yavuḳ boldı (9v/2-3).” 

“Resūl ‘aleyhi’s-selāmnıη (…) tėyişi bu turur (50r/18-19).” 

d) III. Çokluk Şahıs İyelik Ekiyle Kullanılışı 

“-mAk” isim-fiil ekinin III. çokluk şahıs iyelik eki olan +lArI ekiyle kullanıldığı örnekler vardır. 

“Su’āl: Öltürmekleri ėkidin ḫālī ermes, ya İsḥāḳ ya [Ya‘ḳūb] ḳanın helāl körmek birle bolġay 

(70r/13-14).” 

“Yėtmiş yıl, seksen yıl mü’minler oḳıyurlar, uçmaḥġa kirmeklerige sebeb bolsa nẹ ‘aceb 

bolġay (196v/13-14).” 

“tiriglikleri ḥaḳ sözlemek birle bėrmekleri hediyye ẹrdi, dāyim ḳorḳunç içinde ẹrdiler (201r/1-

2),” 

B. Hâl Ekiyle Kullanılışı 

a) Yalın Hâlde Kullanılışı 

“-mAk” isim-fiil ekinin yalın hâlde kullanılan örnekleri bulunmuştur. 

“Bu şerī‘atde ḳurbānnı köyürmek ḥarām boldı, yėmek helāl boldı (15r/4).” 

“Ol yügürmek bu kün ḥācīlarġa sünnet ḳaldı (48v/10).” 

“Yarlıġ keldi: ey Ya‘ḳūb sormaḳ sendin sözlemek mendin (72v/5-6).” 

“Dāvūd şerī‘atinde bir kimerse bir ḳıznı ḳolar-men tėse özge kimerse ol ḳıznı ḳolmaḳ revā yoḳ 

ẹrdi (135v/9-10).” 

“Yūnus aydı: ey kāfir meniη teηrim altun kümüşdin ẹrmes, ḳamuġnı yarlıḳamaḳ ẹrklik turur 

(153v/7-8).” 

b) Yükleme Hâli Ekiyle Kullanılışı 

İsim-fiil eklerinden “-mAk” ekinin “+nI” yükleme hâli ekiyle kullanılan örneklerine ve “-(I)ş” 

ekinin +I” yükleme hâli ekiyle kullanılan örneklerine ulaşılmıştır. 

“Harezm Türkçesinde kök ve tabanlarda, zamirlerde ve iyelik eklerinde +nI” eki, yükleme hâli 

eki olarak kullanılmıştır (Sev, 2007: 199). 

Kısasü’l-Enbiyā eserinde yükleme hâli eklerinden “+nI” ekinin “-mAk” isim-fiil ekiyle 

kullanılan örnekleri tespit edilmiştir. 

“İbrāhīm[ġa] ölüg tirgüzmekni ḳuşlarda körgüzdi, yana ‘Üzeyrġa öz teninde körgüzdi ḥikmet 

nẹ 
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ẹrdi (55v/18-19-20)?” 

“Ol ḥālde Cebrā’īl keldi aydı: Mevlī ta‘ālā ḫiṭāb ḳılur: dost dostġa ulanmaḳnı unamaz mu bolur 

(56r/18-19).” 

“Ölümni özleriηe revā körmediler yėr yüzindin tarılmaḳnı revā körmediler (127r/19-20).” 

“İnşā’a’llāh tėmekni unutdı, ol kėçe ḳamuġ ḫatunlarıġa bardı seksen toḳuzı ḥāmile bolmadı 

birisi ḥāmile boldı (145v/14-15),” 

“İḍiyā cān bėrmekni Muḥammedge āsān ḳılu bėrgil, tėyür erdi (237v/3-4).” 

Harezm Türkçesinde “nadiren kök ve tabanlarda +I” eki, yükleme hâli eki olarak bulunmaktadır 

(Sev, 2007: 200). 

Kısasü’l-Enbiyā eserinde yükleme hâli eklerinden “+I” ekinin “-(I)ş” isim-fiil ekiyle kullanılan 

tek örneği tespit edilmiştir. 

“Dāvūdġa barur-men ol şarṭ birle kim tünle ḳonuşı mende bolsun (135r/11-12),” 

c) Yönelme Hâli Ekiyle Kullanılışı 

Harezm Türkçesinde “-ga / -ge; -ka / -ke; -a / -e” ekleri yönelme hâli ekleri olarak kullanılmıştır 

(Hacıeminoğlu, 1997: 62). Kısasü’l-Enbiyā’da “+ġa, +ge, +ḳa, +ke, +ηa, +ηe” yönelme hâli eki olarak 

kullanılmıştır. 

Kısasü’l-Enbiyā eserinde isim-fiil eki olan “-mAklIk” ekinin “+ḳa” yönelme hâli ekiyle 

kullanılan tek örneği tespit edilmiştir. 

“ya‘nī bizge ḳawuşmaḳlıḳḳa yawuştuηuz, tėyür erdiler (246r/8).” 

C. İsim-Fiillerden Türeyen Zarf-Fiiller 

Rabgūzī’nin Kısasü’l-Enbiyā adlı eserinde isim-fiil ekiyle hâl ekinin birleşmesinden oluşan 

ekler işlev değişikliğine uğramakta ve zarf-fiil işleviyle kullanılmaktadır. Bu eserde “-mAkdIn” ve “-

mAkGA” eklerinin zarf-fiil işleviyle kullanılan örnekleri tespit edilmiştir. 

“-mAk” isim-fiil ekiyle “+GA” yönelme hâli ekinin birleşmesiyle oluşan “-mAkGA” ekinin 

örnekleri tespit edilmiştir. 

“Su’āl: Ādemni uçmaḥġa kivürmekke ḥikmet ne ẹrdi (10r/1)?” 

“İḍi ‘azze ve celle yigdeniη otını kiterdi ḳurımasun tėp, anıη üçün kāzirler ton tökmekge 

toḳmaḳ andın ḳılurlar ton köymesün tėp (12r/20-21).” 

“Ḳābīl Hābīlni öltürmekiηe men sebeb ẹrdim (33r/12),” 

“Olar ėkidin ıraḳ tururlar, anıη üçün kim enbiyā uruġı erdiler ḳan tökmekke nelük oġradılar 

(70r/14-15)?” 

“Ne ḳılayın erkim ḳalmadı yana almaḳġa elig bėrmes yaraġım yoḳ, yandurmaḳġa yolum 

kirmes, ḥālim ḳalmadı (77v/21),” 

“Biri aydı: devāt birle tepere urmaḳḳa sen sezāraḳ-sẹn (135v/3-4).” 

“-mAk” isim-fiil ekiyle “+dA” bulunma hâli ekinin birleşmesiyle oluşan “-mAkdA” ekinin 

örnekleri tespit edilmiştir. Bu ekle ilgili bulunan örneklerde bulunma hali ekinin sadece -da ve -de 

şekilleriyle kullanıldığı görülmüştür. 

“Su’āl: Ādem ve Ḥavvānı buġday yıġaçıdın yıġmaḳda ne ḥikmet erdi (9v/17-18)?” 

“Ba‘żılar aymışlar: uçmaḥḳa kirmekde aşnu ẹrdi (10r/15),” 

“Su’āl: Mekkede taş telim ẹrdi, bėş taġdın taş keltürmekde nẹ ḥikmet bar ẹrdi (52v/12-13)?” 

“Aymışlar: Yūsufnı zindānġa salmaḳda Zelīḫānıη maḳṣūdı ol ẹrdi kim meniη sözüm ėl 

arası
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nda yayıldı, burunġı teg Yūsufnı özge körgüm yok (87r/10-11-12).” 

“Su’āl: Mevlī ta‘ālā ayaḳçıġa şeyṭān teşvīli birle unutdurmaḳda ḥikmet ne ẹrdi (89r/8)?” 

“-mAk” isim-fiil ekiyle “+dIn” ayrılma hâli ekinin birleşmesiyle oluşan “-mAkdIn” ekinin 

örnekleri tespit edilmiştir. 

“Olar kėηeşdiler, yüzük bėrse-miz kökke aşa bilmegen-miz, kişi öltürmekdin uluġ yazuḳ yoḳ, 

ḫamr içmek sehlrek tėp ḫamr içtiler (21v/11-12-13).” 

“öknüp yıġlaştılar; ḥażretde yüzümiz suwı ḳalmadı tėp Mevlī ‘azze ve celle bizni bėş nersedin 

yıġmış ẹrdi: ḳan tökmekdin, rüşvet almaḳdın zinā ḳılmaḳdın, küç tẹgürmekdin, ḫamr içmekdin 

(21v/20-21-22r/1).” 

“Aydılar: Yūsuf atlıġ oġlı bar ẹrdi anı yawlaḳ söwer ẹrdi, ol oġlı ġāyib boldı, anıη üçün 

yıġlamaḳdın közleri körmes boldı tėdiler (93v/19-20-21).” 

“Tėgeyler: ṭa‘ām yėmekdin ẹlig tartḳaylar (202r/13).” 

“Bular Mekke arḳışın urġalı kelmiş erdiler, arḳışnı urmaḳ oηay erdi, urmışta kėḍin ġanīmin 

almaḳ ẹrdi yana çerig birle sançışmaḳdın ḳatıġraḳ ġanīmin ma yoḳ (221v/1-2).” 

“-mAk” isim-fiil ekiyle “dIn” ayrılma hâli ekinin birleşmesiyle oluşan “-mAkdIn” ekinin I. tekil 

şahıs iyelik ekiyle kullanıldığı tek örnek bulunmaktadır. 

“ ‘Amr bini’l-‘Āṣ bir kün bir ḳoldaşıḳa aydı: bu munça māl menim ögretmekimdin ḥāṣıl boldı, 

yarımın maηa bėrgil, tėdi (233v/19-20).” 

Sıfat-Fiillerin İsim Çekim Ekleriyle Kullanılışı 

A. İyelik Ekiyle Kullanılışı 

a) I. Tekil Şahıs İyelik Ekiyle Kullanılışı 

Sıfat-fiil eklerinden “-DUK / -mIş / -GAn, -ḳan, -An / -Ur, -Ar, -r, -(y)Ur / -GU, -ḳu” eklerinin 

I. tekil şahıs iyelik ekleriyle yazılmış örnekler tespit edilmiştir. 

“-DUK” ekinin I. tekil şahıs iyelik ekiyle kullanıldığı örnekler: 

“Bu sorduḳum anıη üçün ẹrdi kim ‘Azīz bilsün kim men aηa ḫıyānet saḳınmadım (91v/1-2),” 

“Zelīḫā aydı: ey Yūsuf men sẹni imdige tẹgrü sewdügüm andın ẹrdi kim seniη körküη cemāliη 

bar ẹrdi, körklügni söwmek ‘ayb ẹrmes (110r/12-13).” 

“Ḳılduḳum işlerniη te’vīli bu turur (131r/2).” 

“-mIş” ekinin I. tekil şahıs iyelik ekiyle kullanıldığı örnekler: 

“Üç kün boldı aç-men, közüm yaruḳı oġlanımnı yitürüp turur-men, ol açıġdın üç kün boldı aş 

yėmişim yoḳ (72v/7-8-9).” 

“Ėkinçi ol ẹrim ġannīn ẹrdi maηa yavumas ẹrdi, on sekiz yaşda aηa tüşdüm bu künge tẹgrü er 

birle ḳavuşmaḳ leẕẕetin körmişim yoḳ (110r/13-14-15),” 

“Men anadın toġmışım teg hem ẹrür-men uşbu kün / İmdige tẹgrü tenimge tẹgmedi er leẕẕeti 

(110v/4)” 

“Ant içti, men bitimedim kimẹrsege bitig bitimedim, bilişim ma yoḳ, ḳulnı Mıṣrḳa ıḍmışım yoḳ 

(240r/16-17),” 

“-GAn, -ḳan, -An” ekinin I. tekil şahıs iyelik ekiyle kullanıldığı örnekler: 

“Ya‘ḳūb aydı: Yūsuf üçün yıġlaġanım közümni aḳartdı (100v/3-4),” 

“Aydı: men körer-men ḳamuġ ḫalāyıḳ māl tavar mundın [a]lur, men ol mālnı ḳoyup munıη 

ẹtekin tutḳanım andın turur kim ḳamuġ murādlarım mundın [ḥ]āṣıl bolġay dėr-men (110r/3-4-5).” 
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“Bu du‘ālarım icābet bolġanınıη belgüsi ol bolsun, meniη ḳurbān ḳılġanım beḍerlesün (151r/2-

3).” 

“havdacḳa ḳirgenimni kördiler erdi, çıḳarımda körmemiş ẹrdiler, men yurtda ḳaldım (234r/15-

16).” 

“-Ur, -Ar, -r, -(y)Ur” ekinin I. tekil şahıs iyelik ekiyle kullanıldığı tek örnek: 

“māl ve tavar ve ḥürmetimni burunḳıdın ziyāde ḳıldı āḫiri sẹn teg söwerimge ḳavuşturdı 

(110r/7-8),” 

“-GU, -ḳu” ekinin I. tekil şahıs iyelik ekiyle kullanıldığı örnekler: 

“İmām Muḥammed kẹldi ẹrse aydı: ey mü’minler imāmı sendin bir mes’ele sorġum bar, bu 

ẹwge kirgil sorayın tėdi (82v/7-8).” 

“Aymışlar: Yūsufnı zindānġa salmaḳda Zelīḫānıη maḳṣūdı ol ẹrdi kim meniη sözüm ėl arasında 

yayıldı, burunġı teg Yūsufnı özge körgüm yok (87r/10-11-12).” 

“Ḳaçan Resūl ‘aleyhi’s-selāmnı körse ẹrdi, yėr astında bir aṭ asrap turur-men, ol aṭġa minüp 

Ḥindī dirresi birle seni öldürgüm turur, tėyür erdi (230v/19-20-21).” 

b) II. Tekil Şahıs İyelik Ekiyle Kullanılışı 

Sıfat-fiil eklerinden “-DUK / -mIş / -GAn, -ḳan, -An” eklerinin II. tekil şahıs iyelik ekleriyle 

yazılmış örnekler tespit edilmiştir. 

“-DUK” ekinin II. tekil şahıs iyelik ekiyle kullanıldığı örnekler: 

“Ey kāşkī seniη birle çıḳsa erdim, nẹ bolduḳuηnı öz közüm birle körgey erdim (72r/12-13).” 

“Neteg tėse aydılar: biz üstün sẹn astın bolsaη Teηri-men tėdükiη yalġan bolmas mu (113r/14-

15)?” 

“Ḥaḳ ta‘ālādın nidā kẹlgey: ey bendem nāme seniη turur, yazuḳ ḳıldıη taḳı peşīmān bolup āh 

ḳıldıη, ol āh tėdükiη üçün ḳamuġ yazuḳıηnı yarlıḳadım taḳı ma‘ṣiyetiηni ṭā‘atġa bedel ḳıldım 

(191r/18-19-20).” 

“-mIş” ekinin II. tekil şahıs iyelik ekiyle kullanıldığı örnekler: 

“Aydı: kirtünür-men, ançası bar meni dostluḳḳa ḳabūl ḳılmışıη [bar mu?] (54v/21)” 

“Sen aymışıη ‘örf ve ‘ādet içinde yoḳ (75v/2).” 

“Ṭālūt aydı: mundın burun özüηni hīç sınamışıη bar mu (133r/19-20)?” 

“Biziη ḥażretimizde yazmışıη bes [ta]mām mu ẹrdi bu pād-şāhlıḳ merkebinge miner-sen 

(158r/3-4).” 

“-GAn, -ḳan, -An” ekinin II. tekil şahıs iyelik ekiyle kullanıldığı örnekler: 

“İbrāhīm bildi kim kāfir aḥmaḳ turur, aydı: yazuḳluġnı ıḍmaḳ tirgüzmek bolmaz kerek ẹrdi kim 

bu öltürgeniηni tirgüzgil tėse aḥmaḳ kāfir birle ḥüccetleşmekni ḫoş körmedi (40v/1-2-3).” 

“Yūsuf aydı: ol yapḳanıη nẹ ẹrdi (83r/1)?” 

“Resūl aydı: nẹ yigit-sẹn, nige kẹlgeniηni, kimge yoluḳġanıηnı sen mü aytur-sen ya men ayta 

bėreyin (204v/9-10).” 

c) III. Tekil Şahıs İyelik Ekiyle Kullanılışı 

Sıfat-fiil eklerinden “-DUK / -mIş / -Ur, -Ar, -r, -(y)Ur / -mAz, -mAs / -GAn, -ḳan, -An ve -GU, 

-ḳu” eklerinin III. tekil şahıs iyelik ekiyle oluşan örnekleri tespit edilmiştir. 

“-DUK” ekinin III. tekil şahıs iyelik ekiyle kullanıldığı örnekler: 

“Bu kün namāzda yime rükū‘ bir, secde ėki bolduḳı anıη üçün turur (9r/12-13).” 
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“İsmā‘īl kelmişde bu sözlerni aytu bėrdi, İsmā‘īl aydı: ol atam turur, sen anı aġırlamamış-sen 

ẹwüη ẹşigin kitergil tėdigi seni aymış (49r/16-17),” 

“Ammā ‘ulemā raḥimehumu’llāh mi‘rācġa barmışı neteg ẹrdüki iḫtilāf ḳılmışlar (217v/1-2),” 

“Ḥüseyn ḳayda erdükin bilür erken aḍın yėrde ister erdi (244v/13-14),” 

“-mIş” ekinin III. tekil şahıs iyelik ekiyle kullanıldığı örnekler: 

“Beytü’l-Maḳdis ḫarāb bolmışda bolmışınġa yıġlamış üçün, anıη üçün ḳarnı ürüη boldı (13v/2-

3).” 

“Ādemdin tā ġāyet hīç ẕillet tuymışı yoḳ ẹrdi, Cebrā’īl keldi aydı: ey İbrāhīm Sāreġa ayġıl ṣabr 

ḳılsuη (48r/3-4).” 

“Vehb İbni Münebbih aytur: andın burun soη ḫalāyıḳnı kimerse tėmişi yoḳ ẹrdi (136r/5).” 

“Kimerse Süleymānnıη heybetidin ḳaşıġa kẹle bilmes ẹrdi, bir yıl tayaḳġa tayanıp turdı ölmişin 

kimerse bilmedi (151r/16-17).” 

“Ma‘nī ṭarafıdın andaġ bolur kim bu tört ṣaḥābeni yėtmiş ėki til birle ögmişi bolġay (202v/8-

9).” 

“-Ur, -Ar, -r, -(y)Ur” ekinin III. tekil şahıs iyelik ekiyle kullanıldığı örnekler: 

“Ḫatun yime, bolsun, tėdi eri andaġ ḳılurın bildi ẹrse ‘Azāyāġa bardılar (21v/6-7),” 

“Oġlanları aydılar: tirig ẹrkenin bilmiş-sẹn, saηa ḳavuştururın aηlamış-sẹn (101r/8-9).” 

“Ādem oġlı ölerin bilür ẹrken saġınur (131r/4):” 

“Bu ol ‘alāmet ẹrdi kim ḳamuġ tersā ve cühūdlar Resūl çıḳarınġa muntaẓır ẹrdiler (183v/15).” 

“İblīs aydı: bu kėçe ḥażretniη muḳarrebleri Tıhāme tapa inerin kördüm Muḥammed dünyāġa 

kẹldi bolġay barıη ḫaber kẹltüriη, tėdi (184r/8-9).” 

“-mAz, -mAs” ekinin III. tekil şahıs iyelik ekiyle kullanıldığı örnekler: 

“Aydı: İlāhī, ol yėrni men bilmezin ḳayda turur (13r/18-19)?” 

“Ya‘ḳūb Yūsufnı ıḍmazın bildiler ẹrse Yūsufġa kelip söz bėrdiler (69r/6-7),” 

“-GAn, -ḳan, -An” ekinin III. tekil şahıs iyelik ekiyle kullanıldığı örnekler: 

“Cevāb: Ādem oḍaġ bolsa eyegüsi aġrıġay erdi ol sebebdin Ḥavvānı düşmān tutġay ẹrdi, eger 

uḍıyur bolsa özindin yaratılġanın bilmese anı sevmegey ẹrdi (7v/8-9).” 

“suw üze ördek yörügenin körgüzü bėrdi, aηa oḫşayu kimi yüze başladılar (24r/1-2).” 

“Zekeriyyā aydı: İḍiyā ḫatunımda o[ġul] bolġanın maηa bẹlgürte bėrgil (167v/21-168r/1).” 

“Muḥammed dānā turur ol bilgenin men bilmes-men, ḳayu işge muηluġ bolsam maηa yol 

körgüzür anıη sözi birle işim kifāyet bulur (186r/8-9),” 

“-GU, -ḳu” ekinin III. tekil şahıs iyelik ekiyle kullanıldığı örnekler: 

“ ‘Ulemālar aymışlar: Ḳābīlniη ökünçi Hābīlni öltürmiş üçün ẹrmez ẹrdi, öltürmişiηe ökünse 

tevbe ḳılġay ẹrdi ḳabūl bolmaġay ẹrdi, ökünçi ol ẹrdi ölügni yėrge kömgüsin bilmes ẹrdi, arḳasınġa 

kötürgen üçün ökündi (16r/14-15-16-17).” 

“Aydı: bilür ẹrdim maηa kavuşturġusını ammā ḳaçan ḳavuşturġusın bilmes-men, anıη üçün 

yıġlayur-men (101r/10-11).” 

“Bu işler ḳamuġ bolġusı, bolġunı bolmış tutġıl, [kelgü]ni kelmiş bilgil (249r/18-19).” 

d) I. Çokluk Şahıs İyelik Ekiyle Kullanılışı 

Harezm Türkçesinde birinci çokluk şahıs iyelik eki olarak +(I)mIz, +(U)mUz kullanılmıştır. 
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Sıfat-fiil eklerinden “-mIş / -Ur, -Ar, -r, -(y)Ur ve -GAn, -ḳan, -An” eklerinin I. çokluk şahıs 

iyelik ekiyle oluşan örnekleri tespit edilmiştir. 

“-mIş” ekinin I. çokluk şahıs iyelik ekiyle kullanıldığı örnekler: 

“Aymışlar: ol ḥālde Hāmān ḳoptı Fir‘avn üçün cevāb aytmaḳġa oġradı, Mūsī Hāmānġa men‘ 

ḳıldı: saηa kelmişimiz yoḳ tek turġıl Fir‘avn cevāb aytsun tėdi (112r/13-14-15).” 

“Biz kendü ṭā‘ūn körmişimiz yoḳ, ol üç nerse söz ẹrmes (153r/11).” 

“Tėmişler, ḳoηşılar sorsa özindin yaraġsız iş körmişimiz yoḳ, tėdiler (234v/16-17).” 

“-Ur, -Ar, -r, -(y)Ur” ekinin I. çokluk şahıs iyelik ekiyle kullanıldığı tek örnek: 

“Ebū Ṭālib köz yaşı ḳılıp aydı: men tün kün bu ḳaḍġuda-men, teη tuşımıznı alurġa küçümiz 

yẹtmes, teηsizni biz ala bilmes-miz, neteg ḳılurımıznı bilmes-miz (186v/5-6).” 

“-GAn, -ḳan, -An” ekinin I. çokluk şahıs iyelik ekiyle kullanıldığı örnekler: 

“Bir kün Ṣāliḥ peyġamber kelmişde müsülmānlıḳ üze barġanımız bilsün, tėp yėr yüzinde lā 

ilāhe illa’llāh tėgüçi ḳalmadı (34r/17-18-19).” 

“Benī İsrā’īl ḳaçan bularnı işittiler ẹrse aydılar: bularnı kim saḳlayu bilgey, ol tapunġanımız 

buzaġu bizge yėgrek bu ketürgendin tėdiler (119v/5-6).” 

“Aydılar: biziη yėgenimiz ḥikmet tur[ur] tėp Ẕü’l-Ḳarneynni ḳızıḳladılar (173v/21-174r/1).” 

“Tamuġġa yibergenimiz köydürmek üçün ẹrmes kẹçürmek üçün turur (188r/1-2).” 

e) II. Çokluk Şahıs İyelik Ekiyle Kullanılışı 

Harezm Türkçesinde ikinci çokluk şahıs iyelik eki olarak +ngIz, +ngUz kullanılmıştır. 

Sıfat-fiil eklerinden sadece “-GAn, -ḳan, -An” ekinin II. çokluk şahıs iyelik ekiyle oluşan 

örnekleri tespit edilmiştir. 

“Andın soη alarġa aydı: bilmes mü-sen bir saġu buġday ḳırḳ altun boldı, bu siziη 

kẹltürgenleriηiz bizge yaramas tėdi (102r/4-5-6).” 

“Yana Ẕü’l-Ḳarneyn andın tẹpredi maşrıḳ tapa kişi yiberdi, ‘ulemānı meliklerni yıġdı su’āl 

ḳıldı: sizler kitāb içinde yaş uzunluḳıġa ḥīle tapḳanıηız bar mu, aytıη ḥīle ḳılalıη, Mevlīġa muṭī‘ 

bolalıη (176v/3-4-5).” 

“Ey mü’minle[r] hīç işitgeniηiz bar mu baş uçmaḥda bolup ayaḳ tamuġda bolġay (200v/10-

11).” 

“Muḥammed cādū turur, yalġançı turur, anı körmegeniηiz yaḫşıraḳ t[urur] (203v/12).” 

f) III. Çokluk Şahıs İyelik Ekiyle Kullanılışı 

Sıfat-fiil eki “-mIş ve -GU, -ḳu” eklerinin III. çokluk şahıs iyelik ekiyle kullanıldığı örnekler: 

“-mIş” ekinin III. çokluk şahıs iyelik ekiyle kullanıldığı örnekler: 

“Cevāb: Ādemni körmişleri yok erdi ammā Cinn bini’l-Cānnı körmiş erdiler, ma‘siyetlerin 

bilür ẹrdiler (5r/10-11).” 

“ ‘Osmān aydı: maηa ġavġā kẹltürüp ḳaṣd ḳılmışları kün İḍi ‘azze ve celle ḥażretinde on nerse 

bar kim maηa bėrdi (201v/5-6),” 

“Hīç vaḳtde mundaġ ẹmgenmişleri yoḳ erdi, köηülleriηe kirdi (232r/19),” 

“-GU, -ḳu” ekinin III. çokluk şahıs iyelik ekiyle kullanıldığı tek örnek: 

“Töşengüleri ḳamuġ altundın, yinçüdin, gevherdin ḳaçan çerig aṭlansa ellig miη er ḳamuġı 

altun üzengülüg aṭlanur ẹrdi (124v/2-3),” 

B. Hâl Ekiyle Kullanılışı 
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a) Yalın Hâlde Kullanılışı 

“-GAn, -ḳan, -An / -(I)GlI, -(U)GlI, -glu / -GU, -ḳu / -GUçI, -ICI” sıfat-fiil eklerinin yalın hâlde 

kullanılan örnekleri tespit edilmiştir. 

“-GAn, -ḳan, -An” sıfat-fiil ekinin yalın hâlde kullanılan örnekleri: 

“İḍisindin yarlıġ keldi; yaġılıḳ, düşmānlıḳ bẹlgürtgen muvāfıḳlıḳ ma bėrgey (25r/5).” 

“Aydı: kimerse Yūsuf yalavaç süηükin ḳaydalıḳın bilgen bar mu (115r/20)?” 

“Aymışlar: kitip ayrılġan yana körüşür (188r/18-19).” 

“Ḳatıġ emgendi, buluşġan tapmadı, muηlaġalu yėr tapmadı (218v/16-17),” 

“-(I)GlI, -(U)GlI, -glu” sıfat-fiil ekinin yalın hâlde kullanılan örnekleri: 

“Yarlıġ keldi: seni yarlıḳadım, sendin kėḍin keligli oġlanlarıη ma mundaġ iḳrār ḳılsalar olarnı 

ma yarlıḳaġay-men (12v/10-11),” 

“Ḳaçan Ka‘be tamām boldı ẹrse İbrāhīm aydı: İḍiyā bizdin ḳabūl ḳılġıl işitigli sen-sen, biligli 

sen-sen (53r/17-18).” 

“Dīn şerī‘at ögrenigli uçmaḥnıη hem yo[lçısı] (53v/17)” 

“Lūṭ aydı: men sizdin nerse ḳolmaz-men, maηa sevāb bėrigli teηri turur, eren birle ḳawuşur-siz 

ḳamuġ yolsuzlar-siz (58v/17-18).” 

“-GU, -ḳu” sıfat-fiil ekinin yalın hâlde kullanılan örnekleri: 

“Ol aġulaġu yumşaḳ ẹtiηni yėyürde neteg ḳınanıp ṣabr ḳılduη (72r/11-12)” 

“Zelīḫā aydı: ey Yūsuf, seniη sewüglükiηdin közüm yıġlaġu aġrıḳlıġ boldı, kāşkī sẹni körmegey 

ẹrdim (80r/16-17).” 

“Şāmdın Kǖfeḳa bitig ıḍġu Baṣranı Kǖfeni saηa bėrdim (245r/18),” 

“-GUçI, -ICI” sıfat-fiil ekinin yalın hâlde kullanılan örnekleri: 

“Ata sewgen atasınġa tüş körüp yordurġuçı / Ne ḥased ḳıldı kör aηa ol ögey aġaları (65v/12-

13)” 

“İlyās aydı: ey fāsıḳa maηa sendin düşmenraḳ kişi yoḳ, yüzüηni körgüm kẹlmes ammā meni 

ıḍġuçı ıḍdı kẹldim (159r/7-8).” 

“Uḳlayurda Muṣṭafānı ėltgüçi men tėgüçi / Sidredin ötmişde ḥayrān ḳaldı bildi ḥürmetin 

(181v/10)” 

“Barmaḳı sındusı birle ay liḳāsın yarġuçı / Kẹçmedi Çīn Māçīn içre özi teg çın yarġuçı 

(181v/19)” 

“Cebre’īl Muḥammedni aşdurġuçı sẹn ẹrseη mundın üstün nige ėltmes-sẹn (211r/15).” 

b) İlgi Hâli Ekiyle Kullanılışı 

Harezm Türkçesinde ilgi hâli eki olarak nadiren +iη, +üη eki; kök, tabanlarda ve zamirlerde 

+nIη, +nUη ekleri kullanılmaktadır. 

Sıfat-fiil eklerinden “-mIş ve -GAn, -ḳan, -An” eklerinin ilgi hâli ekiyle oluşan örnekleri tespit 

edilmiştir. 

“-mIş” sıfat-fiil ekinin +nIη ilgi hâli ekiyle kullanılan örnekleri: 

“Ma‘nīsi ol bolur, ėki boġuzlanmışnıη oġlı-men (49v/15).” 

“Yūsuf aydı: men bilür-men, meni sewer-sen, sewmekniη ‘alāmeti ol turur kim sewmişniη 

tilekinçe yörise (69r/11-12).” 
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“-GAn, -ḳan, -An” sıfat-fiil ekinin +nIη ilgi hâli ekiyle kullanılan örnekleri: 

“Körkke küwengenniη bahāsın körgüzdiler (73r/2-3).” 

“Buzaġuġa tapunmaġan ėki yarım sıbṭ Hārūn başlap ḳılıç alıp kẹlse her kim tizin çöküp ḳıbleġa 

ḳarşu olturmasa ya ḳılıç urġannıη yüzige baḳsa Teηri la‘neti anıη üze taḳı mengü tamuġda ḳalsun 

(127v/2-3-4).” 

“Bu du‘ālarım icābet bolġanınıη belgüsi ol bolsun, meniη ḳurbān ḳılġanım beḍerlesün (151r/2-

3).” 

“Ḳarabaşları aydılar: ey seyyide-i ‘Arab bizdin nelük kizler-sẹn a[nıη] Muḥammed ẹrdükin, 

bilür-sẹn anı sẹvgeniη nişānesi yüzüηde belgülüg turur (190v/12-13).” 

“ ‘Ömerge ḫaber ḳıldılar, ‘Alī ot kẹltürdi ol şehvet suvı tẹgenniη üstige bastılar (202v/1-2),” 

c) Yükleme Hâli Ekiyle Kullanılışı 

“-DUK / -mIş / -Ur, -Ar, -r, -(y)Ur / -mAz, -mAs / -GAn, -ḳan, -An, / -GUçI, -ICI / -GU, -ḳu” 

sıfat-fiil eklerinin “+nI” yükleme hâli ekleriyle kullanılan örnekleri tespit edilmiştir. 

Yükleme hâli eklerinden “+nI” ekinin sıfat-fiil eki “-DUK” ekiyle kullanılan örnekleri: 

“Ey kāşkī seniη birle çıḳsa erdim, nẹ bolduḳuηnı öz közüm birle körgey erdim (72r/12-13).” 

“Ṣıddīḳ aydı: sizge sewüngü kün turur, men bildügümni siz bilse erdiηiz sewünmegey ẹrdiηiz 

(236r/15-16).” 

Yükleme hâli eklerinden “+nI” ekinin sıfat-fiil eki “-mIş” ekiyle kullanılan örnekleri: 

“Mundaġın tegme bir yėrde ṭā‘at ḳılmışnı aġdurup bu dünyāge çıḳardı (4v/2-3),” 

“Ḳabūl [ẹt]mese ayturlar: barġıl yazıġa körmişiηni aytu bėrgil (22r/19-20).” 

“Taḳı ataηġa ayġıl: kẹçmiş barmışnı ḳoḍsun, ḳızını yaraşturup maηa ıḍsun (65r/1-2),” 

“Anı saḳındım öltürmedim, anda kėḍin Resūl ‘aleyhi’s-selāmḳa keldim aydım, körmişim 

işitmişimni aytu bėrdim (229r/14-15).” 

Yükleme hâli eklerinden “+nI” ekinin sıfat-fiil eki “-Ur / -Ar / -r / -(y)Ur” ekiyle kullanılan 

örnekleri: 

“Ebū Ṭālib köz yaşı ḳılıp aydı: men tün kün bu ḳaḍġuda-men, teη tuşımıznı alurġa küçümiz 

yẹtmes, teηsizni biz ala bilmes-miz, neteg ḳılurımıznı bilmes-miz (186v/5-6).” 

“Ėki bahāġa alurnı bir bahāġa aldı (189v/13),” 

Yükleme hâli eklerinden “+nI” ekinin sıfat-fiil eki “-mAz / -mAs” ekiyle kullanılan tek 

örnek: 

“Loḳmān aydı: köni sözled[im] emānetni ötedim ḥaḳġa yaramasnı ḳoydum bu maḳāmġa 

tẹgdim (163v/16-17).” 

Yükleme hâli eklerinden “+nI” ekinin sıfat-fiil eki “-GAn / -ḳan / -An” ekiyle kullanılan 

örnekleri: 

“üçünçi ẓālimler işin bitürgenlerni, törtinçi atalar analarınġa yaman tilin sözlegenlerni, bėşinçi 

muḫabbesler kim arıġsız iş ḳılurlar (41v/14-15-16),” 

“Yoluḳġannı yėgeyler, deryā suwın tükete içgeyler (176r/16-17).” 

“Resūl aydı: nẹ yigit-sẹn, nige kẹlgeniηni, kimge yoluḳġanıηnı sen mü aytur-sen ya men ayta 

bėreyin (204v/9-10).” 

“Münācāt: İlāhī kim kẹldi kim ḳabūl ḳılmadıη, kim tiledi kim bėrmediη, kim yalbardı kim 

icābet ḳılmadıη, kẹlgenni ḳabūl ḳıldıη, tilegenge bėrdiη, yalbarġannı yarlıḳadıη (219r/21-219v/1).” 
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“Aymışlar: bu ḳıṣṣalarda sözlegenler üç türlüg erdiler, biri ḳāẕifler ya‘nī yalġan yapġanlar, 

ėkinç ḥākīler ya‘nī işitkenni sözlegenler, üçünçi arıġlayu sözlegenler (235r/14-15-16).” 

Yükleme hâli eklerinden “+nI” ekinin sıfat-fiil eki “-GUçI / -ICI” ekiyle kullanılan tek 

örnek: 

“ ‘Abdu’llāh bin Ebī Şer‘ḳa selām, ḳaçan Muḥammed bin Ebī Bekr yetse öldürgil, bitigni 

yırtġıl, Mıṣrnı sen bilgil, bizdin til bolġunça taḳı dād ḳolġuçını bizge ıḍmaġıl (240r/12-13-14).” 

Yükleme hâli eklerinden “+nI” ekinin sıfat-fiil eki “-GU, -ḳu” ekiyle kullanılan örnekleri: 

“Ḳābīlniη öwkesi keldi aydı: men Hābīlni öltüreyin ḳız yime ḫalīfelıḳ yime maηa ḳalsun, tėp 

Ḳābīl Ḥābīlni öltürmek[ke] oġradı, neteg öltürgüni bilmes ẹrdi (15v/16-17-18).” 

“Şīs ölmişde kėḍin kimẹrse şerī‘at sözin ayġuçı bolmadı, cümle şerī‘atni ḳoḍdılar ḳamuġ cāhil 

boldılar, İḍige neteg ‘ibādet ḳılġunı bilmediler (19v/6-7-8).” 

“Aydı: bilür ẹrdim maηa kavuşturġusını ammā ḳaçan ḳavuşturġusın bilmes-men, anıη üçün 

yıġlayur-men (101r/10-11).” 

“Mīnḥāḥırḳiyā aydı: Ḫüdāyā saηa yaraġunı nẹ bileyin (152r/5).” 

Harezm Türkçesinde “3. teklik ve çokluk şahıs iyelik ekinde ve bu iyelik ekiyle oluşturulmuş 

zamirlerde +n” eki, yükleme hâli eklerinden biridir (Sev, 2007: 199). 

Kısasü’l-Enbiyā eserinde “-DUK / -mIş / -Ur, -Ar, -r, -(y)Ur / -mAz, -mAs / -GAn, -ḳan, -An, / 

-GU, -ḳu” sıfat-fiil eklerinin “+n” yükleme hâli ekleriyle kullanılan örnekleri tespit edilmiştir. 

Yükleme hâli eklerinden “+n” ekinin sıfat-fiil eki “-DUK” ekiyle kullanılan örnekleri: 

“Zelīḫā aydı: ey melik bu künge tẹgrü Yūsufnıη zindānda ẹrdükin unutmış-men, yoḳ ẹrse 

‘ışḳında özümni öltürgey ẹrdim (91r/6-7-8).” 

“Oġul ḳayu ḳız ḳayu ẹrdükin bilmek üçün ḳollarıġa suw ḳoydurdılar, suwnı az ḳoyġanlarnı 

oġul tėdiler köp ḳoyġanlarnı ḳız tėdiler (149r/4-5-6).” 

“Ḳarabaşları aydılar: ey seyyide-i ‘Arab bizdin nelük kizler-sẹn a[nıη] Muḥammed ẹrdükin, 

bilür-sẹn anı sẹvgeniη nişānesi yüzüηde belgülüg turur (190v/12-13).” 

Yükleme hâli eklerinden “+n” ekinin sıfat-fiil eki “-mIş” ekiyle kullanılan örnekleri: 

“Andın soη ẹmgeklerin aytdı ammā ḳarındaşları ḳılmışın aytmadı atam köηli ḳarındaşlarımdın 

savumaġay tėp (107r/2-3).” 

“Kimerse Süleymānnıη heybetidin ḳaşıġa kẹle bilmes ẹrdi, bir yıl tayaḳġa tayanıp turdı ölmişin 

kimerse bilmedi (151r/16-17).” 

Yükleme hâli eklerinden “+n” ekinin sıfat-fiil eki “-Ur / -Ar / -r / -(y)Ur” ekiyle kullanılan 

örnekleri: 

“Ḫatun yime, bolsun, tėdi eri andaġ ḳılurın bildi ẹrse ‘Azāyāġa bardılar (21v/6-7),” 

“Hācer kelip suw aḳarın körüp sewünmişde suw tükenmesün tėp taş ḳumnı tẹgresiηe yıġdı 

(48v/15-16).” 

“Oġlanları aydılar: tirig ẹrkenin bilmiş-sẹn, saηa ḳavuştururın aηlamış-sẹn (101r/8-9).” 

“Ādem oġlı ölerin bilür ẹrken saġınur (131r/4):” 

Yükleme hâli eklerinden “+n” ekinin sıfat-fiil eki “-mAz / -mAs” ekiyle kullanılan tek 

örnek: 

“Ya‘ḳūb Yūsufnı ıḍmazın bildiler ẹrse Yūsufġa kelip söz bėrdiler (69r/6-7),” 

Yükleme hâli eklerinden “+n” ekinin sıfat-fiil eki “-GAn / -ḳan / -An” ekiyle kullanılan 
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örnekleri: 

“Yana saġunı ḳaḳtı aydı: bu saġum aytur: sizler araηızda bir ẹr bar oḳ atsa altı yıġaç yėrge 

barur, atḳanın yazmas ol kim-dür (104r/7-8)?” 

“Dāvūd birle ‘Azrā’īl sözleşgenlerin Tebşāna‘ işitür ẹrdi, ‘Azrā’īl ẹrkenin bilmedi (137r/1-2),” 

“Zekeriyyā aydı: İḍiyā ḫatunımda o[ġul] bolġanın maηa bẹlgürte bėrgil (167v/21-168r/1).” 

“Ḥīle ḳıldılar ṭınāblar saldılar, biregüni tam başıġa mindürdiler, andın narı nẹ körer-sẹn ḫaber 

bėrgil tėp, ol tam başıġa çıḳtı ẹrse körgenin aytmay özin naru saldı (173v/10-11-12).” 

“Eymene körgenlerin, ḥūrlar kẹlgenin, ẹv saḳfı açılġanın, bulut kötrüp ėltgenin ḳamuġ aytu 

bėrdi (183v/18-19).” 

Yükleme hâli eklerinden “+n” ekinin sıfat-fiil eki “-GU, -ḳu” ekiyle kullanılan örnekleri: 

“ ‘Ulemālar aymışlar: Ḳābīlniη ökünçi Hābīlni öltürmiş üçün ẹrmez ẹrdi, öltürmişiηe ökünse 

tevbe ḳılġay ẹrdi ḳabūl bolmaġay ẹrdi, ökünçi ol ẹrdi ölügni yėrge kömgüsin bilmes ẹrdi, arḳasınġa 

kötürgen üçün ökündi (16r/14-15-16-17).” 

“Aydı: bilür ẹrdim maηa kavuşturġusını ammā ḳaçan ḳavuşturġusın bilmes-men, anıη üçün 

yıġlayur-men (101r/10-11).” 

d) Yönelme Hâli Ekiyle Kullanılışı 

Kısasü’l-Enbiyā’da “-(I)GlI, -(U)GlI, -glu ve -GUçI, -ICI” sıfat-fiil eklerinin “+gA” yönelme 

hâli ekiyle kullanılan örnekleri tespit edilmiştir. 

“-(I)GlI, -(U)GlI, -glu” ekinin yönelme hâli ekiyle kullanılan tek örnek: 

“Ḥüseyn kẹliglilerge aydı: sen barġıl biz barġay-miz, tėdi (244r/20).” 

Sıfat-fiil eklerinden “-GUçI, -ICI” ekinin yönelme hâli ekiyle kullanılan tek örneği: 

“Aymışlar: Yūsufnı Zelīḫā taḳı Mıṣr ḫalḳı yėtti yıl unuttılar, yėtti yıldın soη ayaḳçı Yūsufnı 

aηıp Reyyānġa aydı: seniη tüşüηni yorġuçıġa men yol başlaġayın, meni aηa ibergil tėdi (89v/20-21-

90r/1).” 

e) Ayrılma Hâli Ekiyle Kullanılışı 

Harezm Türkçesinde ayrılma hâli eki olarak +dIn ve nadiren +dAn eki kullanılmıştır (Sev, 

2007: 396).  

“-mAzlIk, -mAslIk” sıfat-fiil ekinin +dIn ayrılma hali eki ile kullanıldığı tek örnek tespit 

edilmiştir. 

“ya‘nī āḫir ‘ömrümde körmeslikdin ḳorḳar-men (81r/6-7).” 

C. Çokluk Ekiyle Kullanılışı 

İsimlerde çokluk bütün kelimelerde +lAr ekiyle yapılmıştır. 

“-GAn, -ḳan, -An / -(I)GlI, -(U)GlI, -glu / -Ur, -Ar, -r, -(y)Ur ve -GUçI, -ICI” sıfat-fiil eklerinin 

çoğul eki +lAr ekiyle oluşan örnekleri tespit edilmiştir. 

“-GAn, -ḳan, -An” ekinin çoğul ekiyle kullanılan örnekleri: 

 “Sebeb ol ẹrdi kim Ādem yaratılmazda aşnu Ādem oġlanları fesād ḳılġanlar, ḳan tökkenler 

tėp ġıybet ḳıldılar (8v/4-5-6),” 

“Aymışlar: Dünyāda ḳalġanlar kāfirler ẹrdiler, uçmaḥda ḳalġanlar mü’minlerniη ‘āmları 

ẹrdiler, uçmaḥnı unamadın ḥażretġa kelgenler ḫās ḳullar ẹrdi (10v/15-16).” 

“üçünçi ẓālimler işin bitürgenlerni, törtinçi atalar analarınġa yaman tilin sözlegenlerni, bėşinçi 

muḫabbesler kim arıġsız iş ḳılurlar (41v/14-15-16),” 
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“Ḫıżr deryālarda yörür, İlyās ṣaḥrālarda yoldın azġanlarġa yol körgüzü[rler] (160r/11).” 

“Ol kün ẕü’l-fiḳārnı Resūl aηa bėrmişiηe ḳaḍġurġanlar aydı[lar] (223v/19):” 

“-(I)GlI, -(U)GlI, -glu” ekinin çoğul ekiyle kullanılan tek örnek: 

“Ḥüseyn kẹliglilerge aydı: sen barġıl biz barġay-miz, tėdi (244r/20).” 

“-Ur, -Ar, -r, -(y)Ur” ekinin çoğul ekiyle kullanıldığı tek örnek: 

 “mu‘allim kẹlip anasıġa aydı: bu oġluη bizdin ögrenürlerdin ẹrmes, biz mundın ögrenürlerdin-

miz (172v/14-15).” 

“-GUçI, -ICI” ekinin çoğul ekiyle kullanıldığı örnekler: 

“Ferişteler bu ḫiṭābnı işitdiler erse ḳaḍġuluġ bolup aydılar: İlāhī, yėr yüzinde ortaḳ işligler, ḳan 

tökgüçiler yaratur-sẹn, biz tesbīḥ ü tehlīl ü teḳaddüs ḳılġanlardın alıp yėr mülkini anlarġa mu bėrür-

sẹn (5r/5-6-7-8).” 

“Yarlıġ keldi: Ey Ādem, uşmaḥ yaratdım aηa kirgüçiler ma yaratdım, tamuġ yaratdım aηa 

kirgüçiler ma yaratdım, maηa şükr ḳılsunlar tėp (10v/4-5-6).” 

“[Ey] müsülmān men-men tėgüçiler siz me āḫiret Yūsufın ṭā‘at atlıġ bahā bėrip satġın alurda 

evṣāl ḳılmaη [aġ]rıtmaη, yoḳ erse ėkisindin ḳuruġ ḳalur-siz (78r/5-6).” 

“Ançada Reyyān melikniη tüşin yorġuçılar bilmediler ẹrse aydı (89v/17-18):” 

“Aymışlar: ol ėki, ton yuġuçılar ẹrdi (171v/6).” 

D. Sıfat-Fiillerden Türeyen Zarf-Fiiller 

“Sıfat-Fiillerden Türeyen Zarf-Fiiller” başlığında yer alan sıfat-fiil ekleriyle “+DA” bulunma 

hâli ekinin birleşmesiyle oluşan “-DUKDA / -GAndA / -mIşDA / -ArdA, -UrdA / -mAzdA, -mAsdA” 

eklerinin örnekleri tespit edilmiştir. 

“-DUK” sıfat-fiil ekiyle “+dA” ekinin birleşmesiyle oluşan “-DUKDA” ekinin iki örneği 

tespit edilmiştir. 

“Hārūn, Yūşa‘, Kellūb taḳı aḍın Benī İsrā’īl birle bar[duḳda] eyvānda ruḫām taşıdın but ḳılıp 

altun birle bezeklig özi taḫt üze olturur (125v/8-9).” 

“ ‘Osmānnı öldürgeli kirdük[te] men ‘Osmānnı tutġalı oġradım (240v/14-15),” 

“-GAn” sıfat-fiil ekiyle “+dA” ekinin birleşmesiyle oluşan “-GAndA” ekinin birçok örneği 

tespit edilmiştir. 

“Ol sebebdin Ādem oġlanları yıġaçları tikgende yigde yıġaçını suwdın ıraḳ tikdiler suwsuz 

ḳalsun tėp (12r/17-18).” 

“Su’āl: burun köz tüşkende żarar ḳılsa, soη tüşkenge żarar [ḳılm]as ḥikmet nẹ ẹrdi (95r/16-

17)?” 

“Mūsī ‘aṣā birle urġanda suwlar ayrılıp deryā tüpige kün tüşdi aḍın tüşmegey (115v/15-16).” 

“Sulṭān sordı: sẹn tirilgey mü-sẹn bu ḳızlar sẹni ḳuçup yatḳanda, nẹ fāyide bar ẹrdi (165r/8)?” 

“Resūl tört yaşaġanda ‘Abdu’l-Muṭṭalib aġrıḳ yattı, bildi kim ölüm aġrıḳı turur dünyādın barġu 

vaḳt boldı (185v/11-12-13).” 

“-mIş” sıfat-fiil ekiyle “+DA” ekinin birleşmesiyle oluşan “-mIşDA” ekinin birçok örneği 

tespit edilmiştir. 

“Ferişteler yoluḳmışda Ādem es-selāmün ‘aleyke yā melā’ikete’llāhi tėp selām ḳılur ẹrdiler 

(7r/21-7v/1),” 

“Ol öwünni aġzınġa saldı, çeynedi boġzınġa tikilmişde ol ‘ahdni aηdı, içkerü kirgelü ıḍmadı 
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tışġaru ma çıḳaru bilmedi (11v/6-7-8),” 

“Ba‘żılar aymışlar: Nūḥ köηli taruḳmışda ẹşgekke aydı: kirgil ey mel‘ūn tėdi ẹrse İblīs-i 

mel‘ūn ẹşgek ḳuḍruḳı birle tutup kimige kirdi (24v/16-17-18).” 

“Yana bir cevāb ol turur: mü’minlerḳa ulaşı nuṣret erdi ammā kāfirler bilmediler, kāfirler 

basıḳmışta kendü nuṣret turur (227r/17-18),” 

“Bu ḥarbde islām çerigi ḳatıġ suwsadılar, közleri ḳararmışda ḳara tebükni alıp yıḍlap 

ḫoşlanmışta yüzlerini yoḳaru kötürüp kökge baḳar erdiler (232r/14-15-16),” 

“mIş+iy.+dA” ekinin III. tekil şahıs iyelik ekiyle kullanıldığı tek örnek: 

“Ol duman teg köp tümen toġ turġuzup yüz miη ‘arab / Kelmişinde bir avuç tofraḳ atıban 

tarġuçı (181v/20)” 

“-mIş+iy.+dA” ekinin III. çokluk şahıs iyelik ekiyle kullanıldığı tek örnek: 

“Tẹgme kelmişlerinde Yūsuf olarnı ḳonaḳlatur ẹrdi (102r/6),” 

“-Ar, -Ur” sıfat-fiil ekiyle “+DA” ekinin birleşmesiyle oluşan “-ArdA, -UrdA” ekinin birçok 

örneği tespit edilmiştir. 

“Su’āl: Cān kirürde bir sā‘atde kirdi çıḳarda ẹmgek birle çıḳar, ḥikmet ne turur (7r/2-3)?” 

“İsmā‘īlni İbrāhīm baġlayur ẹrdi bıçaḳnı türterde İsmā‘īl küldi (51v/6-7),” 

“İsmā‘īlni ḳurbān ḳılurda Mevlī ta‘ālā nūrlarda bir nūrnı İsmā‘īlḳa körgüzdi (52r/18),” 

“Oġlanımnı tileyürde bu yalġançılar meni tutup aġzımġa ḳan sürtüp saηa keltürdiler (72v/9-

10).” 

“Temlīḫā aydı: ḳaçar vaḳt anda bolur kim çögen birle top urarda sarāy tapa kẹlürde aḳrın 

uralıη (178r/10-11),” 

“-Ar+iy.+dA” ekinin I. tekil şahıs iyelik ekiyle kullanılan tek örneği: 

“havdacḳa ḳirgenimni kördiler erdi, çıḳarımda körmemiş ẹrdiler, men yurtda ḳaldım (234r/15-

16).” 

“-Ar+iy.+dA” ekinin III. tekil şahıs iyelik ekiyle kullanıldığı tek örnek: 

“ ‘Abdu’llāh avġa çıḳıp yanıp kẹlürinde ol çadırnı kördi (182v/12),” 

“-mAz, -mAs” sıfat-fiil ekiyle “+DA” ekinin birleşmesiyle oluşan “-mAzdA, -mAsdA” 

ekinin birkaç örneği tespit edilmiştir. 

“ḳızı aydı: at[am] sẹni öltüreyin tėyü turur, munı bileyin tėseη kėçe yaturda bir ḳap alu kirgil, 

anı körsünler yana kör[mesde] çıḳġıl (133v/18-19-20)” 

“Unutup ḳıldı, ḳaṣd ḳılmadı tėdi, ümmetiniη bilmesde ḳılġanın ‘öẕr aydım (212v/20-21).” 

Kısasü’l-Enbiyā eserinde “-mAzdA, -mAsdA” ekinin “aşnu” edatıyla kullanılan iki örneği 

tespit edilmiştir. 

“Sebeb ol ẹrdi kim Ādem yaratılmazda aşnu Ādem oġlanları fesād ḳılġanlar, ḳan tökkenler tėp 

ġıybet ḳıldılar (8v/4-5-6),” 

“İbrāhīm aydı: bahāsı ol turur, yėmezde aşnu bi’smi’llāhi’r-raḥmāni’r-rāḥim tėηiz (59v/12-13),” 

“Sıfat-Fiillerden Türeyen Zarf-Fiiller” başlığında yer alan sıfat-fiil ekleriyle “+dIn” ayrılma hâli 

ekinin birleşmesiyle oluşan “-GAndIn / -mIşdIn / -ArdIn / -mAzdIn, -mAsdIn” eklerinin örnekleri 

tespit edilmiştir. 

“-GAn” sıfat-fiil ekiyle “+dIn” ayrılma hâli ekinin birleşmesiyle oluşan “-GAndIn” ekinin 

birkaç örneği tespit edilmiştir. 
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“Aydılar: saηa kelip ḳol ḳavuşturup tapuġ ḳılġandın eligler kesgen yėgrek (113r/10-11).” 

“Benī İsrā’īl ḳaçan bularnı işittiler ẹrse aydılar: bularnı kim saḳlayu bilgey, ol tapunġanımız 

buzaġu bizge yėgrek bu ketürgendin tėdiler (119v/5-6).” 

“Süleymānnı ündep ḫaṭnı ḳolunġa bėrdi ẹrse açmayın oḳıdı, açıp baḳtılar ẹrse Süleymān 

oḳuġandın bir söz artuḳ eksük kẹlmedi (136v/7-8).” 

“Melik sarāyıġa ḳoş sürdi, urluḳ saçdı, ol zamān oḳ ündi, baş tartdı, bişdi, melik bişgendin yėdi 

(162r/16-17).” 

“-GAndIn” ekinin “soη ve berü” edatlarıyla kullanıldığı örnekler tespit edilmiştir. 

“Yūsuf bir müηüşde namāzġa turdı [nam]āz oḳuġandın soη yıġladı (87r/20-21),” 

“Zelīḫā Yūsufnı zindānġa salġandın soη zindān ẹşikige barur ẹrdi (91r/8-9),” 

“Aş yėgendin soη aydı: evvel meni ḳuḍuġġa saldılar (96r/14-15),” 

“Olar kitgendin soη ḳoynı özge kimersege tapşurdı (133r/3-4),” 

“Varaḳa aydı: Nāmūs-ı Ekber ‘Īsī kök[ke] uçḳandın soη kimersege aytmadı (194r/7-8),” 

“ ‘Azrā’īl aydı: yā Resūla’llāh men seniη yastuḳuηda olturġandın berü İḍi ‘azze ve celledin 

yėtmiş yolı fermān yetildi (237v/6-7),” 

“-GAndIn” ekinin çoğul ekiyle oluşan örnekleri tespit edilmiştir. 

“ ‘Ālem içinde yėrinde taġlar, çuḳurlar, ḳollar ḳamuġ ṭūfān suwı birle inip yul ḳılġan turur kim 

teηizlerniη açıġı, sasıġı ol ṭūfānda ölgenlerdin turur (26v/7-8-9).” 

“A[ydı]: Yüz öwürdüm ol kimẹrselerge kim yėti ḳat yėr yėti ḳat kökni yaratdı, ol [yoldın] 

müsülmān-men, ortaḳ tėgenlerdin ẹrmes-men (38v/15-16-17).” 

“Süleymān Semdūn atlıġ dīvge aydı: ‘acāyib körgenleriηdin aytġıl (141r/15-16).” 

“Eger Yūnus balıḳ ḳarnında namāz ḳılġanlardın, tesbīḥ ayġanlardın bolmasa ẹrdi ḳıyāmetġa 

tegi balıḳ ḳarnında ḳalġay ẹrdi (157r/17-18).” 

“Aymışlar: neẓẓāreġa çıḳġanlardın yėtmiş er şeh[īd] boldı (224v/14-15).” 

“-gAn+iy.+dIn” ekinin II. tekil şahıs iyelik ekiyle kullanıldığı örnekler: 

“Sāre aydı: mendin ẹrmez, seniη kāfirlıḳıηdın taḳı küç tẹgürgeniηdin turur (46r/5-6).” 

“Süleymān Semdūn atlıġ dīvge aydı: ‘acāyib körgenleriηdin aytġıl (141r/15-16).” 

“Yana birevni saldılar anıη birle ‘ahd ḳıldılar, körgeniηdin bizge ḫaber bėrgil tėp ol hem mindi 

ẹrse özin naru saldı hīç nime sözlemedi (173v/12-13).” 

“-gAn+iy.+dIn” ekinin III. tekil şahıs iyelik ekiyle kullanıldığı tek örnek: 

“Mevlī ta‘ālā til birle ayġanındın köηül birle saḳınġanındın ḫaber bėrdi (85v/9).” 

“-mIş” sıfat-fiil ekiyle “+dIn” ayrılma hâli ekinin birleşmesiyle oluşan “-mIşdIn” ekinin 

birkaç örneği tespit edilmiştir. 

“Zelīḫā anı körüp tīz ton baġın yazar tėp söwünmişdin ẹw törinde but bar ẹrdi, çadır birle 

[yaptı] (82v/21).” 

“Yūsuf yana yandı Zelīḫānıη içi örtenmişdin bu ġazelni ün tartıp ınçıḳlayu aġardı (83r/13).” 

“Ḳarındaşları ol sözni işitip sewünmişdin aydılar: yana bir ḳarındaşımız bar ẹrdi ol ġāyib boldı 

(94r/6-7).” 

“Ḳarındaşları uwtanmışdın bu bahāne tapdılar kim İbn Yāminniη saġu oġurlamaḳı taη ẹrse bir 

tuġġanı oġurlıḳ ḳılmış ẹrdi (97v/11-12-13).” 
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“Sām aydı: ḳopġıl tėp ün işitdim ḳıyāmet bolmış İsrāfīl üni bolġay tėp ḳorḳmışdın saçım 

saḳalım aḳardı (171r/13-14).” 

Kısasü’l-Enbiyā eserinde “-mIşdIn” ekiyle ilgili belirlenen örnekler “soη ve berü” çekim 

edatlarıyla kullanılmıştır. 

“Topraḳdın yaratılmışdın berü miη ėki yüz ḳırḳ yıl ẹrdi (9r/14-15),” 

“Şem‘ūn aydı: ol cādū yėmişdin soη uzunraḳ bolup yoġunaldı mu ya yoḳ mu (112v/21-

113r/1)?” 

“Aymışlar: Süleymān hüdhüdin yoḳlamışdın soη kün ısıġında tüş çaḳı kün tüşdi, susadı 

(147r/7-8),” 

“sekizinçi Ḳur’ānnı cem‘ ḳıldı[m], toḳuzunçı islām kẹltürmişdin soη hemīşe ḳul āzād ḳıldım 

(201v/9-10),” 

“Aydı: İblīsge ol ḥāl tüşmişdin bẹrü közümiz yaşı ḳurumışı yoḳ (209v/7-8).” 

“-Ar” sıfat-fiil ekiyle “+dIn” ayrılma hâli ekinin birleşmesiyle oluşan “-ArdIn” ekinin birkaç 

örneği tespit edilmiştir. 

“Yėlge yarlıġ boldı İlyās[nıη] ünin maşrıḳdın maġrıbġa tẹgürdi, kün tuġardın kün batarġa tegi 

ne kim arslan bar ẹrse köz yumup açġunça yıġıldılar İlyāsnıη oη ḳolında turdılar (159v/9-10-11).” 

“mu‘allim kẹlip anasıġa aydı: bu oġluη bizdin ögrenürlerdin ẹrmes, biz mundın ögrenürlerdin-

miz (172v/14-15).” 

“Kün tuġardın kün batarġa kāşki tẹgse sözlerim / İşitgendin du‘a ḳoldum miskīn Nāṣır Rabġuzī 

(249v/15)” 

“-mAz, -mAs” sıfat-fiil ekiyle “+dIn” ayrılma hâli ekinin birleşmesiyle oluşan “-mAzdIn, -

mAsdIn” ekinin birkaç örneği tespit edilmiştir. 

“Ebū Bekr Resūlniη dostı ẹrdi, dostlıḳın belgürtdi yalavaçlıḳ tẹgmesdin, lā-cerem dünyā ve 

āḫiretde Resūldin ayrılmadı (188v/20-21).” 

“Andın soη Resūl ‘aleyhi’s-selām ėki rek‘at namāz ḳıldı Mekkedin hicret ḳılıp Medīnege 

barmasdın ėki yıl burun, andın soη mi‘rāc tüninde bu bėş vaḳt namāz farīża boldı (194v/6-7-8).” 

“-mAzdIn” ekiyle tespit edilen örneklerin “burun, oza ve aşnu” çekim edatlarıyla kullanıldığı 

tespit edilmiştir. 

“Ṣāliḥġa peyġamberlıḳ kelmesdin burun biziη birle butġa tapunġıl (31v/12-13),” 

“Bir İbrāhīm-i Ḫalīlni mancınīḳġa urup otġa atmışda sidretü’l-müntehīdin ḳanat toḳıp otġa 

tüşmezdin aşnu tutdum (71r/14-15).” 

“Ėkinç İbrāhīm İsmā‘īlni ḳurbān ḳılurda bıçaḳnı türtmezdin burun tutġıl, tėp yarlıġ boldı 

(71r/15-16),” 

“Ya‘nī olar bizge tapunmasdın burun biz olarġa tapunalıη, tėp kẹldiler islām kẹltürdiler 

(204r/6-7).” 

“Müslim bin ‘Aḳīl bu çerig kelmezdin oza Ḥüseynḳa bitig ıḍmış erdi (245v/1),” 

“Mālik bin Ca‘fer anı körüp aydı: ey Ḥüseyn aşuḳtuη āḫiret otınġa ulanmazdın burun dünyā 

otın yaḳtıη, tėdi (246r/17-18-19).” 

“Sıfat-Fiillerden Türeyen Zarf-Fiiller” başlığında yer alan sıfat-fiil ekleriyle “+dAn” ayrılma 

hâli ekinin birleşmesinden oluşan “-mIşdAn / -mAzdAn, -mAsdAn” eklerinin örnekleri tespit 

edilmiştir. 

“-mIş” sıfat-fiil ekiyle “+dAn” ayrılma hâli ekinin birleşmesiyle oluşan “-mIşdAn” ekinin 



 

 

Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi 
Journal Of International Yunus Emre Social Sciences 

Haziran/June 2021, Sayı/Issue: 3, s. 60-80 

 

Süheyla TUNÇ 

 

76 

tek örneği tespit edilmiştir. 

“tā [Teηri] aytmışdan kėḍin ol bėş yapurġaḳdan birin keyik yėdi yıpar boldı (12v/12-13),” 

“-mIş+iy.+dAn” ekinin III. tekil şahıs iyelik ekiyle kullanıldığı tek örnek: 

“Aymışlar: ol kün ḳorḳmışından yüz yolı yazıladı, ḳırḳ yolı iç tonın bulġadı (111r/18-19).” 

“-mAz, -mAs” sıfat-fiil ekiyle “+dAn” ayrılma hâli ekinin birleşmesiyle oluşan “-mAzdAn, -

mAsdAn” ekinin “burun” ve “aşnu” çekim edatları kullanılan örnekleri tespit edilmiştir. 

“İlāhī biz Ādemni yaratmazdan aşnu aymadımuz mu kim Ādem oġlanları Cin bini’l-Cānn 

meηizlig ḳan tökgeyler tėp (21r/11-12-13).” 

“Yūsuf ḳuḍuġ tüpiηe tẹgmesden burun sidretü’l-[müntehīde] Cebrā’īlge yarlıġ boldı (70v/9-

10):” 

“Törtünç Uḥud toḳuşında seniη mübārek tişiηge taş tẹgip ḳan aḳmışda yarlıġ boldı ḳan yėrge 

tüşmezden burun tutġıl (71r/19-20)” 

“Sıfat-Fiillerden Türeyen Zarf-Fiiller” başlığında yer alan sıfat-fiil ekleriyle “ġA” yönelme hâli 

ekinin birleşmesiyle oluşan “-GAnġA / -mIşġA / -ArGA /  -mAsġA / -gUgA” eklerinin örnekleri tespit 

edilmiştir. 

“-GAn” sıfat-fiil ekiyle “+GA” yönelme hâli ekinin birleşmesiyle oluşan “-GAnġA” ekinin 

örnekleri tespit edilmiştir. 

“Su’āl: burun köz tüşkende żarar ḳılsa, soη tüşkenge żarar [ḳılm]as ḥikmet nẹ ẹrdi (95r/16-

17)?” 

“Kẹsilg[en] baş ṭaşt içinde ḳatıġ ün birle aydı: anasın alġanġa ḳızı tẹgmes (168v/2-3).” 

“Mübeşşere aydı: Ḫadīce[ni]η ‘ādeti ol turur, sẹvinçiley kẹlgenge minip kẹlgen cummāzeni 

tüzüki birle bėrür (190r/15-16),” 

“Münācāt: İlāhī kim kẹldi kim ḳabūl ḳılmadıη, kim tiledi kim bėrmediη, kim yalbardı kim 

icābet ḳılmadıη, kẹlgenni ḳabūl ḳıldıη, tilegenge bėrdiη, yalbarġannı yarlıḳadıη (219r/21-219v/1).” 

“Burunḳı bitig tẹgdi ẹrse bitigni yırttı, ėkinçi bitig yetti, burunḳı bitig ėltgenge aymış erdi 

(231r/10-11):” 

“-mIş” sıfat-fiil ekiyle “+GA” yönelme hâli ekinin birleşmesiyle oluşan “-mIşġA” ekinin 

örnekleri tespit edilmiştir. 

“Beytü’l-Maḳdis ḫarāb bolmışda bolmışınġa yıġlamış üçün, anıη üçün ḳarnı ürüη boldı (13v/2-

3).” 

“Yūsuf ḳayra yanıp ayaḳçıġa aydı: barġıl melikge ayġıl, men telim yıllar boldı bu zindān ḫalḳı 

birle ögrendim, men çıḳmışımġa bular yıġlaşurlar, men bularnı közi yaşlıġ baġrı başlıġ ḳoya bilmen 

(91v/15-16-17).” 

“Hemmām aydı: sen Teηri ‘azze ve celledin ḳaçmışġa oḫşay-sẹn, kitgil meni meşġūl ḳılmaġıl 

(155r/6-7).” 

“Mes’ele: kim Resūl ‘aleyhi’s-selām mi‘rācıηa Mekkedin Beytü’l-Maḳdisġa bir tün içinde 

barmışıηa münkir bolsa kāfir bolur (216v/20-21).” 

“Ol kün ẕü’l-fiḳārnı Resūl aηa bėrmişiηe ḳaḍġurġanlar aydı[lar] (223v/19):” 

“-Ar” sıfat-fiil ekiyle “+GA” yönelme hâli ekinin birleşmesiyle oluşan “-ArGA” ekinin 

örnekleri tespit edilmiştir. 

“Biregü Resūl ‘aleyhi’s-selāmġa keldi aydı: yā Resūla’llāh meniη mālım telim boldı, yawlaḳ 

ẹmgenür-men cehd ḳılur-men kim bolsun tėp, kimersege bėrürge köηlüm bolmas, neteg ḳılayın 
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(18r/9-10-11)?” 

“Yana sordı: ne işlerge keldiη (18v/19)?” 

“Lūṭ taη atarge ewdi, taη ḳaçan atar (61r/4)?” 

“Ḳonaḳ tüşüp aş yėdi, aṭların baġlarġa yėri yoḳ ẹr[di] ḳurtḳa aηa ḳaḍġurup aydı (87v/19-20):” 

“Aymışlar: tört ay ḳaldı, aşlıḳġa yeterge ḫalḳ açıḳıp Yūsufġa yalbaru kẹldiler (93r/9-10),” 

“oġlum öldi oġlanları ḳaldı, olarnı baḳarġa küçüm yoḳ (171r/6-7).” 

“Muḥammed yetīmni terbiyet ḳılurġa ḳaysıηız ḳabūl ḳılur-siz (185v/16-17)?” 

“Olar aydılar: Ançası bar, sen çerig yıġıp aṭlanurḳa oġradıη (230r/12-13),” 

“-mAs” sıfat-fiil ekiyle “+GA” yönelme hâli ekinin birleşmesiyle oluşan “-mAsġA” ekinin 

tek örneği tespit edilmiştir. 

“Devā yaraġan pis ol bolur kim igne sançsa ḳan çıḳar, devā yaramasġa igne sançsa ḳan çıḳmas 

(171r/4-5).” 

“-gU” sıfat-fiil ekiyle “+GA” yönelme hâli ekinin birleşmesiyle oluşan “-gUgA” ekinin 

örnekleri tespit edilmiştir. 

“Su’āl: İblīs mel‘ūn bolmışda kėḍin uçmaḥġa kirgüge ne yo[l] bar ẹrdi (9v/14-15)?” 

“Kiminiη ḳuyruḳın tartġuġa kimerseniη ḳuvveti yẹtmes ẹrdi, ‘Avacnı anı tutmaḳ üçün kiwürdi, 

Mevlī ta‘ālā helāk ḳılmadı (26r/21-26v/1).” 

“İbrāhīmni otġa atġuġa kėηeştiler (40v/13),” 

“Dīn şerī‘at tütsünini aṭlanıp köndürgüge / Mevlī bėrmiş ẹrdi elginde risālet ta[mġası] 

(53v/20)” 

“Ṣıddīḳ rażiya’llāhu ‘anhu Resūlni kördi yanġuġa oġradı (236r/21).” 

“-mIş” sıfat-fiil ekiyle “+çA” eşitlik hâli ekinin birleşmesiyle oluşan “-mIşçA” ekinin örnekleri 

tespit edilmiştir. 

“-mIş+iy.+çA” ekinin II. tekil şahıs iyelik ekiyle kullanıldığı tek örnek: 

“Yarlıġ keldi: ey Muḥammed niçe andaġ ẹrse ögmişiηçe senā ayġıl (212r/6).” 

“-mIş+iy.+çA” ekinin III. tekil şahıs iyelik ekiyle kullanıldığı örnekler: 

“Mūsīġa du‘ā ḳıldı, bulut aġdı ton edük yaġa başladı, tẹgme biriniη boyıġa lāyıḳ, yaş oġlanġa 

tegi oġlan ulġarmışınça ton uzayur ẹrdi, ay eskirmişinçe ḳaranġuluḳ bolsa Mevlī ta‘ālā kökdin bir 

sıduḳ yaruḳ ıḍur ẹrdi (118v/15-16-17-18).” 

“ol ḳul kitti ẹrse İlyās yana kẹldi, ḳapuġçı açıġlandı niçe ḳavdı ẹrse kitmedi, burunḳı ḳul nelük 

kitmes-sẹn? tėp köηli tilemişinçe urdı (159r/1-2-3).” 

“Selmān Fārisī rażiya’llāhu ‘anhu Resūl ‘aleyhi’s-selāmnıη artında turur erdi, tẹgme bir oḳ 

kelmişinçe özini Resūlḳa ḳalḳan ḳılur ẹrdi (223v/20-21),” 

“Selmān aytur rażiya’llāhu ‘anhu: men ol sā‘at ḳarım başında erdim tẹgme mẹtin urmışınça nūr 

örleyür erdi (228r/18-19),” 

Zarf-Fiillerin İsim Çekim Ekleriyle Kullanılışı 

A. İyelik Ekiyle Kullanılışı 

a) I. Tekil Şahıs İyelik Ekiyle Kullanılışı 

Zarf-fiil eklerinden “-DI erse” ekinin I. tekil şahıs iyelik ekiyle kullanılan örnekleri olduğu 

görülmüştür. 

“Selām saηa ey ata, men kitdim ẹrse terk rūzgārda seni İḍimdin yarlıḳatu ḳolġay-men, anıη 



 

 

Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi 
Journal Of International Yunus Emre Social Sciences 

Haziran/June 2021, Sayı/Issue: 3, s. 60-80 

 

Süheyla TUNÇ 

 

78 

üçün kim İḍi meniη ḥālimni biligli turur (39r/19-20-21).” 

“Bu tört ḳuşnı tirgüzdüm ẹrse bu tört ḫalāyıḳnı öltürüp yana tirgüzgümni saḳınu bilgey-sen, 

tirgüzmekge ḳudretim bar (55v/5-6).” 

“Ya‘ḳūb yalawaç aydı: ey oġlanlarım siz bilür-siz, men Yūsufsız suwsız balıḳ tẹg çalıḳ-men, bir 

sā‘at serümes-men, siziη birle ıḍdım erse neteg sereyin (68v/11-12-13).” 

“Tẹgme künde ėki yolı bu sözni işitdim ẹrse uçup ḫorūsnıη arslannıη ḳatıda ḳondum, yėti miη 

yėti yüz cādūluḳlar kördüm (141v/5-6),”  

“Eger Mūsī ‘aleyhi’s-selāmnı ḳo[parıp] ayaḳları höl bolmay Nīl teηizidin kẹçürdüm ẹrse 

Muṣṭafā ‘aleyhi’s-selāmnıη ümmetlerin ta[muġ]dın ayaḳları köymeyin kẹçürgey-men, höl ẹtekleri 

ḳurumaġay (198v/19-20-21).” 

b) II. Tekil Şahıs İyelik Ekiyle Kullanılışı 

Zarf-fiil eklerinden “-DI erse” ekinin II. tekil şahıs iyelik ekiyle kullanılan örnekleri olduğu 

görülmüştür. 

“Bu işdin yıġılmadıη ẹrse seni taşlaġay-men, bir ança mendin yıraḳ kitgil tėdi (39r/17-18).” 

“Aydılar: bizdin aḍın kimni sewdüη ẹrse anı ḳurbān ḳılġıl (50v/2-3).” 

“Ya‘ḳūb aydı: meniη şerī‘atimde bir sünnetim bar, ol sünnetimni sen çerigiη birle bitürdüη 

erse ḳızımnı bėrgey-men tėdi (62r/18-19).” 

“Ey Zelīḫā ẹrksiz bolup köηül aldurdıη ẹrse tevbe ḳılġıl Teηri keçürsün (85r/3-4).” 

“Anası Mübeşşere yıġlayu ḳaldı, Teηri ta‘ālā taḳdīr ḳıldı: ey Ya‘ḳūb, sẹn Beşīrni anasıdın ayırıp 

satdıη ẹrse men hem Yūsufnı sendin ayırıp satḳay-men (105r/17-18-19).” 

c) I. Çokluk Şahıs İyelik Ekiyle Kullanılışı 

Zarf-fiil eklerinden “-DI erse” ekinin I. çokluk şahıs iyelik ekiyle kullanılan örnekleri olduğu 

görülmüştür. 

“Ma‘nīsi ol bolur kim Mevlī ta‘ālā yarlıḳar: Ḳaçan Süleymānġa ölüm ḥükmni yörütdük ẹrse 

anıη ölümiηe kimerse yolçılamadı (151r/20-21),” 

“Telim ḫalāyıḳ yıġladılar, aydılar: bunça yolı öltürdük ẹrse tirildi aġu içip ölmedi (162v/11-

12),” 

“Aydılar: butġa tapınur ẹrdük, öldük ẹrse Mevlī ‘azze ve celle bizlerni tamuġġa ėltti (163r/9),” 

“Közi yetken yėrde ayaḳın ḳoyar ẹrdi, meni aηa mindürdi Cebre’īl meniη birle ẹrdi, evvelġı ḳat 

kökge tẹgdimiz ẹrse destūr tiledi, kim-sẹn? tėdiler, Cebre’īl aydı: men turur-men (208v/9-10-11).” 

“Yėtinçi ḳat kökge tẹgdük ẹrse hemān arīḳa ḳapuġ açtılar (209r/4),” 

d) II. Çokluk Şahıs İyelik Ekiyle Kullanılışı 

Zarf-fiil eklerinden “-DI erse” ekinin II. çokluk şahıs iyelik ekiyle kullanılan örnekleri olduğu 

görülmüştür. 

“Mūsī aydı: ḳabūl ḳılıη, ḳılmadıηız ẹrse bu taġ tepeηizge tüşer ḳamuġıηıznı yançar (119v/11).” 

“Bardılar ẹrse Ḫıżr İlyās aydılar: ‘āciz boldu[ηız] ẹrse bizge kẹldiηiz (160v/11-12).” 

“İşittiηiz ẹrse mü’minler gümān eylemiş tẹg nelük aymadıηız, arıġlayu sözlegenlerge sevāb 

derece bėrildi (235r/17-18).” 

e) III. Çokluk Şahıs İyelik Ekiyle Kullanılışı 

Zarf-fiil eklerinden “-DI erse” ekinin III. çokluk şahıs iyelik ekiyle kullanılan örnekleri: 

“Anda kėḍin Cinn bini’l-Cānnġa bėrdi, yėti miη yıl taḳı olar tutdılar, yazuḳ ma‘ṣiyet üküş 
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ḳıldılar, ḳan töktiler ẹrse anlardın alıp feriştelerge bėrdi (5r/2-3),” 

“Ferişteler bu ḫiṭābnı işitdiler erse ḳaḍġuluġ bolup aydılar: İlāhī, yėr yüzinde ortaḳ işligler, ḳan 

tökgüçiler yaratur-sẹn, biz tesbīḥ ü tehlīl ü teḳaddüs ḳılġanlardın alıp yėr mülkini anlarġa mu bėrür-

sẹn (5r/5-6-7-8).” 

“Ḳaçan Ādemni uçmaḥġa kiwür-diler ẹrse ni‘metlerin, ḥūrların, ḳuṣūrların kördi, ammā öziηe 

meηzeyür kimerse yoḳ üçün köηli tölenmedin keyik tẹg bolup uşmaḥ içinde yöriyür ẹrdi (7v/3-4-5).” 

“Yūnus uluġ oġlın köte[rdi] ḫatunı kiçig oġlın köterdi, kėçege tẹgrü yöridiler, kėçe uyudılar 

ẹrse Mevlī ta‘ālā bir ferişte ıḍ[dı] Yūnusnı ḫatunı taḳı oġlanları birle köterdi (152v/12-13-14),” 

“Rivāyet ḳılur Ebū Sa‘īd El-Fārnāni ḳaçan tevelerge yüklep taηġısız ıḍtılar ẹrse ḳuruġ idişler, 

ẹski ḳurımış ḳaplar tewedin tüşüp ḳaldı ammā yaraştılar ẹrse teweler ürktiler (228r/8-9).” 

Sonuç 

Harezm Türkçesi ürünlerinden biri olan Rabgūzī tarafından yazılan Kısasü’l-Enbiyā eserinde 

fiilimsiler tespit edilmiş fiilimsilerle ilgili ayrıntılı bilgiye tez çalışmasında yer verilmiştir. 

Fiilimsilerin isim çekim ekleriyle kullanımı ortaya konulmuştur. Kısasü’l-Enbiyā eserinin içinde hem 

Doğu Türkçesine ait özellikler hem de Batı Türkçesine ait özellikler barındırdığı görülmüş ve bu 

eserin geçiş dönem eseri olduğu anlaşılmaktadır. 

“İsim-Fiillerin İsim Çekim Ekleriyle Kullanılışı” ana başlığında 44 örnek cümlede “İyelik 

Ekiyle Kullanılışı”, “Hâl Ekiyle Kullanılışı” ve “İsim-Fiillerden Türeyen Zarf-Fiiller” olmak üzere üç 

alt başlıkta incelenmiştir. “-mAk ve -(I)ş” eklerinin I. - II. - III. Tekil ve III. Çokluk iyelik ekleriyle 

kullanılan örnekleri ortaya konulmuştur. “Hâl Ekiyle Kullanılışı” başlığı altında “-mAk” isim-fiil 

ekinin yalın hâlde kullanılan örneklerine yer verilmiştir. “-mAk” isim-fiil ekinin “+nI” yükleme hâli 

ekiyle kullanılan örnekleri, “-(I)ş” isim-fiil ekinin “+I” yükleme hâli ekiyle kullanılan tek örneği tespit 

edilmiştir. “-mAklIk” isim-fiil ekinin “+ḳa” yönelme hâli ekiyle kullanılan tek örneği tespit edilmiştir.  

 “İsim-Fiillerden Türeyen Zarf-Fiiller” başlığı altında “-mAk” isim-fiil ekinin yanına gelen 

“+GA” yönelme hâli eki, “+dA” bulunma hâli eki ve “+dIn” ayrılma hâli ekinin birleşmesiyle oluşan 

“-mAkGA / -mAkdA / -mAkdIn” eklerinde hâl eklerinin isim-fiil ekleriyle birleşip işlev değişikliğine 

uğrayarak zarf-fiil görevinde kullanıldığı görülmüştür. 

“Sıfat-Fiillerin İsim Çekim Ekleriyle Kullanılışı” ana başlığında 237 örnek cümlede “İyelik 

Ekiyle Kullanılışı”, “Hâl Ekiyle Kullanılışı”, “Çokluk Ekiyle Kullanılışı” ve “Sıfat-Fiillerden Türeyen 

Zarf-Fiiller” olmak üzere dört alt başlıkta incelenmiştir. “-GAn, -ḳan, -An / -(I)GlI, -(U)GlI, -glu / -

GU, -ḳu / -GUçI, -ICI” sıfat-fiil eklerinin yalın hâlde kullanılan örneklerine yer verilmiştir. “-mIş ve -

GAn, -ḳan, -An” sıfat-fiil eklerinin +nIη ilgi hâli ekiyle oluşan örnekleri tespit edilmiştir. “-DUK / -

mIş / -Ur, -Ar, -r, -(y)Ur / -mAz, -mAs / -GAn, -ḳan, -An, / -GUçI, -ICI / -GU, -ḳu” sıfat-fiil eklerinin 

“+nI” yükleme hâli ekleriyle kullanılan örnekleri bulunmuştur. “-DUK / -mIş / -Ur, -Ar, -r, -(y)Ur / -

mAz, -mAs / -GAn, -ḳan, -An, / -GU, -ḳu” sıfat-fiil eklerinin “+n” yükleme hâli ekleriyle kullanılan 

örnekleri tespit edilmiştir. “-(I)GlI, -(U)GlI, -glu ve -GUçI, -ICI” sıfat-fiil eklerinin “+gA” yönelme 

hâli ekiyle kullanılan örnekleri tespit edilmiştir. “-mAzlIk, -mAslIk” sıfat-fiil ekinin +dIn ayrılma hali 

eki ile kullanıldığı tek örnek olduğu görülmüştür. “-GAn, -ḳan, -An / -(I)GlI, -(U)GlI, -glu / -Ur, -Ar, -

r, -(y)Ur ve -GUçI, -ICI” sıfat-fiil eklerinin çoğul eki “+lAr” ekiyle oluşan örnekleri tespit edilmiştir. 

“Sıfat-Fiillerden Türeyen Zarf-Fiiller” sıfat-fiil eklerinin “+DA” bulunma hâli eki, “+dIn” ve 

“+dAn” ayrılma hâli ekleri, “ġA” yönelme hâli eki, “+çA” eşitlik hâli ekinin birleşmesiyle oluşan 

ekler işlev değiştirmiş ve zarf-fiil görevinde kullanılmıştır. Sıfat-fiil ekleriyle “+DA” bulunma hâli 

ekinin birleşmesiyle oluşan “-DUKDA / -GAndA / -mIşDA / -ArdA, -UrdA / -mAzdA, -mAsdA” 

eklerinin örnekleri tespit edilmiştir. Sıfat-fiil ekleriyle “+dIn” ayrılma hâli ekinin birleşmesiyle oluşan 

“-GAndIn / -mIşdIn / -ArdIn / -mAzdIn, -mAsdIn” eklerinin örnekleri tespit edilmiştir. Sıfat-fiil 
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ekleriyle “+dAn” ayrılma hâli ekinin birleşmesinden oluşan “-mIşdAn / -mAzdAn, -mAsdAn” 

eklerinin örnekleri tespit edilmiştir. Sıfat-fiil ekleriyle “ġA” yönelme hâli ekinin birleşmesiyle oluşan 

“-GAnġA / -mIşġA / -ArGA /  -mAsġA / -gUgA” eklerinin örnekleri tespit edilmiştir. “-mIş” sıfat-fiil 

ekiyle “+çA” eşitlik hâli ekinin birleşmesiyle oluşan “-mIşçA” ekinin örnekleri tespit edilmiştir. 

“Zarf-Fiillerin İsim Çekim Ekleriyle Kullanılışı” ana başlığı altında 23 örnek cümlede “İyelik 

Ekiyle Kullanılışı” alt başlığı yer almıştır. “-DI erse” zarf-fiil ekinin I. ve II. tekil ile I. - II. - III. 

çokluk şahıs iyelik ekleriyle kullanılan örneklerine yer verilmiştir. 

Kısasü’l-Enbiyā’da fiilimsilerin isim çekim ekleriyle kullanılan yükleme hâli eklerinin ağırlıklı 

olarak “+nI” ve “+n” ekleriyle kullanılması, yönelme hâli ekinin “+ġa, +ge, +ḳa, +ke, +ηa, +ηe” 

eklerinden oluşması, ayrılma hâli eki olarak “+dın, +din” ekinin olması gibi özellikler Doğu 

Türkçesinin özelliklerini yansıtmaktadır. 

Kısasü’l-Enbiyā’da fiilimsilerin isim çekim ekleriyle kullanılan yükleme hâli ekinin “+I” ekiyle 

kullanılması, ayrılma hâli eki olarak sadece birkaç cümlede de olsa +dAn ayrılma hâli ekinin 

kullanılması gibi özellikler Batı Türkçesinin özellikleridir. 

Bu çalışmada yer alan fiilimsi örnek cümlelerindeki isim çekim eklerinin sayıları da göz önünde 

bulundurulduğunda Doğu Türkçesinin özelliklerinin ağır bastığını, az sayıda da olsa Batı Türkçesi 

özelliklerine de rastlanıldığı tespit edilmiştir. Bu özellikler ve ulaşılan sonuçlara bakıldığında Harezm 

Türkçesinin Karahanlı Türkçesiyle Çağatay Türkçesi arasında bir köprü vazifesi gördüğü belirgin 

şekilde hissedilmektedir. 
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Özet 

Duygu, tahayyül ve düşünceleri mücessem hâle getiren sanat mefhumu; 

yalnızca estetik kaygıyı ilke edinmez aynı zamanda bir ulusun ülkülerini, maddi 

ve manevi durumunu, toplumsal bünye ve evren görüşünü de açıklar. Sanatın bu 

çok yönlü niteliği edebiyat, resim, plastik, mimari, müzik gibi alanlarda verilen 

sanat ürünlerini, görünen ve görünmeyen bütün yönleriyle anlamlandırma 

ihtiyacını doğuran temel itkilerden biri olmuştur. Konuyu, edebî türler içerisinde 

önemli bir yer tutan şiire indirgediğimizde de aynı yaklaşımın belirgin bir şekilde 

kendisini gösterdiğini görebilmekteyiz. Nitekim zaman içerisinde şiirin anlamsal 

derinliğine yönelik geleneksel çözümleme yöntemlerinin yanında; yapısalcı, 

göstergebilim, psikanalitik ve ontolojik gibi yeni analiz metotlarının geliştirilmesi, 

bu motivasyonun açık bir emaresidir.  

Bu çalışmanın amacı, Anadolu Türklerinin dinî ve kültürel dehasını temsil 

eden Yûnus Emre’nin “Gel Gör Beni Aşk Neyledi” şiirini, ontolojik tahlil 

yöntemiyle irdeleyerek, şiirin iç ve dış yapı unsurlarına daha geniş anlamda nüfuz 

etme imkânı bulabilmektir.   

Anahtar Kelimeler: Sanat, Edebiyat, Şiir, Ontolojik çözümleme, Yûnus 

Emre.  

Abstract 

The concept of art that embodies feelings, imagination and thoughts; ıt not 

only adopts aesthetic concern as a principle, but also explains a nation's ideals, 

material and spiritual situation, social structure and view of the universe. This 

versatile nature of art has been one of the main impulses that led to the need to 

make sense of art products in fields such as literature, painting, plastic, 

architecture, and music with all their visible and invisible aspects. When we 

reduce the subject to poetry, has an important place among literary genres, we can 

see that the same approach manifests itself clearly. As a matter of fact, besides the 

traditional analysis methods for the semantic depth of poetry over time; the 

development of new methods of analysis, such as structuralist, semiotic, 

psychoanalytic and ontological, is a clear indication of this motivation.  

The aim of this study is to find the opportunity to penetrate into the inner and 

outer structural elements of the poem in a wider sense by examining the poem 

"Gel Gör Gör Beni Aşk Neyledi", by Yunus Emre, who represents the religious 

and cultural genius of the Anatolian Turks with the ontological analysis method.  

Key Words: Art, Literature, Poetry, Ontological Analysis, Yûnus Emre. 
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Giriş 

Bir felsefe terimi olup “varlık bilimi” anlamına gelen ontoloji; varlığın ne olduğunu, manasını, 

doğasını, biçimini ve ilkelerini inceler. Sanat eseri denilen ürünlerin de bünyelerinde bu varlık 

elemanlarını bulundurmaları, ontolojik inceleme yönteminin bunlara kolaylıkla tatbik edilmesine 

zemin hazırlamış ve konuyla ilgili başarılı neticelere ulaşılmıştır. Bu minvalde akla gelen ilk 

isimlerden biri olan felsefeci ve sanat tarihçisi İsmail Tunalı’nın Sanat Ontolojisi isimli çalışması, 

konuyla ilgili temel kaynaklardan biri olarak kabul görmüştür. Tunalı burada; sanat eserlerinde varlık 

tabakalarından ilk söz eden Polonyalı estetik bilimci Roman Ingarden (1893-1970)’in ve Alman 

felsefeci Nicolai Hartmann  (1882-1950)’ın görüşlerinden eklektik bir şekilde faydalanıp kendi 

görüşlerini de eklemleyerek, edebî metinlerde ontolojik analiz metodunun uygulanabilirliği üzerine 

yeni bir metot geliştirir. Bu doğrultuda önce edebî metni ses ve anlam şeklinde iki kategoriye, 

sonrasında ise anlam katmanını kendi içerisinde dört alt tabakaya ayırır. Bu tabakaları kısaca şu 

şekilde ele almak mümkündür:  

Bir edebiyat eserinin ana taşıyıcısı ve ilk katmanı ses tabakasıdır. “İlkin biz, fiziksel var olan 

olarak kelimeleri bir ses tabakası olarak düşünüyoruz. Bu ses tabakası, her kelimenin vazgeçilmez bir 

elemanıdır. Özellikle edebiyat eserlerinden şiir, lirik şiir söz konusu olunca, bunun önemi büsbütün 

belirir. Çünkü bir şiir ilk planda tek tek seslerin ritmine dayanır.” (Tunalı, 2014: 112) Harfler, heceler, 

kelimeler, ölçü, âhenk, redif, kâfiye, mısra ve nazım birimi gibi görülen, duyulan, maddî yapıyla ilgili 

elemanlar, şiirin ses tabakasını oluşturur. Dolayısıyla ses katmanı, şiirin ontolojik bütünlüğü içerisinde 

vazgeçilmez bir yere sahiptir.  

Her sanat eseri, özünde bir parça anlaşılma ereği taşır. “Ozan şiir yazıyorsa, bunun için uğraşıp 

didiniyorsa, bu şiirin bir süje tarafından okunması içindir. Yani kelimelerin içine koyduğu duyguları, 

bir başkası tarafından da duyulsun, başkası tarafından da yaşansın diye.” (Tunalı, 2002: 82) İşte bu 

anlaşılma isteği denilen hadise, şiirin ses boyutundan sonra gelip ikinci tabakayı oluşturan anlam 

tabakasıyla ilgilidir. Görünen ön yapıdan görünmeyen arka yapıya geçişin sağlandığı bu katmanda, 

kelime ve cümlelerin metin içerisinde yüklendikleri anlam ve bunların bütünleyici rolü üzerinde 

durulur. Nitekim “Sanatçı, eseriyle bize bir şeyler bildirir; bu bildirdiği şeyleri anlıyorsak, ancak sanat 

eserinin arka yapısına, derinliğine nüfuz edebiliriz.” (Tunalı, 2014: 95) Anlamsal derinliğine 

erişilmeyen bir sanat eserinin, özellikle de edebî metinlerin,  estetik zevk uyandırması da beklenemez.  

Ontolojik analiz içerisinde üçüncü tabakayı oluşturan yapı nesne (obje) tabakasıdır. Burada, 

başvurulan söz sanatları, mecazlar, simge ve işaretler incelenerek şiirde tasvir edilen duygu ve 

olguların, ilk anlamından çoğunlukla uzak duygusal, derin anlamına ulaşılır. Edebî esere anlam ve 

değer katan da görünenin ardındaki görünmeyen gizli anlamdır. Nesne (obje) tabakası, aynı zamanda 

önceki bölümlerde yer verilen kelime, cümle, söz sanatları, imge ile sembollerden hareketle kendinden 

sonra gelen karakter tabakası için de bir ön hazırlık niteliğini taşır. Çünkü burada kullanılan imge ve 

imajlar, şairin zihin dünyasını ve edebî şahsiyetini sunma noktasında önemli birer ipucudur. Öyle ki 

bazı araştırmacılar, ontolojik çözümleme yöntemini şiire uygularken, nesne (obje) tabakası ile karakter 

tabakasını, tek başlık altında değerlendirmişlerdir (Bingöl-Ciğa 2014: 283-299). 

Ontolojik analiz metodu içerisinde son katman olan alın yazısı (kader) tabakası ise şiirde 

işlenen duygu ve durumların umuma, yani herkese mal edildiği ve insanın çoğunlukla değiştirmeye 

muktedir olamadığı gerçekleri ifade eden tabakadır.  

Yukarıda kısaca değindiğimiz anlam katmanlarını şu şekilde tablo üzerinde somutlaştırabiliriz:  
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1. DIŞ YAPI  

(Duyulur Yapı, Dış Yapı, Ses Tabakası, Maddî Tabaka, Görünür Yapı, Real 

Varlık Alanı, Vonderground) 

 

 

Şiirin varlığıyla 

duyulan, algılanan, 

görülen maddî 

yapısına ait olan 

unsurları içerir.  

(Harfler, heceler, 

kelimeler, ölçü, âhenk, 

redif, kâfiye mısra-

beyit yapısı vs.) 

2. İÇ YAPI 

(İç Yapı, İrreal Varlık Alanı, Soyut Yapı, 

Hinterground)  

2.1. Semantik (Anlam Birliği) Tabakası  

2.1.1. Kelime Semantiği (Cocnitiv ) 

2.1.2. Cümle Semantiği (Sentaks)  

2.2. Nesne (Obje) Tabakası  

Anlamı ağırlıklı olarak taşıyan kelimeleri verir.  

2.3. Karakter Tabakası  

Şâirin kişiliğini, ruh dünyasını, hayata bakış açısını 

sunar.  

2. 4.Alın Yazısı (Kader) Tabakası  

Karakter tabakasındaki tespit ile tanımlamaların çevre 

ve bütün insanlık için genelleştirildiği tabakadır. 

Tablo1 Ontolojik Analiz Metoduna Göre Şiirin İç ve Dış Yapısı1 

Şiire ontolojik açıdan yaklaşmaya imkân tanıyan tüm bu bilgilerden hareketle, ontolojik 

çözümleme yöntemini, Yûnus Emre’nin “Gel Gör Beni Aşk Neyledi” şiirine tatbik edebiliriz.  

Yûnus Emre’nin “Gel Gör Beni Aşk Neyledi” Şiirinin Ontolojik Metotla Tahlili  

Şiir  

1. Ben yürürem yane yane   

‘Âşk boyadı beni kane 

Ne ‘âkilem ne dîvâne 

Gel gör beni ‘âşk neyledi  

 

2. Gâh eserem yeller gibi  

Gâh tozaram yollar gibi 

Gâh akaram seller gibi 

Gel gör beni ‘âşk neyledi 

 

3. Akarsulayın çağlaram 

Dertli yüreğim dağlaram 

Yârim içün ben ağlaram 

Gel gör beni ‘âşk neyledi 

 

                                                             
1Bu tablo, Yavuz Bayram tarafından 2003 yılında kaleme alınan “Ontolojik Analiz Metodu ve Bir Uygulama” başlıklı 
makalesinden esinlenilerek oluşturulmuştur.  
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4. Ya elüm al kaldır beni  

Ya vasluna erdir beni  

Çok ağladum güldür beni 

Gel gör beni ‘âşk neyledi 

5. Ben yürürem ilden ile 

Şeyh soraram dilden dile    

Gurbette hâlüm kim bile 

Gel gör beni ‘âşk neyledi 

 

6. Mecnûn oluban yürürem  

Dostu düşümde görürem  

Uyanur melûl oluram  

Gel gör beni ‘âşk neyledi 

 

7. Miskîn Yûnus bîçâreyem 

Baştan ayağa yâreyem   

Dost elinden âvâreyem 

Gel gör beni ‘âşk neyledi (Gölpınarlı, 2020: 266)

1. Şiirin Ön/Dış Yapısı  

Ses tabakası da denilen ön/dış yapı; şiirin görünen boyutu, iskeleti olarak düşünülebilir. Harfler, 

heceler, kelimeler, ölçü, âhenk, redif, kâfiye, nazım birimi gibi unsurlar, bu yapıyı oluşturan temel 

bileşenlerdir. Söz konusu dış yapı elemanlarını ve bunların şiirin ontolojik bütünlüğü içerisindeki 

katkısını şu şekilde izah edebiliriz:  

Yûnus Emre’nin çalışmamıza konu olan şiirinin nazım birimi dörtlük; nazım şekli ise dinî-

tasavvufî muhteva taşıyan ve besteyle okunan ilâhîdir. Şiirin nazım biçiminin mûsikî ile yakın 

münasebeti ölçü, âhenk, redif, kâfiye gibi yapı unsurlarına daha mühim bir görev yüklemiştir. 

Dolayısıyla ses tabakasının, metin içerisindeki en asli ögelerden biri olduğunu söylemek mümkündür.  

Eski Anadolu Türkçesi dil özelliklerini taşıyan şiir; oldukça yalın bir ifadeye sahiptir. Sekizli 

hece ölçüsünün 4+4 ve 5+3 duraklarıyla yazılan manzumenin kafiye örgüsü; aaab / cccb / çççb / dddb 

/ eeeb / fffb / gggb şeklinde olup “b” ile işaretlenen dizeler, değişmeden tekrarlanan nakarat 

dizeleridir. Buna göre, her dörtlüğün ilk üç dizesi kendi arasında, son dizeler de birinci dörtlüğün son 

dizesiyle uyaklıdır. Durakların genel itibariyle dize ortasında olması ise şiire ritim katan önemli bir ses 

unsurudur.  

Şiirde mevcut olan redif, uyak ve diğer ses ögelerine eğildiğimizde, şu şekilde bir şema ile 

karşılaşırız:  

1. dörtlükte; yane, kane, dîvâne kelimelerinde “-ane”ler zengin uyaktır. Buradaki “a” sesleriyle 

asonans; “y” ünsüzünün tekrarıyla da aliterasyon yapılmıştır.  

2. dörtlükte; yeller gibi, yollar gibi, seller gibi ifadelerinde “–ler gibi” redif; “l” harfleri ise 

yarım uyaktır. Ayrıca “a” ve “e” ünlülerinin inişli çıkışlı tekrarıyla şiire ritim; “r” harfinin 

aliterasyonuyla da hareket ve canlılık kazandırılmıştır. Ayrıca mısra başlarında tekrar edilen “gâh” 
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zaman zarfı, şiirdeki diğer bir ahenk unsurudur.   

3. dörtlükte; çağlaram, dağlaram, ağlaram kelimelerinde “-ram” redif; “-ağla” ise zengin 

uyaktır. Bununla birlikte “l”, “r” ve “ğ” harflerinin yoğunluğu da şiirin devinim ve müzikalitesini 

önemli ölçüde yükseltir.  

4. dörtlükte; kaldır beni, erdir beni, güldür beni sıralı ifadelerinde kullanılan  “-dır beni” 

rediftir.  

5. dörtlükte; ile, dile, bile kelimelerinde “-ile” zengin uyaktır.  

6. dörtlükte; yürürem, görürem, oluram sözcüklerinde "-(ü)rem" rediftir.  

7. dörtlükte; bîçâreyem, yâreyem, âvâreyem kelimelerinde, “-yim” redif; “-âre” ise zengin 

uyaktır. Aynı zamanda uzun harflerin (î, â) dikkat çekici yoğunluğu, şiire söyleniş sürekliliği 

kazandırmaktadır.  

Her dörtlüğün sonunda tekrarlanan “Gel gör beni ‘âşk neyledi” dizesi ise nakarat olup dörtlükler 

arasındaki bütünlüğü sağlarken; şiirin ahenk kazanmasındaki en önemli görevlerden birini de yerine 

getirmektedir.   

2. Şiirin İç Yapısı 

Birinci Dörtlük 

 بن یورورم یانه یانه    

 عشق بویادی بنی قانه   

 نه عاقلم نه دیوانا    

 کل کور بنی عشق نیلدی   

Ben yürürem yane yane 

‘Âşk boyadı beni kane 

Ne ‘âkilem ne dîvâne 

Gel gör beni ‘âşk neyledi 

 

2.1. Semantik (Anlam Birliği) Tabakası  

2.1.1. Kelime Semantiği 

‘Âkil: Akıllı.  

Dîvâne: Çılgın, deli, mecnun.  

2.1.2. Cümle Semantiği 

Dörtlüğün Kurallı, Düz Cümle Hâli 

Ben yane yane yürürem; ‘âşk beni kane 

boyadı. Ne akilem ne dîvâne; gel gör 

beni ‘âşk neyledi. 

Dörtlüğün Dil İçi Çevirisi 

Ben yana yana yürürüm; aşk beni 

kana boyadı. Ne akıllıyım ne (de) deli, 

gel gör (ki) aşk beni ne hâle getirdi.  

 

2.2. Nesne (Obje) Tabakası 

Tasvir edilen kişi, durum ve metaforların şiirde imlediği derin anlamı sunan nesne (obje) 

tabakasıdır. Şair, bu anlam katmanında, şiirsel gerçeğin ifade aracı olan imge ve sesleri, çeşitli edebî 

sanatlarla somutlaştırma yoluna gider. Şiirin anahtar objesi ise “âşk”tır. Zira şairin bütün eylemleri 

gerek sebep gerekse de sonuç itibariyle bu unsura bağlanır. Diğer objeler, aşk ile ilişkileri 

çerçevesinde ele alınır. Bu minvalde şiirin birinci dörtlüğüne baktığımızda; aşk, yana yana yürümek, 

kana boyanmak ve divane ifadeleriyle tenasüp; akil-divane sözcükleri arasındaki zıtlıkla da tezat 

sanatına başvurularak anlamsal ilişki bakımından âşığa ve onun aşk yolundaki türlü hâllerine işaret 

edilir. Bu metaforik anlatım, aynı zamanda sonraki tabakaların şekillenmesine de zemin hazırlar.  

2.3. Karakter Tabakası 
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İnsani görüş, hakiki seziş, külfetsiz söyleyiş özlü ve emsalsiz duyuş bakımından Türk 

edebiyatının dehası olan Yûnus Emre’ye göre “hayat, yalnız aşk için, aşk ızdırabını duymak, yanmak, 

yaralanmak için ve bu aşkın dermanını kendi derdinde bulup seve seve katlanmak yolunda bir geçittir. 

Yûnus, bu geçitten geçiyordu. Sevdiği, kendi içinde olduğu hâlde, daima uzakta ve gaipte idi. Ona 

varış yolu büyük güçlüklerle doluydu.” (Banarlı, 2016: 332) Yûnus, çalışmamıza konu olan şiirinin ilk 

dörtlüğünde; türlü eziyetler çektiğini, kanlara boyanıp hâlden hâle girdiğini ifade eder.  

Lirik bir muhtevaya sahip şiirlerde, “Çoğu zaman akıl ve gönül birbirine zıttır. Bu zıtlığın 

temelinde de şüphesiz aşk vardır. Gönlün akılla uyuşmaması, onun en önemli özelliklerinden biridir. 

Çünkü gönül, söz dinlemeyen bir çocuk; özgürce uçmak isteyen bir kuştur. Gönlün önemli bir vasfı da 

deli ve divane oluşudur. Bu yüzden gönül, havailiği, serseriliği, hercailiği ile âşığı temsil etmektedir.” 

(Ulucan, 2006: 93)Aynı zamanda aşk, gönülde zuhur edip bütün oluşumlarını burada tamamladığından 

şair, hakiki aşk yolunda akıl ile bütün ilişiğini kopardığını,  bu yüzden de akıllı ya da divane olmak 

gibi bir kaygı taşımadığını belirtir. O, gönül ehlidir ve tek derdi, çok arzuladığı mutlak sevgiliye, yani 

Allah’a ulaşmaktır.  

2.4. Alın Yazısı (Kader) Tabakası 

İslâm’ı ve îmânı, Kur’an ile sünnet rehberliğinde ahlâk, rûh ve öz itibariyle yaşama disiplini 

olarak da tanımlayabileceğimiz “tasavvufi eğitimin erdirici yollarından biri de seyahattir. Tasavvuf 

düşüncesinde kişinin durağan ve statik değil dinamik ve hareketli olması önemlidir. (…) Kayıtlardan 

kurtulmanın, masivadan ilgiyi koparmanın ve ulvi gayelere ram olmanın esası, yol oğlu olabilmektir.” 

(Öngören, 2020:230) Dolayısıyla yol metaforu, dinî-tasavvufi muhtevaya sahip şiirlerin ortak ögesi 

olarak işlenmiştir. Bu minvalde, söz konusu bakış açısının hâkim olduğu şiirde öne çıkan ilk unsur, 

tasavvufi terminolojide, bir tarikatta mürşidin rehberliği ve denetimi altında salikin Hakk’a ulaşmak 

için yaptığı manevî yolculuk anlamına gelen seyr ü sülûktur.  Zira bu inanç sistemine göre insanın 

dünyadaki görevi, sülûkünü tamamlayıp Allah’a ulaşmak ve onun varlığında yok olmaktır.  

İkinci Dörtlük 

 ه اسرم یللر کبی کا

 کاه توزارم یوللر کبی 

 کاه چاغلرم صولر کبی

 کل کور بنی عشق نیلدی

Gâh eserem yeller gibi  

Gâh tozaram yollar gibi 

Gâh akaram seller gibi 

Gel gör beni ‘âşk neyledi 

 

2.1. Semantik (Anlam Birliği) Tabakası  

2.1.1. Kelime Semantiği 

Gâh: Zaman, vakit, bazen.  

Es(mek): Bir yönden bir yöne doğru hissedilir şekilde hareket etmek.  

Yel: Rüzgâr.  

Toz(mak): Toz hâlinde savrulmak.  

Ak(mak): Bulunduğu yerden daha alçak bir yere doğru gitmek, yukarıdan aşağıya doğru düşmek.  

2.1.2. Cümle Semantiği 
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Dörtlüğün Kurallı, Düz Cümle 

Hâli 

Gâh yeller gibi eserem, gâh yollar 

gibi tozaram, gâh seller gibi akaram, 

gel gör beni ‘âşk neyledi.  

Dörtlüğün Dil İçi Çevirisi 

Bazen rüzgâr gibi eserim, bazen 

yollar gibi toz hâlinde savrulurum, 

bazen (de) taşkın su gibi akarım, gel 

gör (ki) aşk beni ne hâle getirdi.  

 

2.2. Nesne (Obje) Tabakası 

Şiirin ikinci dörtlüğünün temel objelerini; yel, yol ve sel kelimeleri oluşturur.  Âşığın hâli, bu 

doğa unsurları üzerinden somutlaştırılarak canlı bir tablo şeklinde sunulur. Bu minvalde âşık; rüzgâra, 

akarsuya ve yere, yani toprağa teşbih edilir. Rüzgâr, akarsu ve yer üçlüsü arasında da doğa unsurları 

olmaları hasebiyle tenasüp ilişkisi vardır. Ayrıca esmek, tozmak ve akmak fiillerinin sıralı kullanımı, 

şiire hareket kazandırmaktadır. İlk dörtlükte, ateşi imleyen yanmak fiili ile birlikte ikinci dörtlükte 

rüzgâr (hava), yol (toprak) ve su kavramlarına yer verilerek, bütün varlıkların esasını teşkil ettiğine 

inanılan anâsır-ı erbaa, yani dört temel unsura da işaret edilir.  

2.3. Karakter Tabakası 

Yûnus Emre’nin şiirlerinde “doğaya ait unsurlar, temelde “aşk” etrafında, bazen aşkı anlatmak 

bazen de Allah’ın varlığına ve birliğine dair kanıt özelliği taşımak amacıyla kullanılmıştır. Şiirlerinde 

çevresinden, eşyadan, doğadan ve maddi değerlerden bahsetmekle birlikte o, maddi değerleri hiçbir 

zaman amaç olarak ele almamıştır. Onun amacı ilahidir.” (Tatcı, 2009: 35) Şiirin girişinden itibaren 

şair, Allah’ı aradığını ve ona kavuşma arzusu taşıdığını belirterek, ömür serüveni içerisindeki bütün 

eylemlerinin sebebini bu ideale bağlamaktadır. Ayrıca esmek, tozmak ve akmak fiilleri, Yûnus’un 

coşkun karakteri hakkında önemli ipuçlarını barındırmaları hasebiyle şiirde önemli birer fonksiyon 

yüklenmektedir.  

2.4. Alın Yazısı (Kader) Tabakası 

Bir arayış metaforu üzerine kurulan dörtlükte, insanın hakiki aşka ulaşma çabası ifade 

edilmektedir. Tasavvufi düşünce sisteminde seyr ü sülûk denilen bu manevi yolculuk, “İnsanı hâlden 

hâle sokar. Kimi alevlenir, yanar, ayaklar altına döşenir. Kimi yok olur, kendini bulamaz; kimi var 

olur, her şey benim der, davaya dayanamaz, varlık âlemine sığamaz. Ateş olur yakar, su olur akar. Yel 

olur, eser; gül olur, açılır, solmaz. Saman olur, basılır; hayvan olur kesilir; Mansûr olur asılır.” 

(Gölpınarlı, 2020: 185) Tüm bu oluşumların mutlak kudret sahibi olan Allah’ın inisiyatifinde 

gerçekleşmesi ise insanın acizliği ve muhtaçlığını imlemektedir. Bu kaçınılmaz gerçek, hakiki aşk 

yoluna girenlerin ortak kaderi, alın yazısıdır.  

Üçüncü Dörtlük 

 اقر صولین چاغلرم 

 درتلی یورکیم داغلرم 

 یارم ایچون بن اغلرم 

 کل کور بنی عشق نیلدی 

Akarsulayın çağlaram 

Dertli yüreğim dağlaram 

Yârim içün ben ağlaram 

Gel gör beni ‘âşk neyledi 

 

2.1. Semantik (Anlam Birliği) Tabakası  

2.1.1. Kelime Semantiği 

Akarsulayın: Akarsu gibi.  

Çağla(mak): Akarken coşkun sesler çıkararak taşıp dökülmek, köpürmek; coşkun bir şekilde ortalığı 



 

 

Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi 
Journal Of International Yunus Emre Social Sciences 

Haziran/June 202, Sayı/Issue: 3, s. 81-93 

 

Zeynep AKYEL 
 

88 

kaplamak, coşmak.  

Dağla(mak): Vücuda kızgın demirle damga vurmak; büyük üzüntü vermek, acı ve ızdırap çektirmek, 

yakmak.  

Yâr: Sevgili, dost.  

2.1.2. Cümle Semantiği 

Dörtlüğün Kurallı, Düz Cümle Hâli 

Akarsulayın çağlaram, dertli yüreğim 

dağlaram, yârim için ben ağlaram, gel 

gör beni ‘âşk neyledi.  

Dörtlüğün Dil İçi Çevirisi 

Akarsu gibi akıp coşarım, dertli 

yüreğimi yakıp ızdırap çekerim, 

sevgilim için gözyaşı dökerim, gel gör 

(ki) aşk beni ne hâle getirdi.  

 

2.2. Nesne (Obje) Tabakası 

Şiirin bu bölümünde; çağlamak, ağlamak ve dağlamak fiilleri hâkim nesnelerdir. Şair, bu 

eylemlerle aşkın kaçınılmaz hâllerine işaret eder. Kendisini de akarsuya teşbih ederek içinde 

bulunduğu vaziyeti tabiat unsurları aracılığıyla anlatır. Aynı zamanda dert, ağlamak ve dağlamak 

terimleri arasında anlam bakımından tenasüp ilgisi bulunmaktadır. Bu kelimeler, şiirin hareketli bir 

manzarayı tasvir eden yapısıyla da bütünlük içerisindedir. Bütün bunlar da şiirin ses ve anlam 

zeminini zenginleştiren önemli birer yapı ögesi olarak ön plana çıkar.  

2.3. Karakter Tabakası 

Kaynaklarda hakkında verilen bilgilere göre “Yûnus, çetin bir sülûk devresi geçirmiştir. 

Zahitlikten arifliğe erişmiş, geçici aşktan gerçek aşka yetişmiş, kendinden geçmiş ve türlü boyalara 

boyanış âleminde, kimi sensin demiş yokluğa bürünmüş; kimi benim demiş esmiş, coşmuş, doğmuş, 

dolunmuş, bütün kâinatı kendinde görmüş, katrede ummanı, zerrede güneşi seyretmiş; renkten renge, 

hâlden hâle uğramış, erimiş, sızmış, tortudan arınmış, sonra irşat âleminde gönül alçaklığıyla dostları 

çağırmış, onlara yol göstermiş, onların önüne yol kesilmiş, yürümüş, ulaştırmış; fakat sonunda gerçek 

varlığa karşı bütün bunların hiçliğini duymuş, duyurmuştur.”(Gölpınarlı, 2020: 354) Şiirin ikinci 

dörtlüğünde de Allah’a kavuşma arzusuyla yeller gibi esen, yollar gibi tozan, seller gibi çağlayan bu 

ruhun haykırışlarını duymaktayız. Bu anlamda şair, bütün çabalarına rağmen henüz masivadan sıyrılıp 

hakiki aşka ulaşamadığını, bunun doğurduğu ızdırapla da durmadan ağladığını ve dertli yüreğini 

dağlayıp yaktığını ifade eder.  

2.4. Alın Yazısı (Kader) Tabakası 

Şiirin üçüncü dörtlüğü üç eylem üzerine kurgulanmıştır. Birincisi; âşığın akarsu gibi çağlaması 

yani içindeki coşkun duyguların etkisiyle kapıldığı cezbe hâli, ikincisi; yârine kavuşamadığı için 

ağlaması, üçüncüsü ise; aşkın verdiği keder sebebiyle dertli ciğerini dağlamasıdır. Bütün bunlar yine 

tasavvuf öğretisinin müşterek birer parçası olarak âşığın vaziyetini bildirip belirli bir bütünlük 

içerisinde sunulur.   

Dördüncü Dörtlük 

 یا الوم ال قالدر بنی  

 یا وصلونه اردیر بنی

 چوق اغلدم کولدر بنی 

 کل کور بنی عشق نیلدی

Ya elüm al kaldır beni  

Ya vaslüne erdir beni  

Çok ağladum güldür beni 

Gel gör beni ‘âşk neyledi 
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2.1. Semantik (Anlam Birliği) Tabakası  

2.1.1. Kelime Semantiği 

Vasıl: Ulaşma, birleşme; kişinin sevdiğine kavuşması, vuslat.  

2.1.2. Cümle Semantiği 

Dörtlüğün Kurallı, Düz Cümle 

Hâli 

Ya elüm al beni kaldır, ya beni 

vaslüne erdir. Çok ağladüm beni 

güldür, gel gör ‘âşk beni neyledi.  

Dörtlüğün Dil İçi Çevirisi 

Ya elimi tutup beni kaldır ya (da) 

beni sana kavuştur. Çok ağladım beni 

güldür. Gel gör (ki) aşk beni ne hâle 

getirdi.  

 

2.2. Nesne (Obje) Tabakası 

Dörtlükte geçen, bir mürşidin terbiyesine girmek, dervişliğe intisap etmek anlamına gelen el 

almak deyimiyle birlikte vaslına erdirmek ve güldürmek kavramları, âşığın temenni ifadelerine işaret 

eder. Çünkü o, maddi hayattaki her şeyden kendisini soyutladığı için tek isteği bir mürşidin elinden 

tutup onu kaldırması, hakiki aşk yolunda rehberlik etmesi ve maksat hâsıl olunca da güldürmesi yani 

mutlu etmesidir. Bununla imlenen asıl mana ise; “Bütün mevcudatın Vücûd-ı Mutlak’ın, yani Allah’ın 

esma ve sıfatlarından ibaret olduğu nazariyesine dayanan vahdet-i vücût” (Pala, 2020: 469) 

doktrinidir. El almak, vaslına erdirmek ve güldürmek ibareleri de bununla ilintili olarak kullanılmış 

olup buradaki anlamsal yoğunluk, bu kavramların tenasübü üzerine kurulmuştur. Gülmek ile ağlamak 

fiilleri ise ayrılık ve vuslat tezadını imleyen objelerdir.   

2.3. Karakter Tabakası 

Dinî-tasavvufi bağlamda önemli bir yeri olan “Vahdet-i vücut denen akidenin yaşanmasında ve 

anlatılmasında, belki en aşırı berraklığa ulaşan Yûnus Emre, derinlik içerisinde yaşattığı bu berraklıkla 

sonsuzluğun ızdırabını eriten terennümündeki neşvesi ve cemaatin dertlerine deva olmak isteyen 

ma’şeri hüviyetiyle Anadolu’da İslâm davasının en başta gelen mümessili, sembolü, sancağı ve 

Anadolu ruhunun hakiki sahibi olmuştur.” (Topçu, 2019: 169) Taşıdığı inanç biçimini de şiirlerinde 

adeta ilmek ilmek işleyen Yûnus, burada da Allah’a kavuşma arzusunu kelimelerin anlamsal ahengi 

içerisinde anlatır. İçinde bulunduğu firkat hâlinin son bulması için, ya elimden tutup bu aşk acısının 

içinden çıkar ya da beni dünya sürgününden kurtar diye niyazda bulunmaya devam eder. Her iki 

durumda da Allah’a kavuşma arzusu dile getirilmektedir.  Ancak Yûnus’un bu ifadeleri, bir şikâyet 

etme hâli değil, sevenin sevdiğinden gelen her türlü kedere hikmet gözüyle bakan bilge bir nazarın 

terennümleridir. Nitekim Yûnus; Hoştur bana senden gelen/Ya hil’at ü yahut kefen/Ya taze gül yahut 

diken/Kahrın da hoş lutfun da hoş dizeleriyle, Allah’tan gelen her türlü şeyi rıza ile karşıladığını, sade 

ve samimi bir üslupla dile getirmiştir.   

2.4. Alın Yazısı (Kader) Tabakası 

Vahdet-i vücut anlayışının egemen olduğu şiirde, bütün arzu ve istekler de buna işaret 

etmektedir. Allah’a ulaşıp onunla bir olma durumu olan vahdetin şartı ise kişinin, bütün maddi 

varlığından feragat etmesi ve yalnızca arzu edilen mutlak sevgiliye yönelmesidir.  İstenilen birliktelik 

ancak bu şekilde mümkün olabilir. Fakat dünyevi hayat içerisinde böyle bir durum söz konusu 

olmadığından, vuslatı arzulayan müştak için bulunduğu dünya dert, keder ve ızdırap mekânına 

dönüşür. Bu yüzden de vuslata ermek için bir an önce içinde bulunduğu maddi yaşayıştan kurtulmak, 

ölmeden önce ölmek ister. Bütün çaba ve haykırışları da bunun içindir.  

Beşinci Dörtlük 
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 بن یوریرم ایلدن ایله 

 صورارم دلدن دلهشیخ 

 غربتده حالم کیم بیله

 کل کور بنی عشق نیلدی

Ben yürürem ilden ile 

Şeyh soraram dilden dile    

Gurbette hâlüm kim bile 

Gel gör beni ‘âşk neyledi 

 

2.1. Semantik (Anlam Birliği) Tabakası  

2.1.1. Kelime Semantiği 

İl: Ülke, yurt, memleket, diyar.  

Şeyh: Taliplere rehberlik edip onları tarikat usullerine göre irşat etmek ehliyetine sahip kâmil insan.  

Dil: Lisan; gönül, yürek.  

Gurbet: Yabancı memleket, yad el.  

2.1.2. Cümle Semantiği 

Dörtlüğün Kurallı, Düz Cümle 

Hâli 

Ben ilden ile yürürem, dilden dile 

şeyh soraram. Gurbette hâlüm kim 

bile, gel gör ‘âşk beni neyledi.  

Dörtlüğün Dil İçi Çevirisi 

Ben diyardan diyara yürürüm, 

dilden dile şeyh sorarım, gurbette 

hâlimi kim bilir? Gel gör (ki) aşk 

beni ne hâle getirdi.  

 

            2.2. Nesne(Obje) Tabakası 

Dörtlüğün hâkim objeleri; “gurbet, yürümek ve şeyh sormak” ifadeleridir. Şair buradaki derin 

anlam boyutunu simgesel nitelik taşıyan bu sözcüklerle dile getirir. Nitekim tasavvuf yoluna giren 

âşık, öncelikle evini, yurdunu terk edip gurbete düşer. Gittiği yerde de kâmil insan olma noktasında 

kendisine rehberlik edecek bir şeyhe ihtiyaç duyar. İl (el) ve gurbet kelimeleri arasında mekânsal 

anlam bağlamında; şeyh, aşk ve gurbet unsurları arasında ise tasavvuf terimleri olmaları hasebiyle 

tenasüp ilgisi bulunmaktadır. “Gurbette hâlim kim bile” ifadesiyle, aslında kimsenin hâlini 

bilmediğini belirten şair, dikkat çekmek ve söze çarpıcılık kazandırmak için istifham sanatına 

başvurmuştur.  

2.3. Karakter Tabakası 

 “Yûnus, İslâmi gözle tasavvufi, insani gözle ise felsefi bir şairdir. Yani kâinat karşısında 

duyan, düşünen, arayan, bulmak için çırpınan bir insandır.” (Kocatürk, 2016: 156) Dördüncü dörtlükte 

de bu dünyayı gurbet olarak niteler ve Allah’a ulaşmak için ilden ile yürüdüğünü ifade eder. 

Dolayısıyla da “yol” mefhumu etrafında teşekkül eden dörtlükte, şairin tasavvuf yoluna girdiği ve 

bunun için kendisine bir mürşit aradığı ifade edilir. Bu da oldukça sade bir dil fakat derin bir duygusal 

yoğunluk içerisinde sunulur. Yûnus’un, geniş halk kitlelerince sevilip anlaşılmasında da tasavvufi 

inanca kazandırdığı bu samimi, özgün ve yalın sanat anlayışının payı büyüktür.  

2.4. Alın Yazısı (Kader) Tabakası  

Tasavvuf anlayışına göre âşığın en büyük arzusu mutlak sevgili olan Allah’a kavuşmaktır. 

Bunun için de birtakım ritüelleri yerine getirmesi lazım gelir. Bu minvalde, şiirin bu bölümünde 

belirtildiği üzere, ilk olarak diyar diyar gezip “İsteklilere rehberlik etme ve onları irşat etme ehliyetine 

ve liyâkatına sahip olan kâmil insan, rehber, mürşit” (Karaman vd., 2006: 619) olarak 

tanımlayabileceğimiz bir şeyhe intisap etmesi gerekir. Nitekim insan, niyetlendiği bu zorlu ve hassas 
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yolda tek başına yürüyebilecek güç ve iradeye sahip değildir. Bunun için de her daim kâmil bir 

kimsenin aracılığına muhtaçtır.  

Altıncı Dörtlük 

 مجنون اولوبن یورورم 

 دوستی دوشمده کورورم

 اویانور ملول اولورم 

 کل کور بنی عشق نیلدی  

Mecnûn oluban yürürem  

Dostu düşümde görürem  

Uyanur melûl oluram  

Gel gör beni ‘âşk neyledi 

 

2.1. Semantik (Anlam Birliği) Tabakası  

2.1.1. Kelime Semantiği 

Mecnûn: Deli, dîvâne; aşk yüzünden aklı başından gitmiş kimse.  

Dost: Sevgili, yâr.  

Düş: Rüya, hayal.  

Melûl: Boynu bükük, mahzun.  

2.1.2. Cümle Semantiği 

Dörtlüğün Kurallı, Düz Cümle 

Hâli 

Mecnun oluban yürürem, düşümde 

dostu görürem, uyanır melûl oluram, 

gel gör ‘âşk beni neyledi.  

Dörtlüğün Dil İçi Çevirisi 

(Ben) Mecnun olup yürürüm, 

rüyamda sevgiliyi görürüm, 

uyandığımda üzülüp mahzun olurum, 

gel gör (ki) aşk beni ne hâle getirdi.  

 

2.2. Nesne (Obje) Tabakası 

Tasavvufi bir çerçevede şekillenen şiirin bu bölümü; mecnun, dost (sevgili), aşk ve melul 

mefhumlarının tenasübü üzerine kuruludur. Nitekim hakiki aşka düşen bir kimse, yaşadığı duyguların 

yoğun tahakkümü altında adeta mecnun olur, yollara düşer ve hayalinde, düşünde hep sevgiliyi görür. 

Ancak ona kavuşması da mümkün değildir. Bu yüzden âşığın her daim boynu bükük, hüznü de 

ziyadedir. Bununla Yûnus kendini, aşk yolunun mecnunu (delisi) olarak nitelendirirken aynı zamanda 

Leyla ile Mecnûn hikâyesinin erkek kahramanı Mecnûn’a benzeterek söz konusu hikâyeye de 

telmihte bulunur. Ayrıca yürümek, görmek ve olmak eylemleri, tasavvuf öğretisinde, sırasıyla aramak, 

bulmak ve olgunlaşmak (olmak) durumuna atıfta bulunmaları noktasında önemli birer anlam 

taşıyıcıdır.  

2.3. Karakter Tabakası 

Şiirin önceki bölümlerinde hâkim olan tasavvufi anlayışın metaforlarla anlatılması durumuna 

burada da devam edilir. Söz gelimi, dörtlükte geçen düş metaforu, organizmanın dış dünyadan gelen 

uyarıları fizyolojik ve geçici olarak idrak edememesi durumu olan uyku hâli değil, kişinin yoğun 

duyguların tesirinde daldığı cezbe hâlini imlemektedir. Şair, ancak bu hayal âleminde sevgiliyi 

görebilir. Uyandığında, yani gerçek dünyanın dışında kalan iç âleminden maddi dünyaya döndüğünde, 

sevgilinin yüzünü yitirir ve bu gerçek, onu derin bir teessür hâline sürükleyip mecnuna döndürür.  

2.4. Alın Yazısı (Kader) Tabakası 

Aşk metaforu etrafında şekillenin şiirin altıncı dörtlüğünde, dert, eziyet ve ayrılık mekânı olarak 

kabul edilen dünyaya gelen insanın makûs kaderi üzerinde durulur. Hakiki aşka gönül veren âşıklar, 

ayrı 
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düştükleri vuslat âlemine ve sevgiliye özlem duymaktadırlar. Bu uğurda mecnuna dönmüşlerdir. Fakat 

sevgiliyi görebilmek mümkün değildir. Bu yüzden âşık, her daim derin bir çaresizlik ve keder 

içerisindedir.  

Yedinci Dörtlük 

 مسکین یونس بیچاره یم 

 باشدن ایاغه یارهیم 

 دوست الندن اوارهیم 

 کل کور بنی عشق نیلدی

Miskin Yûnus bîçâreyem 

Başdan ayağa yâreyem   

Dost elinden âvâreyem 

Gel gör beni ‘âşk neyledi 

 

2.1. Semantik (Anlam Birliği) Tabakası  

2.1.1. Kelime Semantiği 

Miskîn: Aciz, zavallı; tasavvuf anlayışında derviş, kul, fakir kimse.  

Bîçâre: Çaresiz, aciz, zavallı.  

Yâre: Yara.  

El: Yabancı, başkaları; ülke, yurt, memleket, diyar.  

Âvâre: Başıboş, düzensiz; (bir yer veya kişiden) uzak kalmak.  

2.1.2. Cümle Semantiği 

Dörtlüğün Kurallı, Düz Cümle 

Hâli 

Miskin Yûnus bîçâreyem, baştan 
ayağa yâreyem, dost elinden 

âvâreyem. Gel gör ‘âşk beni 
neyledi.  

Dörtlüğün Dil İçi Çevirisi 

Derviş Yûnus çaresizim, baştan 

ayağa yaralıyım. Sevgilinin 
diyarından uzağım, gel gör (ki) aşk 
beni ne hâle getirdi.  

 

2.2. Nesne (Obje) Tabakası 

Anlamsal yoğunluğun kendisini belirgin bir şekilde hissettirdiği şiirin son dörtlüğü; miskin, 

biçare, yare ve avare sözcüklerinin tenasüp ilişkisi üzerine kurulmuştur. Bunlar aşka düşen âşığın 

içerisinde bulunduğu müşkül hâli simgeleyen sözcüklerdir. Çünkü âşık; sevgilinin diyarından uzaktır, 

bu yüzden de baştan ayağa yara içindedir ve bu hâliyle derviş olmuştur. “Miskin Yûnus” nitelemesiyle 

kendisini dervişe benzeten şair; bu ifadeyle tecrit sanatına da başvurmuştur.  

2.3. Karakter Tabakası 

Şiirin bir ayrılık metaforu üzerine inşa edilen son dörtlüğünde, mutlak sevgiliden uzak olan 

dervişin, yani âşığın bu ayrılığın derin tesiriyle düştüğü hâl dile getirilmektedir. Ancak “Yûnus’un 

dervişlik dediği insanlıktır, olgunluktur. Miskinlik ve miskin, gönül alçaklığıdır; gönlü alçak, kendini 

herkesten aşağı gören, ululanmayan, “il arpa, biz saman; il yahşı, biz yaman” diyen kişidir.” 

(Gölpınarlı, 2020: 286) Dolayısıyla Yûnus, miskin nitelemesiyle; Allah karşısında aczini, yokluğunu 

ve ona her daim muhtaç olduğunu ifade etmeye çalışır. Yoksa elbette ki o, uzun yıllar odun taşıma 

işiyle mükellef tutulduğu tarikata tek bir eğri odun dahi girmesine izin vermeyecek doğruluğa ve 

gayrete sahiptir. Bununla birlikte, farklı memleketleri gezip şiirleriyle insanları hak yoluna irşat etmiş, 

vazifesini yerine getirmiş ve böylece halkın gönlünde büyük bir yer edinerek çağlar üstü bir kişilik 

kazanmıştır.  
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2.4. Alın Yazısı (Kader) Tabakası 

Hakiki aşkın insan ruhu üzerindeki derin tesiri sebebiyle insanın içinde bulunduğu dünyaya ait 

olamama, bir gurbetlik duygusuna kapılma ve maveraya özlem hâli, âdeta evrenselleşen bir ortak 

yazgı şeklinde, şiirinin son dörtlüğünde de kendisini geniş ölçüde hissettirmektedir.  

Sonuç 

Ontolojik bir metodolojinin, edebî metne uygulanabilirliği üzerine yoğunlaştığımız çalışmada, 

Yûnus Emre’nin “Gel Gör Beni Aşk Neyledi” şiirini incelemeye aldık.  Anadolu’da tasavvuf 

geleneğinin sürdürülmesine önemli katkılar sağlayan Yûnus Emre’nin, en muhtasar ifadeyle, şeyh 

bulmak ve tarikat yoluna intisap etmek için yaşadığı deneyimlerinden hareketle bir arayış metaforu 

etrafında şekillendirdiği şiiri, tasavvuf öğretisinde müridin çıktığı seyr ü sülûk ve bu süreçte yaşadığı 

ruh hâli üzerine kurgulanmıştır. 

Şiirin ontolojik çözümleme basamaklarını oluşturan ses tabakasıyla harf, hece, kelime, redif, 

ölçü gibi unsurların metin içerisindeki ritminin güçlü bir şekilde yakalanabileceği; anlam tabakasıyla, 

kelime ve cümlelerin imlediği derin ve büyülü anlam dünyasının kapılarının aralanabileceği; nesne 

(obje) tabakasıyla, şiirin en asli unsurlarından olan imge ve mecazların görünenin ardındaki 

görünmeyen anlamına ulaşılabileceği; karakter tabakasıyla şairin, zihin dünyası ve edebî şahsiyetiyle 

şiire nasıl ve ne ölçüde dâhil olduğu gözlemlenebilmektedir. Son basamak olan alın yazısı (kader) 

tabakasıyla da şairden hareketle umuma hitap eden olgulara ve insanın alınyazısı gerçeğine 

ulaşılabilir. Netice itibariyle de şiire kolaylıkla uygulayabileceğimiz ontolojik çözümleme metodunun, 

şiirin bütün katmanlarına nüfuz etme noktasında kayda değer şekilde katkı sağladığı söylenebilir.  
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Bütün bir Türk Edebiyatı göz önüne alınarak birkaç şair 

sayılacak olsa, ilk sıralarda zikredilecek isimlerden biri de muhakkak 

ki Yunus Emre olacaktır. Onu yalnızca 

tasavvufi Türk edebiyatı kategorisi 

içinde değerlendirmek, halk ya da divan 

şairi kalıbına sığdırmak abesle iştigaldir. 

Metin Akar’ın deyimiyle o, “Olsa olsa 

halkın şairidir”. Yüzlerce yıl öteden 

terennüm eden ve can kulağına işleyen 

sesiyle kuşkusuz ebediyete dek 

yankılanmaya devam edecektir.  

Hoşgörünün, sevginin ve aşkın 

şairi Yunus Emre ilgili başta Fuad 

Köprülü’nün “Türk Edebiyatında İlk 

Mutasavvıflar” isimli kıymetli ve mufassal çalışması olmak üzere 

Abdülbaki Gölpınarlı, Abdurrahman Güzel , Beşir Ayvazoğlu , 

İskender Pala  ve Mustafa Tatcı  gibi daha pek çok araştırmacı 

tarafından sayısız eser ve bildiri kaleme alınmıştır. Bunlardan biri de 

Prof. Dr. Metin Akar’ın edebiyat âleminin istifadesine sunduğu 

“Mektuplarla Yunus Emre” isimli eserdir. 

Mektuplarla Yunus Emre, Metin Akar tarafından 2020 yılında 

yayımlanmıştır. Kapak tasarımıyla kitabın ismi arasındaki tenasüp ilk 

bakışta göze çarpmaktadır. 21.5 x 13.5 cm ölçülerine sahip olan eser, 

176 sayfadan oluşmaktadır. Eserin içeriğini 30 Kasım 1990’dan 

başlayıp 1 Mart 1991 yılına kadar kaleme alınmış 25 adet mektup 

teşkil etmektedir. Mektuplar, değinilen konuya uygun olarak seçilmiş 

Yunus Emre dizeleriyle başlayıp hemen hepsinde şerh niteliğinde 

açıklamalarla birlikte Yunus’un şiirlerinden örnek parçaları ihtiva 

etmektedir.  

Mektupların muhatabı olan “Abdurrahman” isimli doktora 

öğrencisinin, Metin Akar’dan Yunus Emre hakkında bilgi edinme 

isteği üzerine yazışmaların başladığı, yazarın ilk mektuptaki 

ifadelerinden anlaşılmaktadır. Abdurrahman ile Metin Akar arasındaki muhabbetin sıcak havası, 

mektuplara da samimi bir üslup olarak yansımıştır. Okuyucu kitap boyunca öğrenci Abdurrahman 

konumunda bulunduğu için Metin Akar ile karşılıklı mektuplaşıyormuş hissiyatına kapılmaktadır. 

Mektupların yazılma amacı Yunus Emre’yi ve onun edebi kişiliğini ortaya koymak olduğundan 

yazışmalarda, tarafların özel hayatından neredeyse hiç bahsedilmemiştir.  

İlk mektuptaki giriş faslından sonra ikinci mektup, Yunus’un efsanelere dayanan hayatı; üçüncü 

mektup, bilindiği kadarıyla gerçek yaşamı; dördüncü mektup, yaşadığı coğrafyadaki dönemin siyasi ve 

kültürel durumunun izahı; beşinci mektup, Yunus’un kişiliğine ve edebiyatına akseden dış etkiler; 

altıncı mektup, Yunus Emre’nin ölüm teması hakkında tasavvuf öncesi ve sonrası düşününde ortaya 
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çıkan değişimin mukayesesi; yedinci mektup, tasavvufun ana prensiplerinin analizi (Ölmeden evvel 

ölmek, vahdet-i vücud, gafletten uyanma, seyr ü süluk); sekizinci mektup, tasavvufta mürşidin/erin 

konumu; dokuzuncu mektup, dervişin üstlendiği rol; onuncu mektup, ilim-irfân ve âlim-ârif kavramları 

üzerinden ilmin asıl gayesi; on birinci mektup, şeriat-tarîkat-hakîkat ve mârifet hususiyetleri özelinde 

Yunus’un tutumu; on ikinci mektup, Yunus Emre’nin insana bakışı; on üçüncü mektup, aşk ve âşık; on 

dördüncü mektup, âşıkın ana arzusu olan Tanrı yüzünü görme isteği ve Yunus’un cezbe halinde 

söylediği sözlerin tahlili; on beşinci mektup, tasavvuf ehlinin Yaradan’ın tecelligâhı olarak 

nitelendirdiği insan gönlüne biçilen değer; on altıncı mektup, Yunus Emre’nin eleştirel ve melametî 

şiirleri; on yedinci mektup, Yunus’un tasavvufî mertebelere temayülünden önce yazdığı zahirî 

boyuttaki şiirleri; on sekizinci mektup, Miraç kandili vesilesiyle miraç hadisesi ve Yunus’un 

miraciyyesi; on dokuzuncu mektup, tasavvufun devir nazariyesi ve tecelli inancı; yirminci mektup, 

Yunus Emre’nin didaktik yönü; yirmi birinci mektup, Yunus’un muhtelif konulardaki şiirleri; yirmi 

ikinci mektup, mutasavvıfların benliğinden geçişleri ve yoklukta varlık bulmaları, Yunus’un yüksek 

derinlikteki şiirleri; yirmi üçüncü mektup, Yunus’un söze atfettiği değer; yirmi dördüncü mektup, 

Yunus Emre’nin edebi şahsiyeti ve eserleri; son mektup ise, Yunus Emre’nin genel değerlendirmesine 

ayrılmıştır. 

Nitekim, Yunus’u geniş bir perspektifle inceleyen ve şiirlerini adeta satır satır tahlil eden yazar, 

onu tanımak isteyenlere yahut tanıdığını zannedenlere karşı oldukça kapsayıcı bir manzara çizmiştir. 

Yunus’u okumanın ve anlamanın kolay olduğu görüşüne sahip olan herkesin Mektuplarla Yunus Emre 

kitabını bitirip Yunus’un şiirlerini tekrar gözden geçirmelerini tavsiye eder, bu meyanda Yunus Emre 

hakkında böyle değerli bir eseri okuyucuların istifadesine sunduğu için Metin Akar’a şükranlarımızı 

sunarız. 

Beşe bu kuş dilidir, bunu Süleymân bilir… 

 


