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Sunufl
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d›k.1 Beden Kitab›’nda farkl› disiplinlerin ortaya koydu¤u araflt›r-
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Girifl

1934’te ald›¤›m›z soyadlar›m›z›n bir bölümünün esin kayna¤›, be-
denin özellikleri veya bedene yak›flt›r›lan özellikler olmufl: Tunç, Yar-
mac›, Kütük, Azman, Gülle, Çolak, Topal, Sar›, Akbafl, Sakall›, Uzun,
K›sa, Küçük, Güzel, Kemiksiz... Bu soyadlar›ndan Sakall›, S›rmab›y›k,
Azman gibi soyadlar› ailenin kad›nlar›na yak›flmasa da nüfus kay›tlar›-
na tescil edilmifl. 

Gümüfl soyad›n› tafl›yan bir ailenin az rastlanan türde bir hikaye-
si var: Artvinli zengin bir tüccar, seyahatlerinden birinde cüzzam has-
tal›¤›na yakalan›yor ve burnu düflüyor, belki kulaklar› da. Bu hadise 19.
yüzy›lda olmal›. Tüccar, gümüflten bir burunluk maske yapt›r›p yüzüne
tak›yor. Y›llar sonra Soyad› Kanunu ç›k›nca, sülalesi bu an›ya at›fla
Gümüfl soyad›n› al›yor.

***

Kediyle farenin düflmanl›¤›n›n bir sebebi varm›fl. Kedinin fareye
düflmanl›¤› flöyle bafllam›fl: Fare terziymifl. Kedi, elindeki postu terzi fa-
reye götürmüfl, bir kürk manto siparifl etmifl. Ölçüler al›nm›fl, prova gü-
nü belirlenmifl. Prova günü kedi provaya gitti¤inde fare, “Maalesef
manto ç›kmayacak, bundan flöyle güzel bir ceket yapal›m.” demifl. Ke-
dinin can› s›k›lm›fl ama “tamam” demifl. Ertesi provada, fare, “Maale-
sef, ceket olmuyor, bir yelek yapal›m.” demifl. Kedi içinden fena sinir-
lenmifl ama mecburen kabul etmifl. Ertesi prova, fare, “Yelek ç›kmad›,
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bir tütün torbas› yapay›m m›?” deyince, kedi fareyi bir pençede k›st›r›p
yutmufl.

Bir kürk kaç posttan ç›kar? Bedenin neresinin ölçüsü al›n›r ve be-
den ölçüleri nas›l s›n›fland›r›l›r? Beden ölçülerinin -yani beden için
üretilen giyim eflyas› ölçülerinin- s›n›fland›r›lmas› ve isimlendirilmesi
esnafl›k tarihi ile bafllay›p, fabrikasyon süreci içinde geliflmifltir. Os-
manl›da bafllayan standardizasyon, Cumhuriyetle birlikte Türk Stan-
dartlar› Enstitüsünce denetlenmifl. Bugün Avrupa standartlar›n› Avru-
pa Birli¤i belirliyor.

S›f›r bedenli mankenler -olumsuz örnek olduklar› için- ‹spanya’da
modellikten men ediliyorlar. Di¤er taraftan, yine zengin toplumlarda
obezite art›yor; obezitenin artmas›yla birlike giyim kuflam ve otobüs,
metro, uçak koltuklar›n›n ölçülerinin yeniden tasarlanmas› gibi bir zo-
runluluk ortaya ç›k›yor; tabut üreticileri eskiden üretmedikleri kadar
XXL ölçülerde tabut imalat›na geçiyorlar...

1950’lerin Türkiyesinde köylünün aya¤› pabuç görmüfl, karn› doy-
mufltu. 50’lerde do¤an çocuklar askere gittiklerinde boylar› ölçülmüfl
ve Türk insan›n›n ölçümlerinin de¤iflti¤i, boyunun uzad›¤› ortaya ç›k-
m›fl. Demokrat Partili y›llar delikanl›lar›n boyunu uzatm›flt›. 

***

Bedenin flekli, duruflu, hareketleri nas›l yorumlanmal›? Elinde bir
kalem karfl›s›ndakini flifller gibi hareketlerle konuflan bir insan›n psiko-
lojisi nas›l tahlil edilmeli? Eskiden ilm-i hal kitaplar› bugün ise beden
dili kitaplar› bu kodlar› çözdü¤ünü söylüyor. 

Gerek destanlar›n gerek modern edebiyat›n bedene yaklafl›m›; be-
den-kiflilik iliflkisi yönüyle olmufl. Kahramanlar güçlü, düflmanlar bir o
kadar ürkütücü olmal›yd›lar. Çelebi kalem efendisi, zarif; flair, -müm-
künse- veremli olmal›yd›. Karakterler, giydi¤i ç›kard›¤› ile kiflili¤ini or-
taya koymal›yd›. 

‹kinci Dünya Savafl›nda, Fin ordusu Finlandiya hududunda -o y›l-
larda Finlilerin topra¤› olan Karelya’da- Sovyetlere karfl› çarp›flt›. Top
tüfek sesleri kesilince, Finliler ölüleri ya¤malamaya ç›k›yorlard›. Alt›n
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difller, köstekli saatler ve daha baflka ne varsa. Rus subaylar›n üzerlerin-
den manikür tak›mlar› da ç›k›yordu. Ya¤mac›lar, bunu erkekli¤e hiç
yak›flt›ram›yor, manikür tak›m›yla savafla giden bu subaylar›n biraz efe-
mine olduklar›n› düflünüyorlard›. 

Prof. Dr. Emine Gürsoy-Naskali

‹stanbul 2009
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Kad›n Bedeni Üzerine Yorumlar -
Dalaman (Mu¤la) Örne¤i

Asl› Büyükokutan*

Dalaman (Mu¤la) yöresindeki kad›nlardan tespit edilmifl beden-
sel özelliklerle ilgili inan›fl ve yorumlar ele al›nacakt›r. Kaynak flah›sla-
r›m›z›n gözlem ve tecrübeleri sonucunda oluflan bir tak›m hükümler
oldu¤u gibi, tamamen subjektif yorumlar da olabilmektedir.1

7

* Arfl. Gör. Asl› Büyükokutan, Bal›kesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Di-
li ve Edebiyat› Bölümü, Bal›kesir.

1 K.1: Nevin Etlik, do¤um tarihi: 1968, do¤um yeri: Aksaray/ Ni¤de, tahsili: lise mezu-
nu, mesle¤i: ev han›m›; K.2: Lale Kesemen, do¤um tarihi: 1950, do¤um yeri: Oltu/ Er-
zurum, tahsili: lise mezunu, mesle¤i: emekli hemflire; K.3: Semine Akyüz, do¤um tari-
hi: 1963, do¤um yeri: Ortaca/ Mu¤la, tahsili: lise mezunu, mesle¤i: sekreter; K.4: Zeh-
ra Orhan, do¤um tarihi: 1952, do¤um yeri: Fethiye/ Mu¤la, tahsili: lise mezunu, mes-
le¤i: memur; K.5: Cennet Orhan, do¤um tarihi: 1980, do¤um yeri: Dalaman/ Mu¤la,
tahsili: lise mezunu, mesle¤i: ev han›m›; K.6: Fethiye K›yak, do¤um tarihi: 1964, do-
¤um yeri: Kayseri, tahsili: lise mezunu, mesle¤i: ev han›m›; K.7: Rüya Deveci, do¤um
tarihi: 1981, do¤um yeri: Dalaman/ Mu¤la, tahsili: ilkokul mezunu, mesle¤i: ev han›-
m›; K.8: Meral Y›lmaz, do¤um tarihi: 1975, do¤um yeri: Dalaman/ Mu¤la, tahsili: or-
taokul mezunu, mesle¤i: memur; K.9: Durdu Büyükokutan, do¤um tarihi: 1957, do-
¤um yeri: Dalaman/ Mu¤la, tahsili: yüksek okul mezunu, mesle¤i: emekli hemflire;
K.10: Teslime Y›lmaz, do¤um tarihi: 1950, do¤um yeri: Dalaman/ Mu¤la, tahsili: oku-
ma yazmay› kendi kendine ö¤renmifl, mesle¤i: ev han›m›; K.11: Fatma Boylan, do¤um
tarihi: 1949, do¤um yeri: Dalaman/ Mu¤la, tahsili: okuma yazmay› kendi kendine ö¤-
renmifl, mesle¤i: ev han›m›; K.12: Meryem Y›lmaz, do¤um tarihi: 1974, do¤um yeri:
Dalaman/ Mu¤la, tahsili: lise mezunu, mesle¤i: memur; K.13: Fatma Yaflar, do¤um ta-
rihi: 1964, do¤um yeri: Dalaman/ Mu¤la, tahsili: ilkokul mezunu, mesle¤i: ev han›m›;



1. Boyla ‹lgili Yorumlar

Uzun boylular biraz saf, k›sa boylular ise fesat olur (K. 1); K›sa
boylular içten pazarl›kl›d›r (K. 2); Kad›n›n, uzun boylusu yolda, orta
boylusu evde, k›sa boylusu da yatakta yak›fl›r. Aç›l›m› flöyledir: Uzun
boy, k›yafeti güzel tafl›r, yolda görenler, kimin k›z› oldu¤unu sorarlar.

8 • Beden Kitab›

K.14: Ayfle Dudu Okur, do¤um tarihi: 1940, do¤um yeri: Dalaman/ Mu¤la, tahsili: il-
kokul mezunu, mesle¤i: ev han›m›; K.15: Hamide Hoplar, do¤um tarihi: 1947, do¤um
yeri: Dalaman/ Mu¤la, tahsili: okuma yazmay› kendi kendine ö¤renmifl, mesle¤i: ev
han›m›; K.16: Mukadder ‹flleyen, do¤um tarihi: 1964, do¤um yeri: K›rklareli, tahsili:
yüksek okul mezunu, mesle¤i: laboratuvar teknisyeni; K.17: Gönül Kurt, do¤um tari-
hi: 1967, do¤um yeri: Ortaca/ Mu¤la, tahsili: ortaokul mezunu, mesle¤i: iflçi; K.18: Ze-
liha Yaman, do¤um tarihi: 1966, do¤um yeri: Dalaman/ Mu¤la, tahsili: ilkokul mezu-
nu, mesle¤i: ev han›m›; K.19: Fatma Nigar Okur, do¤um tarihi: 1975, do¤um yeri: Da-
laman/ Mu¤la, tahsili: ortaokul mezunu, mesle¤i: ev han›m›; K.20: Yaprak Güven, do-
¤um tarihi: 1977, do¤um yeri: Dalaman/ Mu¤la, tahsili: ilkokul mezunu, mesle¤i: se-
zonluk iflçi; K.21: Menekfle Kahveci, do¤um tarihi: 1966, do¤um yeri: Aksaray, tahsi-
li: ilkokul mezunu, mesle¤i: ev han›m›; K.22: Derman Güçlü, do¤um tarihi: 1977, do-
¤um yeri: Dalaman/ Mu¤la, tahsili: ortaokul mezunu, mesle¤i: ev han›m›; K.23: Yük-
sel ‹flli, do¤um tarihi: 1954, do¤um yeri: Dalaman/ Mu¤la, tahsili: ilkokul mezunu,
mesle¤i: ev han›m›; K.24: Remziye Orhan, do¤um tarihi: 1962, do¤um yeri: Dalaman/
Mu¤la, tahsili: üniversite mezunu, mesle¤i: emekli ziraat mühendisi; K.25: Melahat
Acar, do¤um tarihi: 1960, do¤um yeri: Toparlar/ Köyce¤iz/ Mu¤la, tahsili: lise mezu-
nu, mesle¤i: ev han›m›; K.26: Gülsüm Ak›nc›, do¤um tarihi: 1942, do¤um yeri: Mu¤-
la, tahsili: ilkokul mezunu, mesle¤i: çiftçi; K.27: Ayten Ak›nc›, do¤um tarihi: 1967,
do¤um yeri: Mu¤la, tahsili: ilkokul mezunu, mesle¤i: çiftçi; K.28: Nurgül Alt›n, do-
¤um tarihi: 1964, do¤um yeri: Dalaman/ Mu¤la, tahsili: yüksek okul mezunu, mesle¤i:
ebe; K.29: Dudu Kavac›k, do¤um tarihi: 1970, do¤um yeri: Dalaman/ Mu¤la, tahsili:
lise mezunu, mesle¤i: ev han›m›; K.30: Müzeyyen Alt›n, do¤um tarihi: 1955, do¤um
yeri: Dalaman/ Mu¤la, tahsili: ortaokul mezunu, mesle¤i: emekli; K.31: Ümmü Alt›n,
do¤um tarihi: 1947, do¤um yeri: Dalaman/ Mu¤la, tahsili: ilkokul mezunu, mesle¤i: ev
han›m›; K.32: Bedriye Alt›n, do¤um tarihi: 1975, do¤um yeri: Dalaman/ Mu¤la, tah-
sili: ortaokul mezunu, mesle¤i: ev han›m›; K.33: Fatmana ‹flli, do¤um tarihi: 1955, do-
¤um yeri: Dalaman/ Mu¤la, tahsili: ortaokul mezunu, mesle¤i: ev han›m›; K.34: Emi-
ne Can, do¤um tarihi: 1977, do¤um yeri: Dalaman/ Mu¤la, tahsili: yüksek okul mezu-
nu, mesle¤i: hemflire; K.35: fierife ‹flli, do¤um tarihi: 1985, do¤um yeri: Dalaman/
Mu¤la, tahsili: yüksek okul mezunu, mesle¤i: sat›fl eleman›; K.36: Nefise Çelik, do¤um
tarihi: 1947, do¤um yeri: Dalaman/ Mu¤la, tahsili: okumay› kendi kendine ö¤renmifl,
mesle¤i: ev han›m›; K.37: Zeynep Çelik, do¤um tarihi: 1943, do¤um yeri: Dalaman/
Mu¤la, tahsili: ilkokul mezunu, mesle¤i: ev han›m›; K.38: Cennet Yaman, do¤um ta-
rihi: 1965, do¤um yeri: Dalaman/ Mu¤la, tahsili: ilkokul mezunu, mesle¤i: ev han›m›;
K.39: Necmiye Kaplan, do¤um tarihi: 1959, do¤um yeri: Dalaman/ Mu¤la, tahsili:
yüksek okul mezunu, mesle¤i: emekli ö¤retmen.



Orta boylular, ev ifllerinde hamaratt›r. K›sa boylular, efllerine çok cilve
yaparlar. Uzun boylu erkekler, k›sa ömürlü olurlar. K›sa boylu erkekler
ise, uzun yaflar ve dayan›kl›, sa¤l›kl› olurlar (K. 3); Uzun boylular, be-
ceriksizdir. Boy devede de var ama eflek çeker, derler. K›sa boylular, fe-
sat ve fitne olur (K. 4); Uzun boylular, kendini be¤enmifllerdir. Çabuk
flekil bozuklu¤una u¤rarlar. Orta boylular, her fleye olumlu yaklafl›rlar.
K›sa boylular, kompleksli olurlar (K. 5); K›sa boylular, fesat olurlar. Bo-
yu kadar da, yerin alt›nda vard›r, denir. Her yönlerini göstermezler, iç-
ten pazarl›kl›d›rlar. Uzun boylular, saf olur (K. 6); Uzun boylular, ken-
dini be¤enmifl, k›sa boylular sevimli ve sempatik olurlar (K. 7); K›sa
boylular, huysuz ve komplekslidirler (K. 8); Uzun boylular, azla yetinir-
ler, kanaatkârd›rlar. Orta boylular becerikli, hamaratt›rlar. K›sa boylu-
lar güvensizdirler (K. 9); Uzun boylu kad›nlar, cinsel olarak isteksizdir.
Yatakta iyi olmazlar (K. 11); Poposu yere yak›n olan insanlardan da-
ima uzak duracaks›n. Kavgac› olurlar, insana zarar verirler (K. 13);
Uzun boylu kad›nlar›n cinsel iste¤i az olurmufl (K. 14); Poposu yere ya-
k›n olan kad›ndan da erkekten de korkulur. Fitne, fesat ve hileci olur-
lar (K. 15); Uzun boylular so¤uk ve ciddi; orta boylular sevimli ve sem-
patik; k›sa boylular nefleli olurlar (K. 16); Boyu uzun olanlar güvenilir;
k›sa olanlar sinsidir. En iyisi orta boydur, idealdir, sevimlidir (K. 17);
Uzun boylular kendini be¤enmifltir. En iyisi orta boydur. ‹yimser ve se-
vimlidirler (K. 18); K›sa boylular çok ak›ll› olur. Uzun boylular bofl
olurlar. Zeki de¤ildir (K. 19); K›sa boylular genelde kompleksli olurlar.
K›skançt›rlar, hilebazd›rlar. Uzun boylular afl›r› derecede kendilerine
güven duyarlar. Fiziki yap›lar› buna etkendir. K›sa boylular her zaman
tedbirlidir. B planlar› mevcuttur. Uzun boylular kendilerine çok gü-
vendikleri için sap gibi ortada kal›rlar (K. 20); Uzun boylular için ‘de-
vede de boy var ama efle¤in ard›ndan gider’ derler. Biraz saf ve tek fi-
kirli olurlar. Orta boylular sempatiktir, hareketli, cana yak›nd›rlar (K.
21); Uzun boylular, kendini be¤enmifl ve ukala olurlar. ‹nsanlara yük-
sekten bakarlar. K›sa boylular çok uyan›kt›r. Ama bildikleri bir fley de
yoktur (K. 22); K›sa boylular fitne fücur, art niyetli olurlar. Boyunun
bir bu kadar› da yerin alt›nda, denir (K. 23); Uzun boylular, saf ve tek
fikirli olurlar. K›salar›n menfaati ön plandad›r (K. 24); Uzun boylular,
al›ml› ama saf olur. K›sa boylular, k›skanç, hileci olur (K. 25); Uzun-
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dur boyumuz, Çingenedir soyumuz’ derler. Uzun boylular, gökten elma
toplamaya, deve k›ç› ya¤lamaya yarar. Baflka ifle yaramazlar. ‘Ortad›r
boyumuz, b›llad›r soyumuz’; K›sad›r boyumuz, fitnedir soyumuz’ deriz
(K. 26); Uzun boy diye övünme, devede de var ama eflekler çeker’ de-
nir. K›ç› yere yak›n olanlar, fitne olur (K. 27); Uzun boylular, tembel
ve kalpazan olurlar. Uzunlar, tek fikirli ve saf olur. K›salar›n, ikna ka-
biliyeti yüksektir (K. 29); Uzun boylular, saf olur. K›sa boylular, cin fi-
kirdir. Uzun boylular, tek fikirlidir. Onlar› küçücük eflekler çeker gider
ama bunu gurur meselesi yapmazlar. Temiz kalplidirler (K. 30); K›sa
boylular, uzun boylular› kand›r›verir (K. 31); Uzun boylular, saf olur.
K›sa boylular, fitne insanlard›r (K. 33); Uzun boylular, saft›r. K›sa boy-
lular, fitne fücurdur (K. 34); Uzun boylular, avanak; k›sa boylular
kompleksli, karmafl›k olur (K. 35); K›sa boylular kaprisli; uzun boylu-
lar ukala olur, insanlara havadan bakarlar.” (K. 36); Uzun boylular, bi-
raz safça olur. Haval›d›rlar ama tek fikirlidirler. Fitne fücur de¤ildirler.
K›sa boylular, hileci ve fitne olurlar. K›sa ile köseden uzak dur, denir
(K. 37); Boyu uzun olan›n akl›n›n k›t oldu¤u söylenir. K›sa boylular
için, f›r›ldak denir. Ne zaman ne yapacaklar› belli olmaz. Zeki olurlar
(K. 38); Uzun boylular, daha cana yak›n ve insanc›l olurlar. K›ç› yere
yak›n olanlar, muzip olurlar. Güvenilmez. ‘Bana dokunmayan y›lan
bin yaflas›n’ derler. Bencil olurlar. O nedenle köse ile k›sadan uzak dur’
denir (K. 39).

2. Baflla ‹lgili Yorumlar

Kafas› büyük olanlar ak›ll›d›r (K. 1); Küçük kafal›lar, civciv gibi-
dir, kafalar›n›n içi bofltur (K. 2); Yass› kafal›lar, menfaatçidirler (K. 3);
Büyük kafal›lar, saf; küçük kafal›lar zeki olurlar (K. 5); Yumurta kafa-
l›lar, zeki insanlard›r. ‹ri kafal›lar, aptal olurlar (K. 8); Yuvarlak iri bafl-
l›lar›n, çok yatmaktan bafllar› yuvarlanm›fl gitmifltir, tembeldir. Kafas›
çekiç gibi olanlar zekidir.” (K. 9); Kafas› söbü (uzun ve sivri) olanlar,
k›skanç ve flirret olurlar (K. 10); Kafas› büyük olanlarda, ak›l ve zekâ
çoktur. Küçük kafal›lar›n akl› biraz k›tt›r (K. 11); Bafl› yanlardan bas›k
olanlar›n can› tez olur, çabuk k›zarlar (K. 12); Kafas› yass› olanlar›n ga-
m› kederi yoktur (K. 13); Kafas› büyük olan kifliler, hay›rseverdirler.
Olaylara daha tedbirli yaklafl›rlar (K. 14); Kafas› kocaman olan insan-
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larda zekâ çoktur (K. 15); Bafl› yuvarlak olanlar, yumuflak huylu; uzun
ve sivri olanlar sert huylu; küçük olanlar düflük zekâl› olurlar (K. 16);
Uzun ve sivri kafal›lar, ciddi; küçük kafal›lar inatç›d›r (K. 17); Küçük
kafal›lar seviyesiz olur (K. 18); Kafas› büyük olanlar zeki olurlar (K.
19); Büyük kafal›lar zeki olurlar (K. 20); Küçük kafal›lar becerikli olur
(K. 21); Bafl› yandan bas›k olanlar çok zekidir (K. 22); Yuvarlak bafll›-
lar iyilik yapmak ister. ‹ri bafll›lar, ak›ll›, ilim sahibi olur (K. 25); Kü-
çüktür kafam›z, ak›ll›d›r obam›z’ deriz (K. 26); Kafas› iri olanlar, eflek
gibi inatç›, huyu bozuk ve geçimsiz olur (K. 27); Küçük kafal›lar, zeki
olur. Ailesine düflkün olur. Çal›flkand›rlar (K. 32); Söbü kafal›lar ve
kel kafal›lar ak›ll› olur (K. 33); Büyük kafal›lar için, içi bofl denir (K.
34); Koca kafal›lar, aptal olurlar (K. 35); Büyük kafan›n içi bofltur. Kü-
çük kafal›lar, zeki olur.” (K. 37); Koca kafal›lar, zeki olur (K. 38); Bafl›
sivri olanlar ile bafl› arkaya do¤ru ç›k›k olanlar, çok zeki olur. Büyük
kafal›lar, zeki de¤ildir (K. 39).

3. Saç ve Saç Rengiyle ‹lgili Yorumlar

Sar› saçl›lar inatç›d›r (K. 1); Siyah saçl›lar, kaprisli ve sinirlidir
(K. 2); Sar› saçl›lar, kendini be¤enmifl; siyah saçl›lar, kendine güve-
nen, ifl bilir; ince telli saç› olanlar, narin, ç›tk›r›ld›md›rlar (K. 3); Si-
yah saçl›lar, do¤all›ktan yanad›r. Sar›fl›nlar, saf görünüfllüdürler ama ze-
kidirler (K. 5); Sar› saçl›lar, d›flar›ya karfl› aptal görünürler, asl›nda ze-
kidirler. Kendilerine ç›karc›d›rlar. Koyu renkli saçl›lar, do¤all›ktan ya-
nad›r. Görünüfle önem vermezler (K. 6); Siyah saçl›lar, asil ve soylu
olurlar. Sar› saç, seksili¤in sembolüdür. K›v›rc›k saçl›lar, sempatik, se-
vimlidirler (K. 7); Sar›fl›nlar, sevimli; siyah saçl›lar lider ruhlu olurlar
(K. 8); Uzun ve s›k saç, k›zlarda sayg›l›l›k belirtisidir. Annesini dinle-
mifl ve saç›n› kesmemifltir. ‹taatkârd›r. Siyah saçl›lar, aksi; sar› saçl›lar
kimseyi be¤enmez; ince telli seyrek saçl›lar, hassas; k›v›rc›k saçl›lar, uy-
sald›r (K. 9); Saçlar›n›n k›v›rc›¤› iri olanlar, inatt›r (K. 10); Sar› saçl›-
lar, çok kibirli ve gururludurlar. Saçlar› simsiyah olanlar da k›skançt›r
(K. 11); ‹nce telli saçlara sahip olanlar›n kalbi hassast›r. Saç› sert olan-
lar cesurdur. Seyrek saçl›lar›n zihni sürekli bir fleylerle meflguldür (K.
12); Saçlar› afl›r› k›v›rc›k olanlar, koyun gibidir, her fleye boyun e¤er-
ler, her deneni yaparlar (K. 13); Saçlar› çok sert ve dik olanlar, çal›m-
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l›d›rlar (K. 14); Alt›n sar›s› saçlar› olanlar çok haval› ve kibirli olurlar.
Hayalperesttirler (K. 15); Saçlar› siyah olanlar, sinsi; sar› olanlar çeki-
ci; k›v›rc›k olanlar nefleli ve zor olurlar (K. 16); Saçlar› siyah olanlar
so¤uk; sar› olanlar yumuflak huylu; k›v›rc›k olanlar dobra olur (K. 17);
K›v›rc›k saçl›lar, oldu¤u gibidir (K. 18); Sar› saçl›lara aptal derler ama
bana göre ak›ll› olurlar. Siyah saçl›lar hareketli, k›p›r k›p›r olurlar. K›-
v›rc›k saçl›lar yumuflak huylu olurlar, narindirler (K. 19); Sar› saçl›lar
aptal olurlar. K›v›rc›k saçl›lar çevrelerine karfl› duyarl›d›rlar. Becerikli-
dirler (K. 20); Sar›fl›nlar kendini be¤enmifl olur. Burnu düflse dönüp
bakmaz, denir (K. 21); Sar›fl›nlar iyi huylu, sevecen olur (K. 23); Sey-
rek saçl›lar zeki olur. Sar›fl›nlar pozitif insanlard›r. Kolay iletiflim kurar-
lar. Esmerler sabit fikirlidir. Yenilikleri kolay kabullenmezler (K. 24);
Siyah saçl›lar sab›rl›d›r. Sar› saçl›lar kibirlidir. K›v›rc›k saçl›lar yard›m-
severdir (K. 25); Tepesindeki saçlar, dik dik duruyorsa inatç›d›r. Nal
der, m›h demezler (K. 31); ‹nce telli, seyrek saçl›lar savurgan olur. On-
lar için, ‘al sana, al sana; sap› kald› kel Hasan’a’ denir (K. 32); ‹nce tel-
li saçl›lar, çok zekidir. Siyah saçl›lar, al›ml›d›r. Sar› saçl›lar, aptal olur.
K›v›rc›k saçl›lar, sempatik, cana yak›n olur (K. 34); Seyrek saçl›lar, çok
ince düflünen, kafas›n› haddinden fazla fleylerle meflgul eden insanlar-
d›r. Sar› saçl›lar aptal olur. ‘Esmerin tad›, sar›fl›n›n ad› var’ denir. Sa-
ç›nda döneri olanlar, aksi ve inatç› insanlard›r. Saçlar› kirpi gibi dik
olanlar, sinirli olurlar (K. 35); Sar› saçl›lar, kendini be¤enmifl olur. Saç
telleri ince olanlar, zay›f kiflilikli olurlar (K. 36); Saç› at k›l› gibi sert
olanlar, pratik zekâl› olurlar. Sar› saçl›lar, kibirli olur. Esmerler, sab›rl›
olurlar. Kumrallar, uysal ve uyumlu olur. Saç› seyrek ya da kel olanlar,
zeki olur (K. 37); K›v›rc›k saçl›lar, çok zeki ve sevimli olurlar. Dik saç-
l›lar, inatç› ve aksi olurlar (K. 39).

4. Al›nla ‹lgili Yorumlar

Genifl al›nl›lar, dobra dobrad›r (K. 2); Dar al›nl›lar, asabi; genifl
al›nl›lar, hofl görülü ve cömerttirler (K. 5); Dar al›nl›lar, asabi, inatç›
olurlar (K. 6); Genifl al›nl›lar, çabuk aldan›rlar, tek fikirlidirler (K. 9);
Aln› çok ufak olanlar›n akl› biraz k›t olur (K. 10); Aln›n›n ortas› çu-
kurlaflm›fl olanlar, kendini be¤enmifltir (K. 11); Aln› genifl olanlar, her
fleye olumlu yaklafl›rlar, hoflgörülüdürler (K. 13); Aln› genifl olan kifli-
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ler, mesle¤inde baflar›l›d›r, beceriklidir (K. 14); Aln› genifl olan kiflile-
rin anlay›fl› çoktur. Her fleyi çabucak kavrarlar (K. 15); Aln› genifl
olanlar, ileri görüfllü, zeki; dar olanlar cimri olurlar (K. 16); Aln› genifl
olanlar flansl›; dar olanlar flanss›zd›r (K. 17); Aln› genifl olanlar, çal›fl-
kan ve ileri görüfllü; dar olanlar dar düflüncelidirler (K. 18); Aln› aç›k
olanlar sinirli olurlar (K. 22); Genifl al›nl›lar, ahlak sahibi ve iyi huy-
ludur. Ufak al›nl›lar, dar görüfllüdür. Yass› al›nl›lar, tembel olur (K. 25);
Genifl al›nl›lar, aln› gibi genifl, rahatt›rlar (K. 30); Aln› genifl olan›n,
gizlisi yoktur. Aln› dar olanlar, içten pazarl›kl›d›r. Çevreleri dard›r.
Kompleksli ve dolay›s›yla k›skançt›rlar (K. 31); Aln› aç›k olan›n, flan-
s› da aç›k olur (K. 33); Genifl al›nl›lar, flans› aç›k kiflilerdir (K. 34); Ge-
nifl al›nl›lar, çok düflünceli ve zeki olurlar. Laf›, düflünerek söylerler.
Dar al›nl›lar›n görüflleri dar olur (K. 35); Aln› genifl olanlar, yenilikle-
re aç›k insanlard›r. Gizlileri, sakl›lar› yoktur (K. 36); Aln› dar olan›n,
görüflü de dard›r (K. 37); Aln› genifl olanlar›n, ufku genifltir (K. 38).

5. Kaflla ‹lgili Yorumlar

Kafllar›n rengi, s›kl›¤›, yumuflak veya sert olmas›, flekli, duruflu ve
gözlerle aras›ndaki mesafenin azl›¤› ya da çoklu¤una dayan›larak baz›
yorumlar yap›lmaktad›r: Çat›k kafll›lar sinirli olur (K. 1); Çat›k kafll›-
lar, asabidir (K. 2); Siyah, çat›k kafll›lar, ac›mas›zd›r (K. 3); Çat›k kafl-
l›lar, geçimsiz olur (K. 4); Kafllar›, gözüne yak›n olanlar, çok ukala ve
hükmedici olurlar (K. 6); Koyu, siyah kafll›lar, ciddi ve güvenilir olur-
lar. Kafl› s›k olan erkekler, maçodur (K. 7); Yay kafll›larda, baflkanl›k ve
yönetici ruhu vard›r (K. 8); Kafllar›, gözlerine çok yak›n olanlar, çok
anlay›fll›d›rlar (K. 10); Çat›k kafll›lar, asl›nda her fleyi bilir ama bilmi-
yor gibi görünürler. K›skançl›k yap›p bildiklerini söylemezler (K. 11);
Kafllar› s›k olanlar, iyilikseverdirler. Sert ve dik kafll›lar, mert, cesaret-
li olurlar (K. 12); Kafllar› do¤ufltan yay gibi olanlar, saf ve iyi bir kalbe
sahiptirler. Bir kafl›, di¤erine göre daha yukar›da duranlar, çok inatç›-
d›r (K. 13); Kafllar› çok seyrek olanlar, hayalperest olur. Kafllar› yay gi-
bi ince olanlar, hassas ve ince ruhlu olurlar (K. 14); Kafllar› birbirin-
den çok uzak olanlarda zekâ k›tt›r (K. 15); Siyah ve koyu kafll›lar, sert;
yumuflak ve seyrek kafll›lar iyimser olur (K. 16); Koyu ve siyah kafll›lar,
emredicidir. Kafllar› yay gibi olanlar sosyaldir. Çat›k kafll›lar, k›zg›n olur
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(K. 17); Kafllar› koyu ve siyah olanlar, sinirlidir (K. 18); Çat›k kafll›
olanlar evlenince anadan babadan uzak yaflamazlar. Ayr›k kafll›lar tam
tersine uzak bir yere evlilik yaparlar (K. 19); Çat›k kafll›lar asabi gibi
gözükse de dünyadaki en duygusal insanlard›r. En basit bir konuda bi-
le gözyafllar›na hakim olamazlar (K. 20); Hilal kafll›lar, güvenilir olur-
lar. Dürüsttürler (K. 28); Hilal kafll›lar, çekici olur (K. 33); K›sa ve bir-
birine kar›flm›fl çat›k kafll›lar, asabi olurlar (K. 34); Koyu siyah kafll›lar,
ifadeleri düzgün, mimikleri belirgin insanlard›r (K. 35); Çat›k kafll›lar,
asabi olurlar (K. 36); Çat›k kafll›lar, dertli, hüzünlüdür. Sert sözlü olur-
lar, geçimsizdirler (K. 37).

6. Kirpikle ‹lgili Yorumlar

Kirpiklerin, sertli¤i ya da yumuflakl›¤› ile diziliflinin düzgünlü¤ü ya
da düzensizli¤inin kiflinin mizaç ve ahlak›yla ile ba¤lant›s› flu flekilde
kurulmaktad›r: Uzun kirpiklilerin ahlak› iyi olur. ‹yili¤i, yard›m etme-
yi severler (K. 11); Kirpikleri uzun olanlar, ak›ll› olurlar (K. 12); Kir-
pikleri uzun olan›n, ahlak› iyi olur. Ak›ll›d›rlar (K. 14); Düzgün ve di-
zili kirpikler, karfl›s›ndakini ok gibi etkiler (K. 34); Kirpikleri sert olan-
lar, asabi olur (K. 36).

7. Göz ve Bak›flla ‹lgili Yorumlar

Gözleri k›s›k bakanlar, içten pazarl›kl›d›r. F›r›ldak gözler, hiçbir
fleyi kaç›rmayan merakl›lard›r. Parlak gözlü insanlar›n kalbi gözlerine
yans›r. Sabit bak›fll›lar›n bir k›sm› bofl, bir k›sm› da kötü niyetli bakar.
Yere bakanlar sinsidir. Mavi gözlüler asabi olur (K. 1); Mavi, yeflil ve
benli gözlerin nazar› de¤er (K. 2); Siyah gözlüler, korkusuz; ela gözlü-
ler, nazl›; mavi gözlüler, tafl çatlatan; yeflil gözlüler, iflveli; parlak gözlü-
ler, tuttu¤unu koparan; yere bakan yürek yakan gözlüler ad› üstünde,
yürek yakarlar, sinsidirler. Siyah gözlüler, korkusuzdur. Sabit bak›fll›lar,
aptald›r (K. 3); Renkli gözlüler, iyi bakmazlar (K. 4); ‹ri gözlüler, me-
rakl›d›r, araflt›rmac› ruhludurlar. Çekik gözlüler, neflelidir (K. 5); ‹ri
gözlüler, merakl›, görgüsüz ve bilmifl olurlar (K. 6); ‹ri gözlüler, zeki; si-
yah gözlüler, kararl› olur. Mavi gözlülerin nazar› çok de¤er. Sabit bak›fl-
l› gözlüler, geri zekâl› olur. Göz kapa¤› flifl olanlar, tembel olurlar (K. 7);
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‹ri gözlüler, seksi yönlerini ortaya ç›kar›rlar ve kullan›rlar. Renkli göz-
lülerin nazar› çok de¤er (K. 8); Mavi gözlüler, iyi gözle bakmaz, nazar›
de¤er. ‹ri gözlüler, büyücü ruhludur. Yafl›ndan daha olgundur. K›s›k
gözlüler, h›rsl›d›r. fiafl› gözlülerin sözüne güven olmaz. Ela gözlüler, gü-
venilirdir, s›r saklarlar. Sabit bak›fll›lar›n sevdi¤i biri vard›r, dal›p dal›p
gider. Gözleri yukar› bakanlar, dikkatsiz ve sakard›r (K. 9); Ela gözlü-
ler, ifllerinde ciddi, sab›rl› ve terbiyeli olurlar (K. 10); Mavi gözlüler,
merhametsiz, lakayt; siyah gözlüler ise, söz dinler olur. Gözleri, içine
gömülmüfl olanlar, inatç›d›r. Gözleri yere bakanlara ‘Yere bakan yürek
yakan’ denir. Göz kapaklar› kemerli olanlar, insanlara karfl› büyüklük
taslarlar (K. 11); Gözleri çok aç›k bir ela renginde olanlar, ince düflün-
celi, nezaketli kiflilerdir. Süzgün süzgün bakanlar, flehvete düflkün olur-
lar (K. 12); Gözleri flafl› olanlar, u¤ursuzdur (K. 13); Gözleri d›flar› f›r-
lak olanlar, cinnet geçirmeye müsaittirler. ‹natt›rlar. Gözkapaklar› ke-
merli olan kifliler, devaml› büyüklük taslar yap›dad›r (K. 14); Gözleri
kanl› gibi olanlar, çok sinirli ve fliddete e¤ilimlidirler (K. 15); Gözleri
küçük olanlar, sinsi ve belirsiz; ela gözlüler duygusal; mavi gözlüler
kendini be¤enmifl; yeflil gözlüler aldat›c› olur. Gözleri süzgün süzgün
bakanlar saf olur. Gözünde ben olanlar sinirli ve hassas olur. Gözleri
f›rlak olanlar inatç›d›r. Yere bakan gözler ise, güvensizdir, ürkütücüdür.
Yukar› bakan gözler, gözlemci ve zekidir (K. 16); Gözleri parlak olan-
lar, manal› bakar, zekidir. Süzgün süzgün bakanlar düflük zekâl›d›r. Ye-
re bakanlardan korkacaks›n, sinsidirler (K. 17); Mavi gözlüler so¤uk
olurlar. Narlar› çok de¤er, onlardan çekinir korkar›m. Sabit bakanlar
bofl bakar, bir düflüncesi yoktur (K. 19); Mavi gözlüler çok tehlikelidir-
ler. Asla güvenilmez, uzak olmakta her zaman fayda vard›r. Siyah göz-
lüler zeki olurlar. Küçük gözlüler aptal olurlar. Süzgün bak›fll› gözler
kendinden emindir. Bu kifliler çevresindeki olaylar› çok iyi analiz etme
gücüne sahiptirler. F›rlak gözlüler kuflkucudur. Buna en iyi örnek kifli-
ler de Alevi Türkmenlerdir (K. 20); Renkli, özellikle mavi, yeflil göz-
lerin nazar› de¤er. Onlardan korkacaks›n. Beceri ve güzel yönlerini on-
lara gösterme, nazar de¤dirirler (K. 22); Renkli gözlüler, cin fikirli,
uyan›k, zeki ve çetrefilli iflleri iyi beceren tiplerdir. Gözleri çok oynak
olan, gözlerini çok hareket ettirenlerin gözünün birisi kalk gidelim, bi-
risi dur otural›m, der (K. 23); Çekik gözlüler, sert yap›l›d›rlar. Gözü ka-
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ra olurlar. Yeflil gözlü erkekler, dönek olurlar. Sözlerine sad›k olmazlar.
Ela gözlüler dürüst olurlar (K. 24); Ela gözlüler güzel huyludur, güzel
konuflurlar. Mavi gözlüler zekidir, ama nazarlar› de¤di¤i için uzak dur-
mal›d›r. Yere bakarlar, yürek yakarlar. Her ifli gizli yaparlar. Sabit bak›fl-
l›lar aptald›r (K. 25); Kara gözlüler arabayla, mavi gözlüler aramayla
bulunur (K. 26); Çak›r gözlülerin nazar› de¤er. Bunlar, k›zd›¤› insan›
görünce kendi ayakkab›s›n› ters çevirir, gelen insan yere düflermifl (K.
27); Ela gözlüler çabuk dost edinir. Edinince de tam edinir, b›rakmaz,
sevilir (K. 28); Ela gözlüler, narin ve dayan›ks›z olur. Sa¤l›klar› çabuk
bozulur. Esmerler, dayan›kl›d›r. Mavi gözün nazar› çok de¤er (K. 29);
Yere bakanlar, sinsi ve asabi olurlar. Gizledikleri bir fleyler vard›r. Çev-
relerine kapal›d›rlar, ne zaman ne yapacaklar› belli olmaz. Yukar› ba-
kanlar, dikkatsiz ve sakar insanlard›r. Gök gözlülerin nazar› de¤er. Ela
gözlüler uysald›r (K. 31); Gözünün karas› büyük olanlar, korkusuz olur.
Kahramanl›k duygusu fazlad›r. Mavi ve yeflil gözlülerin nazar› de¤er (K.
32); Ela gözlüler, iyi niyetli, cana yak›n, sempatik olur. Mavi gözlüler,
kötü niyetlidirler. Nazarlar› çok de¤er. ‘Gök gözlü, kul kötüsü’ denir
(K. 33); Küçük ve k›s›k gözlüler, sempatik olurlar. Konuflurken yere ba-
kanlara ‘yere bakan, yürek yakan’ denir. Renkli gözlülerin nazarlar› de-
¤er (K. 34); Bayg›n bak›fll›lar, hayattan bezmifl insanlard›r. Mavi gözlü-
lerin nazar› de¤er (K. 35); ‹ri gözlüler, cana yak›n olur. ‘Gök göz kör-
den say›l›r’ denir. Etraf›n› görmez (K. 37); Kara gözlüler, çok ac›mas›z
ve sert olurlar. Ela gözlüler, yumuflak huylu ve sevecen olur. Mavi göz-
lülere güvenilmez. Gözünün beyaz› çok olanlar, saf olurlar (K. 38);
Mavi gözlülerin nazar› de¤er (K. 39).

8. Kulakla ‹lgili Yorumlar

Kula¤›n, kafan›n di¤er organlar›na oranla büyüklü¤ü, küçüklü¤ü,
kulak memesinin kafaya bitiflik ya da ayr› olmas› da çeflitli yorumlara
sebep olmaktad›r: Uzun etli kulaklar, her fleyi alg›lay›p beyne yazarlar.
Çabuk kavrarlar (K. 2); Büyük kulakl›lar, eflek gibi inatç›d›r (K. 3);
Kepçe kulakl›lar, sinirli olur (K. 4); Büyük kulakl›lar, komplekslidirler
(K. 5); Uzun etli kulakl›lar, k›sa ömürlü olurlar (K. 7); Büyük kulakl›-
lar, eflek gibi inatç›; küçük kulakl›lar vurdumduymaz; etli kulakl›lar,
çevresine duyarl›d›r (K. 9); Kulaklar› uzun ve etli olanlar, tembel olur
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(K. 10); Kulak memesi bitiflik olanlar, ara bozcu tiplerdir (K. 11); Kep-
çe kulakl›lar, her fleyi çok iyi duyarlar (K. 12); Kula¤› yass› ve k›vr›m-
s›z olanlar, kaba ve cimridirler (K. 13); Kulaklar›, kafas›ndan çok ayr›k
duranlar, geveze olurlar. Efllerine sad›k olmazlar (K. 14); Kulaklar› kü-
çük olanlar, çok al›ngan kiflilerdir (K. 15); Kulaklar› büyük olanlar her
fleyi iyi duyar, zeki ve duyarl›d›rlar. Küçük kulakl›lar a sosyal olur. Ku-
lak memesi bitiflik olanlar h›rsl›d›r (K. 16); Kula¤› kafas›ndan ayr›k
olanlar, düflük zekâl› olur (K. 18); Kepçe kulakl›lar, sevecendirler (K.
24); Büyük kulakl›lar, dikkatli olurlar (K. 31); Büyük kulakl›lar, çok
hassas fleyleri duyarlar (K. 33); Kepçe kulakl›lar, dikkatli insanlard›r.
Uzun etli kulakl›lar, uzun ömürlü olurlar (K. 35); Kula¤›, kafas›na ya-
p›fl›k olanlar, güreflçi tipidir (K. 38).

9. Burunla ‹lgili Yorumlar

Burun delikleri iri olanlar, sinirlidir, burunlar›ndan soluyor, denir
(K. 5); Büyük burunlular, vatansever, milliyetçi olurlar. Ufak burunlu-
lar, nazik olurlar(K. 6); Erke¤in burnu büyükse, cinsel organ› da büyük-
tür. K›sa burunlular, zarafetlidir (K. 7); Küçük burunlular›n, alt›nc› his-
leri kuvvetlidir. Büyük burunlular, cana yak›nd›rlar (K. 9); Burnu mini-
cik olanlar, çok korkak olur (K. 10); Gaga burunlular›n huyu iyi olmaz.
Cimri olurlar (K. 11); Burun ucunun yuvarla¤› iri olanlar›n ahlak› iyi-
dir. Kapal› duran burun deli¤ine sahip olanlar, talihsizdirler (K. 12);
Burnu bas›k gibi duranlar, genellikle ak›ldan noksand›r (K. 13); Burnu
ufac›k olanlar, iyi ahlakl›d›r. Aza kanaat ederler (K. 14); Burnunun ucu
yukar› kalk›k olanlar, gururlu olurlar. Her fleye flüphe ile yaklafl›rlar (K.
15); Burun delikleri dar olanlar, içine kapal› olurlar (K. 16); Burun de-
likleri kapal› duranlar, sabit fikirlidir (K. 17); Burnu bas›klar, h›rsl› ve
içten pazarl›kl› olurlar (K. 18); Burnu kalk›k olanlar haval›, asil olurlar,
otoriter olurlar (K. 22); K›sa burunlular korkakt›rlar (K. 25); Uzun bu-
runlu insanlar, zengin olmaya merakl›d›rlar ve de zengin olurlar (K.
33); Burun delikleri iri olanlar, sinirli olur. Burnundan soluyor, denir.
Yass› burunlular, cimri olur. Gaga burunlulara, zengin burnu denir (K.
34); Burun delikleri kapal› olanlar, m›zm›z insanlard›r. Her fleyden flikâ-
yetçi olurlar (K. 35); Uzun burunlular, duyarl›d›r, hassas olurlar (K. 36);
Burnu çökük olanlar, dövüflken olurlar (K. 38).
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10. A¤›zla ‹lgili Yorumlar

Küçük a¤›zl›lar, laf› net olarak söylemezler. A¤›zlar›nda gevelerler,
aç›k aç›k konuflmazlar (K. 1); Büyük a¤›zl›lar, karfl›s›ndakini sinirlen-
dirirler. Palavrac› olurlar (K. 2); Büyük a¤›zl›lar, akl›ndan geçenleri
an›nda söyler. Orta büyüklükte a¤›zl›lar, kendine güvenir. Küçük a¤›z-
l›lar, s›r tutucu olurlar (K. 3); Küçük a¤›zl›lar, nazik ve kibar olurlar (K.
4); E¤ri a¤›zl›lar, içten pazarl›kl›d›r. Aç›k de¤illerdir (K. 7); Büyük a¤›z-
l›lar, hamileyken çok bal›k yemifllerdir. Yemek piflirmeyi çok severler.
Küçük a¤›zl›lar, ç›tk›r›ld›m olurlar (K. 9); A¤z› büyük olanlar›n ahlak›
iyi olmaz. Merhametsiz ve flefkatsiz olurlar. A¤z› küçük olanlar ise, an-
lay›fll›, iyi ahlakl› ve merhametli olurlar (K. 10); A¤z› e¤ri olanlar,
u¤ursuz insanlard›r (K. 11); A¤z› büyük olanlar, lafç›d›rlar. Herkesin
dedikodusunu yaparlar (K. 13); A¤z› büyük olanlar, obur ve yalanc›d›r-
lar (K. 14); A¤z› minicik olanlar, hafif hoppa ve yaramaz olurlar (K.
15); A¤z› büyük olanlar, çok konuflurlar. ‹yi de¤ildir (K. 16); A¤z› bü-
yük olanlar, çok konuflur. Küçük a¤›zl›lar s›r tutar (K. 17); Büyük a¤›z-
l›lar cesurdur. E¤ri a¤›zl›lar, bofl konuflur (K. 25); Büyük a¤›zl›lar, her
fleyi yetifltirirler, s›r tutamazlar (K. 27); Büyük a¤›zl›lar çok ve bofl ko-
nuflurlar (K. 33); Büyük a¤›zl› olan kad›nlar›n, genital bölgesi büyük
olur (K. 35); Genifl a¤›zl›lar, konuflkand›r (K. 38).

11. Gülmekle ‹lgili Yorumlar

Çok gülenler, hayat› önemsemezler (K. 1); Difllerini göstermeden
gülenler, yapmac›kt›r (K. 2); Çok gülenler, sorumsuz ve sorunsuzdur.
Difllerini göstermeden gülenler iki flekilde olur. Olumlu olanlar, terbi-
yeli ve görgülü; olumsuz olanlar, alayc› ve sinsi olurlar (K. 3); Çok gü-
lenler, neflelidir, sevimlidir (K. 4); Kahkaha ile gülen kad›nlar, dikkat
çekicidir, yapmac›kt›r. Kompleksli olduklar› için bu flekilde dikkat çe-
kerler (K. 6); Difllerini göstererek gülenler, aç›k sözlü; k›s k›s gülenler
sinsi olurlar (K. 8); Çok gülen k›zlar, hayâs›z olur. Ak›llar› noksand›r.
Difllerini hiç göstermeden gülenler, iyi s›r saklayabilen kiflilerdir (K.
10); Güler yüzlü kifliler, herkes taraf›ndan sevilir. Ama kahkaha atarak
gülen kad›nlara hofl gözle bak›lmaz (K. 11); Çok gülenler iyi karfl›lan-
maz. S›r saklayamazlar, biraz hayâs›z olurlar (K. 12); Gülerken diflleri-
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ni gösterecek kadar a¤z›n› açanlar, gevezedirler, s›r tutamazlar. Bu tür-
den insanlara hofl gözle bak›lmaz (K. 13); Güler yüzlü kifliler herkes ta-
raf›ndan sevilir. Ancak gülerken difllerini göstermek hofl de¤ildir. Kah-
kaha atarak gülen kad›nlara hayâs›z gözüyle bak›l›r (K. 14); Çok gülen
kad›nlara iyi gözle bak›lmaz. Hayâs›z, denir (K. 15); Çok gülmek iyi
de¤ildir, ard›ndan a¤lama gelir. Difllerini göstermeden gülenler utan-
gaçt›r (K. 16); Çok gülenler e¤lencelidir ama toplum içinde hofl karfl›-
lanmaz. Difllerini göstermeden gülenler yapmac›kt›r (K. 17); Çok gül-
mek iyi de¤ildir, ard›ndan üzüntü gelir. Difllerini göstermeden gülenler
yapmac›k, içten pazarl›kl›d›r (K. 18); Toplulukta çok gülenler, utan-
maz olurlar. Ars›z olurlar, terbiye almam›fllard›r (K. 31); Difllerini gös-
termeden gülenin, gizledi¤i bir fleyler vard›r (K. 34); Difllerini göster-
meden gülenler, kendinden emin olmayan kiflilerdir (K. 35).

12. Dudakla ‹lgili Yorumlar

Kiflinin duda¤›n inceli¤i, kal›nl›¤›, alt duda¤›yla üst duda¤›n›n bü-
yüklük ve küçüklük aç›s›ndan birbirine oran› ile ilgili de çeflitli yorum-
larda bulunulmaktad›r: ‹nce dudakl›lar, dedikoducudur (K. 2); Kal›n
dudakl›lar, gösterifli sever (K. 3); Duda¤›n›n üstünde ve yan›nda ben
olanlar, seksi olurlar (K. 6); ‹nce dudakl›lar›n sesi güzel olur. Ço¤u ses
sanatç›s› olur (K. 7); ‹nce dudakl›lar, dedikoducu; kal›n, iri dudakl›lar,
a¤›r, oturakl› olurlar (K. 9); Kal›n ve iri dudakl› olan kad›nlar, flehvet-
li olur (K. 10); Üst duda¤›, alt duda¤›ndan daha içerde olanlar, sab›r-
s›zd›rlar, her fleye hemen k›z›verirler (K. 11); Duda¤› çok ince olanlar,
h›rsl›d›rlar (K. 12); ‹nce dudakl›lar, h›rsl›, zeki ve ince düflüncelidirler
(K. 13); Dudaklar› nokta gibi olanlar, gösterifli severler. Çocuksu hal-
leri vard›r (K. 14); Alt duda¤›, üst duda¤›ndan büyük olanlar, nefsine
düflkündürler (K. 15); Duda¤› ince olanlar, h›rsl› olur (K. 16); Dudak-
lar› nokta gibi olanlar›n fizi¤i çok sa¤lamd›r (K. 18); ‹nce dudakl›
olanlar›n a¤z› güzel laf yapar (K. 19); ‹nce dudakl›lar, çok dedikoducu-
durlar (K. 21); ‹nce dudakl›lar s›r saklayamaz, lafç› olurlar (K. 22); ‹n-
ce dudakl›lar, dedikoducu olurlar (K. 24); ‹nce dudakl›lar, kibar, ha-
n›m soyudur (K. 26); ‹nce dudakl›lar, fl›p diye laf› yetifltirirler, dediko-
ducu olurlar. S›r saklayamazlar (K. 28); ‹nce dudakl›lar, her fleye kar›-
fl›rlar. Bilmifl olurlar (K. 30); ‹nce dudakl›lar, çok lafç› olurlar (K. 33);
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‹nce dudakl›lar, fesat, içten pazarl›kl› olur. ‹ri dudakl›lar da saft›r (K.
34); Duda¤› ince olanlar, içten pazarl›kl› ve dedikoducu olurlar (K.
35); ‹nce dudakl›lar, lafç› olur, güvenilmeyen insanlard›r (K. 36); Du-
da¤› ince olanlar, h›rsl› olur (K. 38).

13. Diflle ‹lgili Yorumlar

Seyrek diflliler, çok flansl› olur (K. 2); Seyrek diflliler, zengin olur-
lar (K. 5); Ayr›k diflliler, flansl› ve zengin olurlar (K. 6); Beyaz diflliler,
temiz olur (K. 7); Ön difli seyrek olanlar, zengin olurlar (K. 8); Ön di-
fli seyrek olanlar›n, her ifli rast gider. Uzun difllilerin ömrü uzun olur (K.
9); Seyrek diflliler, çok flansl› ve bahtiyar olurlar (K. 11); Ayr›k diflliler,
ince ruhlu ve ince fikirlidirler (K. 12); Büyük ve bembeyaz diflliler, iç-
lerinde bir fley tutamaz, aç›k yüreklidirler (K. 13); Diflleri iri olanlar,
çok inat olurlar (K. 14); Diflleri seyrek olanlar, flansl›, saadetli ve bah-
tiyar olurlar (K. 15); Uzun diflliler, zeki olur (K. 16); Ön difli seyrek
olanlar çok flansl›, baflar›l› olurlar (K. 19); Ön diflleri ayr›k olanlar çok
flansl› olurlar (K. 20); Seyrek diflliler ileride çok zengin olurlar (K. 22);
Seyrek diflliler, çok flansl› olurlar (K. 24); Diflleri seyrek olanlar, çok
flansl›d›r (K. 31); Seyrek difllilerin baht› aç›k olur (K. 33); Seyrek difl-
liler, flansl› olur. Zengin olurlar. Uzun diflliler, köpek gibi sald›rgan olur
(K. 34); Seyrek diflliler, kendileriyle bar›fl›k olurlar (K. 35); Ön difli
seyrek olanlar, çok flansl›d›r. Zengin de¤ilse de eninde sonunda zengin
olurlar. Bolluk içinde ve mutlu yaflarlar (K. 37); Seyrek diflliler, flansl›
olurlar (K. 38).

14. Dille ‹lgili Yorumlar

Uzun dilliler, pireyi deve yaparlar. Her fleyi oldu¤undan fazla
abart›rlar (K. 1); Uzun dilliler bofl konuflur (K. 4); Uzun dilliler çok
lafç›d›rlar, günahkârd›rlar. Ölünce, dilleri ensesinden çekilecektir
(K. 9); Uzun dilliler, dedikoducu olur, denir (K. 34); Uzun dilliler,
lafç› olur (K. 35); Uzun dilliler, çok lafç› olurlar (K. 36); Uzun dilli-
ler, lafç›d›r (K. 39) Uzun dillilerin, her fleyi oldu¤undan fazla abarta-
rak anlatt›klar›, bofl konufltuklar› ve dedikoducu olduklar› düflünül-
mektedir.
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15. Sesle ‹lgili Yorumlar

Kal›n sesli insanlar, tuttu¤unu koparan, kendine güvenen insan-
lard›r (K. 1); Zay›f sesliler, hastal›k hastas›d›r. Kendilerine problem
ç›karmak için u¤rafl›rlar (K. 2); Sesi kal›n olanlar, bask›c›, kaba olur-
lar. Kendilerini göstermeye çal›fl›rlar (K. 3); C›l›z sesliler, m›zm›z olur
(K. 4); Kal›n ses, kabal›k iflaretidir. ‹nce sesliler, kibar naziktirler (K.
5); ‹nce ve tiz sesliler, dengesiz, y›rt›k olurlar (K. 6); Kal›n ses, sertlik
ifadesidir. Sert karakterli olurlar. Zay›f sesliler, çevresine kapal› olur-
lar. Titrek sesliler, korkakt›r (K. 7); Kal›n sesliler, güvenilir olurlar.
Zay›f sesliler, iyi beslenmemifltir (K. 9); Sesi kal›n olanlar, kendine
güvenen, kendinden emin kiflilerdir. ‹nce sesliler, güvensiz ve korkak
olur (K. 16); Sesi titrek olanlar, korkak, kendine güvensiz olurlar (K.
17); Sesi kal›nlar sert; zay›f olanlar p›s›r›k olur (K. 18); Titrek seslile-
rin g›rtla¤› güzeldir. Ses sanatç›s› olurlar (K. 33); Titrek sesliler, kor-
kak; kal›n sesliler, cesur olurlar (K. 34); Titrek sesliler, korkak olur (K.
35).

16. Çeneyle ‹lgili Yorumlar

Çenenin uzunlu¤u, yuvarlakl›¤› ve sivrili¤i ile ilgili yap›lan yo-
rumlar flöyledir: Sivri çeneliler, her fleye kar›fl›rlar (K. 2); Sivri çeneli-
ler, çok ve bofl konuflur (K. 3); Çenesi yuvarlak olanlar, çok gururlu ki-
flilerdir (K. 6); Sivri çeneliler, fesat, içten pazarl›kl› olur (K. 35).

17. Yüzle ‹lgili Yorumlar

Yass› yüzlüler, sinsi olurlar (K. 2); Büyük yüzlülere, ‘taslak yüz’ de-
nir. Bilgili ve zeki insanlard›r. Elmac›k kemikleri ç›k›k olanlar, h›rsl›,
kilo almaya müsaittirler. Do¤umdan sonra kalçalar› çok genifller (K.
9); Büyük yüzlüler, aptal görünümlüdürler (K. 34).

18. Beniz Rengiyle ‹lgili Yorumlar

K›rm›z› benizliler, içten pazarl›kl› ve tehlikelidirler (K. 2); Soluk
benizliler, hastal›kl› ve so¤uktular (K. 4); K›rm›z› benizliler, utangaç;
sar› benizliler, korkak; esmer benizliler, so¤u¤a karfl› dayan›kl› olurlar
(K. 7); Esmerler, keçi gibi inatt›rlar (K. 9); Benzi bembeyaz olanlar,
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terbiyeli olur (K. 10); Beyaz beniz, çok kibar kiflilerde bulunur (K. 11);
Beyaz benizliler, güzel karakterli insanlard›r (K. 12); Benzi sar› olanlar,
hastal›¤a yatk›nd›r (K. 13); Benzi bembeyaz kiflilerin karakteri de gü-
zeldir. ‹yi ahlaklar› yüzlerine yans›m›flt›r (K. 14); Benzi k›rm›z› olanla-
r›n, içi içine s›¤maz. Kanlar› kaynar, sürekli hareket halindedirler (K.
15); Benzi beyaz olanlar güzeldir, sempatiktir; k›rm›z› benizliler alko-
liktir; solgun benizliler hastal›kl›d›r (K. 16); Beyaz benizliler, çekici,
hofl; k›rm›z› benizliler içkiye düflkün olur (K. 17); Beyaz benizliler çe-
kicidir. Solgun benizliler yorgun, hastad›r (K. 18); Solgun benizliler,
hastal›kl› olurlar (K. 34); Benzi soluk olanlar›n hastal›kl› olduklar› dü-
flünülür (K. 36).

19. Ten Rengiyle ‹lgili Yorumlar

Araplar, araflt›rma bölgemizdeki yerliler aras›nda yo¤un olarak bu-
lunan topluluklardan biri oldu¤u için yerli halk aras›nda ten rengi ko-
yu olanlar fazlad›r. Bu nedenle beyaz ten rengine duyulan özlem, beyaz
tenlilerin mizaç özellikleri ile siyah tenlilerin mizaç özellikleri söyle di-
le getirilmektedir: Bu yörede ço¤unluk Arap oldu¤u için beyaz tenliler
tercih edilir. Ama genelde yak›nlar›n› teselli etmek için, ‘kahve de si-
yaht›r ama beyler içer; kar da beyazd›r ama köpekler s›çar’ denir. Ben
babamdan duyard›m. Bir kad›n varm›fl, o kadar güzel ve beyazm›fl ki
kara üzümü yutunca gerdan›ndan geçerken gözükürmüfl. Bu da beyaz
tenlili¤in be¤enildi¤ini gösterir. Her esmerin hayali, bir beyazla evlen-
mektir (K. 9); Siyah tenliler güvenilir olurlar ve kendini sevdirirler (K.
21); Koyu tenli insanlar çok iyimser olurlar. Her fleylerini paylafl›rlar.
Tatl› dillilerdir, ‘y›lan› deli¤inden ç›kar›r’ derler (K. 22); Beyaz tenliler
narin olurlar. Zeytini yutarken bo¤az›ndan geçerken görülür, denir. Be-
yaz tenliler burada geçerlidir (K. 24); Beyaz geçiverir, sar› kaç›verir. Es-
merin yollar›na kurban kesmeli. Esmerler evlendikten sonra güzelleflir.
Beyazlar ise çirkinleflir (K. 26); Esmerlere, Çingene soyundan denir
(K. 27); Beyaz tenliler, çok hassast›r (K. 36); Ten rengi koyu olanlar,
içine kapan›k olur. Sab›rl›d›r. Aç›k tenliler, aç›k sözlüdür (K. 37); Te-
ni esmer olanlar, daha sa¤l›kl› olurlar. Do¤aya dayan›kl›d›rlar. Beyaz-
lar, narin olurlar (K. 38).
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Osmanl› ‹mparatorlu¤unun, 1522-1526 y›llar› aras›nda Rodos,
K›br›s ve Kuzey Afrika ülkelerinin fethetmesiyle Akdeniz’in bir “Türk
Gölü” haline gelmesinden sonra Dalaman’a deniz yoluyla, ifl bulmak
ve yerleflmek, deniz ticaretiyle köle olarak çal›flmak amac›yla Rodos ve
Girit’ten Rumlar, Kuzey Afrika ülkelerinden Araplar gelip yerleflmifl-
lerdir. Halk aras›nda “pasl› Arap” ad› verilen bu insanlar Sudan köken-
lidir (Avc›-Karaa¤aç, 2005: 31). Bu nedenle bölgede esmer tenli veya
zenci olarak bilinen kifliler fazla bulunmaktad›r. Her ne kadar ten ren-
gi koyu olanlar›n iyimser, sab›rl›, do¤a flartlar›na karfl› dayan›kl› olduk-
lar› düflünülse de, narin ve hassas yap›l› olduklar› söylenen beyaz ten-
liler evlenmek için tercih edilmektedir.

20. Benle ‹lgili Yorumlar

Gö¤sü üzerinde beni olanlar, çok flansl›d›r (K. 2); Gözünde ben
olanlar›n, nazar› de¤er (K. 3); ‹ki memesi aras›nda ben olanlar, çok
mutlu ve uzun ömürlü evlilik yaparlar (K. 7); Sa¤ eli üstünde beni
olanlar, iyi yemek piflirir (K. 9); Göz kapa¤›n›n üstünde ben olanlar,
çok hassas insanlard›r (K. 10); Gözünün etraf›nda ben olanlar, cana
yak›n, dost canl›s› kiflilerdir (K. 11); ‹ki kafl›n›n aras›nda ben olanlar,
hofl sohbettirler (K. 12); Burnunun üstünde ben olanlar, zevkine düfl-
kündür (K. 13); Kula¤›n›n üzerinde ben olanlar, bafl›na buyruk yafla-
may› severler. Özgürlüklerine düflkündürler (K. 14); Sa¤ elinin üzerin-
de ben olan kad›nlar›n yeme¤i tatl› olur (K. 15); Burnunun üzerinde
ben olanlar, iyi koku al›rlar. Gö¤sünün üzerinde ben olanlar›n alt›n›
çok olur; sütü bol olur. Elinin üzerinde ben olanlar, hamaratt›r (K. 16);
Göz kapaklar›n›n üzerinde ben olanlar, iyi görürler. Elinin üzerinde
ben olanlar, güzel yaz› yazarlar (K. 17); Göz kapaklar›n›n üzerinde ben
olanlar, iyi görürler. Gö¤sünün üzerinde ben olanlar›n sütü boldur (K.
18); Elinin üzerinde ben olanlar güzel yemek yaparlar. Üst duda¤›nda
ben olursa iyi bir evlili¤i olur, çok flansl› olur. Maddi, manevi yönden
hiç s›k›nt› çekmez (K. 19); Elinin içinde ben olanlar, evcimendir, ha-
maratt›r. ‹yi yemek yaparlar (K. 29); Elinde ben olanlar›n, yemekleri
tatl› olur. Gerdan›nda beni olan cazibeli olur (K. 33); Aya¤›n›n alt›n-
da beni olanlar, çok gezerler (K. 34); Elinin üzerinde beni olanlar›n,
yemek marifeti fazla olur. U¤urlu kiflilerdir. Gö¤sünün üzerinde ben
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olanlar, çok cilveli olurlar (K. 35); Elinin üstünde beni olanlar, iyi ye-
mek yaparlar (K. 37).

21. Sakalla ‹lgili Yorumlar

Köseler, güvensizdir (K. 2); Köseler, üretken de¤ildir. Dar çevreli-
dir (K. 9); Sakal› sar› olan adamlar, cesaretlidir. Köselerin cinsel gücü
azd›r (K. 10); Köse olanlar, hilecidirler (K. 11); Sakal› s›k olan erkek-
ler, beceriksiz olur (K. 12); Erke¤in sakal› simsiyahsa, o adam zeki ve
ileri görüfllüdür (K. 13); Köselerin cinsel gücü yoktur, denir (K. 14);
Köselerin cinsel iste¤i az olur, denir (K. 15); Sakal› sar› olanlar, yumu-
flak huyludur. Köseler, biraz yumuflak olur (K. 16); Uzun ve s›k sakall›-
lar, sert mizaçl›d›r. Köseler, hassas ve yumuflakt›r (K. 17); Siyah ve sey-
rek sakall›lar güvenilir olur (K. 20); Köseler, pinti olurlar. Uzun ve s›k
sakall›lar tertipsiz, düzensiz olurlar (K. 35).

22. Boyunla ‹lgili Yorumlar

K›sa boyunlular, tehlikelidir. Rakiplerini harcamak için u¤rafl›rlar
(K. 2); ‹nce boyunlu erkeklerin, elinden ifl ç›kmaz, beceriksizdirler (K.
3); Uzun ve zay›f boyunlular kendini çok be¤enmifltir. Boynu kal›n
olanlar, obur olur (K. 10); Boynu k›salar, çok hileci ve lafç›d›rlar (K.
12); Boynu uzun olanlar›n, anlay›fll› k›t olur, çok gururludurlar (K. 13);
Boyunlar› çok k›sa olan kifliler, onun bunun laf›n› ederler (K. 14); Boy-
nu çok uzun olanlar, mülayimdirler (K. 15); Boynu uzun olanlar, güve-
nilir; k›sa olanlar tehlikeli ve sinsi olurlar (K. 16); Boynu uzun ve za-
y›f olanlar zariftir. K›sa boyunlular lafç›d›r (K. 17); K›sa boyunlular cin
fikirli olurlar (K. 20); K›sa boyunlular, aç›k de¤ildir. ‹çten pazarl›kl›d›r.
Uzun boyunlular ise dangalak olur (K. 34).

23. Omuzla ‹lgili Yorumlar

Sark›k omuzlular, güvenilmez olur. Yok yere maçoluk yaparlar (K.
2); Sivri ve genifl omuzlular, kendine güvenen, becerikli; düflük omuz-
lular, p›s›r›k ve beceriksizdir (K. 3); Omuzlar› dar olanlar, düflüncesiz,
kendini be¤enmifl olurlar (K. 6); Düflük omuzlular kendini be¤enmifl
olurlar (K. 20); Düflük omuzlular, hayattan b›km›fl, beklentisi olmayan
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insanlard›r (K. 34); Omuzu dik ve genifl olanlar, kendinden emin, ba-
bacan insanlard›r (K. 35); Omuzlar› düflük olanlar, kendine güveni ol-
mayan kiflilerdir (K. 36).

24. El ve Parmaklarla ‹lgili Yorumlar

Tombul elliler heyecanl›d›r (K. 1); ‹nce uzun parmakl›lar, ifllerin-
de baflar›l›d›rlar (K. 2); Uzun parmakl›lar, tuttu¤unu kopar›r (K. 3); ‹n-
ce, uzun parmakl›lar, temiz ve bak›ml›d›r (K. 4); Elinde tüy olanlar,
merhametli olurlar (K. 7); ‹nce uzun parmakl› elleri olanlar, tahsil yap-
m›fl ya da kalem tutacak anlam›na gelir (K. 9); Parmaklar› sivri olan-
lar, çok hassas ve hayalperest olurlar. Elleri uzun olanlar, her fleye bur-
nunu sokan tiplerdir. Vesveseli olurlar. Erke¤in elinde tüy yoksa, o er-
kek kad›n tabiatl›d›r (K. 10); Elleri vücuduna oranla büyük olanlar,
marifetli ve h›rsl›d›rlar. Parmaklar›n›n aralar› aç›k olanlar, zeki olurlar.
Elleri çok tüylü olan erkekler, güçlü, kuvvetlidirler (K. 11); Sivri par-
makl› kifliler, her alanda kabiliyetlidirler. Özellikle sanata düflkündür-
ler (K. 12); Parmaklar› ince ve uzun olanlar, afl›r› derecede hassas kifli-
lerdir (K. 13); Parmaklar› ince ve uzun olanlar, sanata yatk›n olurlar.
Güzel müzik aletleri çalabilirler. Sesleri de etkileyicidir (K. 14); Par-
maklar› ince ve uzun olanlar, her ifle yatk›n olurlar, yeteneklidirler (K.
15); ‹nce ve uzun parmakl› elleri olanlar, çekici ve marifetli olurlar (K.
16); ‹nce ve uzun parmakl› ellere sahip olanlar, iyi niyetli ve yard›m-
severdirler (K. 17); Elleri tombul olanlar umursamaz olur (K. 18); ‹n-
ce, uzun parmakl›lar ileride okur, kalem tutar, mevki sahibi olurlar (K.
28); El parmaklar› uzun olanlar, h›rs›zl›¤a yatk›n olur (K. 30); ‹nce par-
makl›lar, narin olur. Büyük elliler, tuttu¤unu kopar›r (K. 33); Elinin
üzerinde tüy olanlar, zengin olur. Merhametsiz olur (K. 35); Uzun par-
makl›lar, tahsil yaparlar (K. 36); El ve parmaklar› uzun olanlar, iyi ilim
yaparlar. Okuyup büyük adam olurlar (K. 37).

25. Gö¤üsle ‹lgili Yorumlar

Büyük memeliler, sütlü olurlar. Küçük memeliler, k›skanç olurlar
(K. 6); ‹ri memeliler, kendine güvenen; düz memeliler güvenmeyen-
lerdir (K. 7); Memeleri ayr›k olanlar, uzak bir yere evlilik yaparlar, s›-
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laya gider derler (K. 19); Ufak gö¤üslüler mutsuz, iri gö¤üslüler doyum-
suzdur (K. 25); Gö¤sü k›ll› erkekler, ac›mas›zd›r (K. 29); ‹ri memeli ka-
d›nlar, fleytan olur (K. 33); Gö¤sünde k›l olan erkekler, merhametsiz
olur (K. 35); Gö¤sü çok k›ll› olan erkekler, ac›mas›z, merhametsiz olur
(K. 37).

26. Bel ve Kalçayla ‹lgili Yorumlar

‹ri ve genifl kalçal›lar, çok iyi kalpli, hoflgörülü ve güvenilirdirler
(K. 1); ‹nce belli k›zlar, do¤urgand›r (K. 2); ‹nce belli ve genifl kalçal›
kad›nlar seksi ve do¤urgand›r (K. 3); Büyük kalçal›lar, özgüvenli, do-
¤urgan ve seksi olur (K. 6); ‹nce belli ve iri kalçal› olanlar, do¤urgan
olur. Bas›k kalçal› olanlar, erkeksidir, giydi¤i yak›flmaz (K. 9); Arkaya
ç›k›k kalçal› bayanlar aptald›r (K. 20); Büyük kalçal›lar genifl, gams›z,
tasas›z olur. Uzun yaflarlar (K. 21); Genifl kalçal› ve ince belliler a¤›r ve
olgun olurlar. Hayata pozitif bakarlar (K. 22); Kalças› dar olanlar, nor-
mal do¤um yapmazlar (K. 28); Beli uzun, baca¤› k›saysa güven olmaz.
Hamileyken kalça geriye do¤ru ç›k›k olursa k›z, karn› sivri olursa erkek
çocuk olur (K. 29); ‹nce belli kad›nlar, do¤urgan ve üretken olurlar.
Genifl kalçal› insanlar, rahat, vurdumduymaz olurlar (K. 35); Kalças›
dar olanlar, fazla do¤um yapamaz (K. 37).

27. Bacakla ‹lgili Yorumlar

Uzun bacakl›lar, a¤›r ve haval› olurlar. K›sa bacakl›lar, hareketli-
dir (K. 3); ‹nce bacakl›lar, gezmeyi ve e¤lenmeyi çok sever. Kal›n ba-
cakl›lar, olgundur (K. 9); ‹nce bacakl›lara, seksi derler (K. 34).

28. Ayakla ‹lgili Yorumlar

Ayak bafl parma¤› ile, yan›ndaki aras›nda çok aç›kl›k olanlar, k›s-
kanç olurlar (K. 6); ‹ri ayakl›lar, tarla iflinde çok çal›flm›flt›r. Düz taban-
l›lar, u¤ursuzluk getirir (K. 9); Düz tabanlar›n her ifli ters gider (K. 18);
Büyük ayakl› erkeklerin ve büyük burunlu erkeklerin cinsel organlar›
büyük olur, denir (K. 19); Dar ve ince ayakl›lar güvenilmez insanlar-
d›r (K. 20); Düz tabanl›lar, u¤ursuz olur (K. 29); Ayak bafl parma¤›n›n
yan›ndaki parmak uzun olursa, o kiflinin ömrü de uzun olur (K. 30);
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Düz tabanl›lar, bereketsiz, u¤ursuz olurlar. Geldikleri yeri kuruturlar.
Bir türlü ev, bark sahibi olamazlar. Erkekleri askere bile almazlar (K.
32); Düz tabanl›lar, u¤ursuz olur (K. 33); Düz tabanl›lar, u¤ursuz olur.
Askere bile al›nmazlar (K. 34); Ayak bafl parma¤›n›n yan›ndaki par-
mak uzun olursa, evde han›m›n sözü geçer, derler. Düz tabanl›lar, u¤ur-
suz olur. Bast›klar› yerde ot ç›kmaz, derler. Aya¤› uzun olanlar, uzun
ömürlü; tarakl› olanlar, güçlü olurlar (K. 35); Düz tabanl›lar, u¤ursuz-
dur. Bast›¤› yerleri kuruturlar (K. 37).

Yap›lan çal›flma sonucunda, araflt›rma bölgemizdeki kad›nlar›n,
atalar›ndan devrald›klar› genel yarg›lar›n yan› s›ra, çocukluktan beri
bedensel özelliklere yönelik yapt›klar› gözlem ve tespitlerinin de insan
mizac› ve ahlak› üzerinde yapt›klar› yorumlarda etkili oldu¤unu gör-
mekteyiz. Ancak kaynak flah›slar›m›z yapt›klar› yorumlar›n mutlak
do¤ru ve kesin hükümler oldu¤u iddias›nda de¤ildirler. Yap›lan yorum-
lar›n içinde bulunulan flartlara, ça¤a ve kiflinin fiziksel özelliklerine gö-
re her zaman sübjektif oldu¤u söylenebilir. 

Araflt›rma bölgemizdeki kaynak kiflilerimiz, karfl›lar›ndakini bafl-
tan aya¤a do¤ru incelerken en çok, boy, bafl, saç, kafl, göz, kulak, bu-
run, ten rengi, el ve parmak üzerinde yorumlarda bulunmaktad›rlar. Bu
yorumlar›n daha çok hemcinsleri üzerine olmas›, erkekler hakk›nda
çok fazla yorumda bulunulmamas› da dikkat çekicidir.

Bu çal›flmay› kad›nlar aras›nda yapt›k. Benzer bir çal›flman›n, ay-
n› yöredeki erkeklere uygulan›p benzer ve farkl› yorumlar›n tespit edil-
mesi mümkündür. 
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Sevgilinin Vücut Organlar› Üzerine Bir Risale

Muhittin Eliaç›k*

Bu çal›flman›n konusu, klasik edebiyatta sevgilinin organlar› için
kullan›lan s›fatlar› fliir örnekleriyle aç›klayan bir risaledir. Bayerische
Staatsbibliothek (Bavyera Devlet Kütüphanesi)’te bulunan ve bugüne
dek herhangi bir kaynakta yer almayan bu risale, ayn› konuda yaz›lm›fl
olan Kutbüddin Ahmed’in Hevesnâme’si, Muîdî’nin Miftâhü’t-teflbîh’i
ve Sürûrî’nin Bahrü’l-maarif’ine benzer flekilde düzenlenmifl olup kla-
sik edebiyatta sevgilinin bafltan aya¤a organlar› için kullan›lan s›fatla-
r› aç›klamaktad›r. 100 yaprakl›k bir yazman›n sonlar›nda yer alan bu
risaleden baflka yazman›n bafl k›sm›nda Nev’î’nin Netâyicü’l-fünûn ad-
l› eseri bulunmaktad›r. 36 sayfal›k risale mukaddimesi, sebeb-i telif
k›sm›, mürettep bölümleri ve hatime k›sm› olan müstakil bir eser-
dir. Bugüne dek herhangi bir kaynakta yer almad›¤› gibi bulundu¤u
kütüphanenin katalo¤unda ve ait oldu¤u yazmay› tan›tan fiflte de yer
almamaktad›r. Eseri bu kütüphanedeki Türkçe yazmalar› incelememiz
esnas›nda bulmufl bulunuyoruz. Ayr›ca yazman›n ilk sayfas›nda risale-
nin ismi “Hüsn-i Dil-i Âhî” diye yanl›fl verilmifltir. Risale, yazar›n›n
hatimede belirtti¤ine göre üç gün ve üç gecede tamamlanm›flt›r. Yer al-
d›¤› nüshan›n 1-68. yapraklar›nda Nev’î’nin Netâyicü’l-fünûn’u bulun-
makta ve as›l risale 74. yaprakta bafllamaktad›r. 
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Klasik Edebiyatta Sevgilinin Beden Özellikleri

Gelenekçe belirlenmifl tek tip ideal sevgili fizi¤i etraf›nda fliir ya-
zan divan flairlerinin fliirlerine bak›ld›¤›nda gelene¤in çizdi¤i klasik
sevgili fizi¤i d›fl›nda farkl› bir güzelle karfl›laflmad›klar› san›l›r. Zaman-
lar› ve mekânlar› farkl› olan bu flairlerde sevgili hep ayn› özellikleriyle
ve tek bir güzel imaj›yla görünür. Gelenek, bu ideal sevgilinin boyu-
nu, saç›n›, gözünü, kula¤›n›, kafl›n›, duda¤›n›, yana¤›n›, yüzünü, gö¤sü-
nü, belini, parma¤›n›, baca¤›n› bütün özellikleriyle ayr› ayr› belirlemifl-
tir. Servi boylu, ince belli, misk ü anber kokusuyla siyah saçl›, gül ya-
nakl›, k›l›ç gibi keskin bak›fll›, civan yafll›, ›zt›rap-hüzün tan›maz bu gü-
zelin vücut organlar› için kullan›lacak laf›zlar tüm ayr›nt›lar›yla belir-
lenmifltir (Akün, 1994: 416). Bunun için flairlere bir rehber olmak üze-
re sevgilinin fizi¤ine ait malzemeyi topluca gösteren eserler yaz›lm›fl-
t›r. ‹ranl› belagat yazar› fierefeddin Râmî’nin Enîsul-uflflâk (1426)’›
örnek al›narak yaz›lan Kutbüddin Ahmed’in Hevesnâme (1486)’si bu
yolda yaz›lan bilinen ilk eser olup Muîdî’nin Miftâhu’t-teflbîh’i ve Geli-
bolulu Sürûrî’nin Bahrü’l-maârif (Teflbîhât ü Mesâil-i Enîsü’l-uflflak Beyâ-
n›ndad›r bafll›kl› üçüncü bölümü)’i de bu konuda yaz›lm›fl eserlerdir.
Hevesnâme’deki örnekler Farsça, Miftâhu’t-teflbîh’tekiler Osmanl› flair-
lerindendir. Bahrü’l-maârif’te ise Arapça-Farsça örneklerin yan›s›ra
Türkçe örnekler de verilmifltir. Bu eserlerde, sevgilinin beden güzellik-
lerini tavsif için fliirde kullan›labilecek teflbih ve s›fatlar›n neler oldu-
¤u, bunlarla hangi mazmunlar›n meydana geldi¤i gösterilmifltir. Ayr›-
ca, fliir merakl›lar›n›n düzenledi¤i mecmualarda da sevgilinin bede-
nine yönelik teflbih ve s›fatlar› s›ralayan listelere rastlan›r. ‹flte bunla-
ra benzeyen, ancak müstakil ve mürettep bir flekilde düzenlenmifl
bir liste de bizim tan›tt›¤›m›z risaledir. Risale, Almanya’n›n Münih
flehrinde Bavyera Devlet Kütüphanesinde (Bayerische Staatsbibliot-
hek) henüz katalo¤u yay›nlanmam›fl Türkçe yazmalar aras›ndaki bir
yazman›n 74-92.yapraklar›ndad›r. Hüsam bin Mustafa el-Belgradî tara-
f›ndan istinsah edilmifl nüsha toplam 100 yaprak olup 92-100. yaprak-
larda müstensihçe doldurulmufl çeflitli konularda faydal› bilgileri içe-
ren bilgi ve notlar vard›r. Yazman›n 1-68. yapraklar›nda Nev’î’nin Ne-
tâyicü’l-fünûn’u bulunmaktad›r.
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Risalenin Yazar›

Risalenin yazar›yla ilgili bir kay›t yoktur. Biz, karinelere dayana-
rak yazar›n›n yazman›n müstensihi Hüsam bin Mustafa el-Belgradî ol-
du¤unu tahmin ediyoruz. Netâyicü’l-fünûn’un hatt›yla risalenin hatt›-
n›n ayn› oluflu, 92-100. yapraklarda Netâyicü’l-fünûn’dan s›kça al›nt›-
lar yap›lmas› ve Netâyicü’l-fünûn’un sonunda fera¤ kayd›ndaki uslupla
risalenin uslubunun benzerli¤i yazman›n tek bir kifli elinden ç›kt›¤›n›
düflündürmektedir. Netâyicü’l-fünûn’un bitti¤i 68. yk.da kitab› Hüsam
bin Mustafa el-Belgradî’nin 1010 (1601)’da tenmik etti¤i belirtilir. Bu
durumda Nev’î’nin öldü¤ü 1599’dan yaklafl›k bir y›l sonra bu nüsha ya-
z›lm›fl demektir. Bu da, bu nüshan›n Netâyicü’l-fünûn’un müellif nüs-
has›na yak›nl›¤›n› gösterir. 1b’de Hâzâ Kitâb-› Netâyicü’l-fünûn bafll›-
¤›yla bafllayan eser 68a’da biter ve on sayfal›k bir boflluktan sonra
73b’den itibaren risale bafllar.

Risalenin Muhtevas›

Bir mukaddime, yirmi bir bap ve bir hatime üzerine düzenlenmifl
olan risale bafltan aya¤a mahbûbun uzuvlar›na ait laf›zlar› birer beyit
örne¤iyle aç›klar. Mukaddimede “baflka bir fleye benzetilen her fleyin
her yönden benzemesine gerek olmay›p bir yönden benzemesinin ye-
tece¤i, sahih teflbihte -dilberin yana¤›n› k›rm›z› güle benzetmekte ol-
du¤u gibi- benzerli¤in ikisinde de tarâvet bulunmas›ndan dolay› mü-
flebbehün-bih ile müflebbehe flamil oldu¤u; e¤er benzetme yönünün iki
tarafa flümulü yoksa teflbihin fasit olaca¤› söylenir. K›sacas› vech-i fle-
behin müflebbehün-bih ile müflebbehde bulunmas› gerekti¤i söylenir.
Risalede manaca zaid çok teflbih oldu¤u, mesela teflbih-i zülfde anber-
fâm, anber-âgîn, anber-âsâ, anber-sâ gibi hepsinin bir manada anber gi-
bi demek oldu¤u, fakat bunun gibi elfâz› yazmaktaki faydan›n e¤er bi-
ri vezne gelmezse di¤erinin gelece¤inden dolay› oldu¤u belirtilir. Zül-
fün vas›flar›nda gül-pûfl, kemer-pûfl, semen-pûfl gibi d›fltan anlafl›l›r gö-
züken baz› evsaf›n oldu¤u, yana¤a müflebbehün-bih edilen her fleyi pûfl
lafz›yla birlefltirip zülfe dayand›rman›n caiz oldu¤u; ama sevgilinin ya-
na¤›na yed-i beyzâ, bostan ve lâle-zâr denilirken zülfe yed-i beyzâ-pûfl,
bostân-pûfl ve lâle-zâr-pûfl denilmedi¤i söylenir. Bu risalede yaz›l› olan
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laf›zlar›n Rum flairlerinin halislerinin kabul edip fliirlerinde yazd›klar›
ibareler oldu¤u da belirtilir ve risalenin baplar› ve konular› verilir. Bu-
na göre eserin baplar› ve konular› flunlard›r: Birinci bap saç›n s›fat›n-
da; ikinci bap kula¤›n s›fat›nda; üçüncü bap aln›n s›fat›nda; dördüncü
bap kafl›n s›fat›nda; beflinci bap gözün s›fat›nda; alt›nc› bap kirpi¤in s›-
fat›nda; yedinci bap burunun s›fat›nda; sekizinci bap yüzün s›fat›nda;
dokuzuncu bap hatt›n s›fat›nda; onuncu bap benin s›fat›nda; on birin-
ci bap duda¤›n s›fat›nda; on ikinci bap diflin s›fat›nda; on üçüncü bap
a¤z›n s›fat›nda; on dördüncü bap çenenin s›fat›nda; on beflinci bap
boynun s›fat›nda; on alt›nc› bap gö¤sün s›fat›nda; on yedinci bap par-
ma¤›n s›fat›nda; on sekizinci bap kolun s›fat›nda; on dokuzuncu bap
boy-posun s›fat›nda; yirminci bap belin s›fat›nda; yirmi birinci bap ba-
ca¤›n s›fat›ndad›r. 

Güzellik flehrinde önde gelen k›v›rc›k saç›n, dilberlerin bafl›nda
olup onun üstünde bir fley olmad›¤›ndan dolay› birinci bab›n en üstte-
ki saça, yirmi birinci bab›n da en alttaki baca¤a ayr›ld›¤› ayr›ca belir-
tilmifltir.

Risâle

Ma‘lûm ola ki bu risâleyi bir mukaddime ve yigirmi bir bâb ve bir hâ-
time üzerine müretteb k›ldum ve bafldan ayaga mahbûbuñ a‘zâs›na ›tlâk ol›-
nan elfâz› beyân eyledüm ba‘z› evsâfda ki nev‘-i hafâ ola bir beyt-i hofl-edâ-
y› meflâhîr-i flu‘arâ ile ifltihâr eyleyüp ‘ayân k›ldum.

Mukaddime

Ma‘lûm-› sa‘âdet ola kim her fleyi âhara teflbîh ideler; lâz›m degildür ki
her vechle müflâbih ola belki bir cihetden ifltirâk yeter. Ammâ teflbîh-i sahîh
oldur ki flibhi müflebbehün-bih ile müflebbehe flâmil ola, meselâ ruh-› dilberi
gül-i ahmere teflbîh itmek gibi; ikisinde de tarâvet bul›nur. Eger vech-i flebe-
hüñ tarafeyne flümûli yogise fâsiddür. Hâs›l-› kelâm vech-i flebeh müflebbe-
hün-bih ile müflebbehde bul›nursa teflbîh sahîhdür; gerek efl‘âr-› bülegâda ol
teflbîh bul›nsun gerek bul›nmasun belki bul›nmak evlâdur; zîrâ hayâl hass-
dur ve bu risâlede çok teflbîh vardur ki ma‘nâ cihetinden zâ’iddür meselâ tefl-
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bîh-i zülfde ‘anber-fâm ‘anber-âgîn ‘anber-âsâ ‘anber-sâ gibi, cümlesi bir
ma‘nâyadur ‘anber gibi dimekdür ammâ bunc›lay›n elfâz› yazmakda fâ’ide
olur ki eger biri vezne gelmezse biri gelür ve ba‘z› evsâf vardur ki zâhiri müs-
tedrek gibi görinür meselâ evsâf-› zülfde gül-pûfl kemer-pûfl semen-pûfl gibi
zîrâ fehme mütebâdir olan oldur ki her nesneyi kim ruhsâra müflebbehün-bih
ideler câ’izdür ki an› pûfl lafz›yla mürekkeb idüp zülfe ›tlâk eyleyeler. Ammâ
öyle degildür ki görmez misin ruh-› dil-dâra yed-i beyzâ ve büstân ve lâle-zâr
dirler zülfe yed-i beyzâ-pûfl ve büstân-pûfl ve lâle-zâr-pûfl dimezler.Ve bu ri-
sâlede mektûb olan elfâz flol ‘ibâretlerdür ki rûm fluèarâlar›nuñ hâlisleri ka-
bûl idüp fli‘rlerinde yazm›fllardur.

Evvelki bâb s›fat-› mûyda; ikinci bâb s›fat-› gûflda; üçünci bâb s›fat-›
cebînde; dördünci bâb s›fat-› ebrûda; beflinci bâb s›fat-› çeflmde; alt›nc› bâb
s›fat-› müjede; yedinci bâb s›fat-› bînîde; sekizinci bâb s›fat-› rûda; tokuz›n-
c› bâb s›fat-› hattda; on›nc› bâb s›fat-› hâlde; on birinci bâb s›fat-› lebde; on
ikinci bâb s›fat-› dendânda; on üçünci bâb s›fat-› dehânda; on dördünci bâb
s›fat-› zenahdânda; on beflinci bâb s›fat-› gerdânda; on alt›nc› bâb s›fat-› sî-
nede; on yedinci bâb s›fat-› engüfltde; on sekizinci bâb s›fat-› sâ‘idde; on to-
kuz›nc› bâb s›fat-› kaddü kâmetde; yigirminci bâb s›fat-› miyânda; yigirmi
birinci bâb s›fat-› sâk beyân›ndadur flehr-i hüsnde ser-âmed olan mûy-› mü-
ca‘‘ad dilberlerüñ fark›nda olup anuñ fevk›nda nesne olmadug› ecilden.

Bâb-› Evvel Mûy Beyân›nda Ol›c›dur

Elkâb:1 zülf, ‘anber, ‘anberîne, ‘anber-fâm, ‘anber-âsâ, ‘anber-sâ,
‘anber-reng, ‘anber-i müflg, ‘anber-i müflgîn, müflk-feflân, turra-i perîflân,
‘anber-çenber, lâm, dâl, cîm, ham, perîflân, müca‘‘ad, kemend, bî-cân,
fleb-i rû, semen-sâ, fettân, hümâ-sâye, hümâyûn, sü‘bân, dâm, çengâl-dâr,
ser-kefl, burka‘, keç, siyeh, küfr, kâfir, dûd, zünnâr, meftûl, Leylî-t›râz,
sünbül, berg-i reyhân-t›râz, ‘ömr-i d›râz, müflevvefl, siyeh-kâr, siyeh-dil, dil-
âvîz, ser-âmed, zâg, fleb-âgûfl, ‘arak-rîz, hevâ-y› zülf, ber-taraf, girih-gîr,
dâmân, zülf-i gül-pûfl, kemer-pûfl, semen-pûfl, zulümât, na‘l, minber, eb-
rû, zalâm-› fleb, târ-› müflk-bâr, defter-i siyâh, bûr-› zülf, sorguç.

Bu bapta 31 beyit örne¤i verilmifltir.
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‹kinci Bâb S›fat-› Gûfl Beyân›ndadur

Elkâb: hilâl-i nev, hilâl-i ‘îd, gül-i sadef, kevkeb-i dürrî.

Bu bapta 4 beyit örne¤i verilmifltir.

Üçüncü Bâb S›fat-› Cebîn Beyân›ndadur

Meydân-› fesâhatda ser-âmed olan sühan-ârâlar ma‘flûkuñ aln›n› mâ-
ha ve Süheyl-i Yemânîye teflbîh eylemifllerdür. D›rahflânl›g› cihetinden ba‘z›-
lar Zühreye, ba‘z›lar nûr-› mahz, ba‘z›lar Müflterî, ba‘z›lar tâka ve çerâga
ve flem‘e ve meydâna teflbîh eylemifllerdür.

Bu bapta 7 beyit örne¤i verilmifltir.

Dördüncü Bâb S›fat-› Ebrû Beyân›ndadur

Elkâb: dü-tâ, ‘ayn, na‘l, mâhî, mihrâb, peyveste, kemân, tâk, tugrâ-
niflân, çevgân, savlecân, nûn, meh-i nev, çîn, kej-râ, kej-nihâd, dâg, han-
cer, kemer, gurre, hilâl, râ, fettân, yâ, hâcib, kâfirî mihrâb, niyâm, mukav-
ves, Zü’l-fekâr, hâtem-i mu‘anber.

Bu bapta 27 beyit örne¤i verilmifltir.

Beflinci Bâb S›fat-› Çem Beyân›ndadur

Elkâb: nergis, bâdâm, çerâg, fettân, h˘âb-âlûde, gûfle-niflîn, gamze-i
bîmâr, câdû, câdû-firîb, rind, ‘ayyâr, harâmî, siyeh-pûfl, zâlim, kattâl, kat-
tâl-› bî-emân,cellâd, hûn-rîz, hûn-h˘âr, sâhir, merdüm-âzâr, dil-âver-i hû-
nî, kemîn-dâr, pür-h˘âb, gammâz, türk, türkân-mest, flâhîn, çeflm-i siyâh,
dil-kefl, dil-rübâ, dil-sitân, cân-sitân, habefl, t›fl-› h˘âbî, haste, ‘arab, düzd-
i ‘arab, hind, âyîne-dâr, gamze-i flûh, hârût, fitne-cû, ceng-cû, âhû, âhû-fi-
rîb, kemân-dâr, siyeh-dil, flîr-kâr, flîr-gîr, sakîm, ‘alîl, flîrâne, gamze-kâr, si-
yeh-kâr, ser-tîz, flîve-kâr, nâ-tüvân, ser-gerdân, gazab-nâk, h›flm-nâk, bî-
bâk, ‘ayn, çeflm-i h›flm, tatar, dâne-i tesbîh, râhib, ruhbân.

Bu bapta 29 beyit örne¤i verilmifltir.

Alt›nc› Bâb S›fat-› Müje Beyân›ndadur

Elkâb: müjgân, dilîr, flâh-› cefâ, leflker-i mestâne (leflkerdür ki her
hamlede sad-hezâr kalb-i gam-perver s›yar ol sebebdendür ki aña mestâne
dirler), tîg, flemflîr, hancer, hancer-i ser-tîz, nîze, hûn-rîz, fettân, tîr, pey-
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kân, nâvek, hadeng, siyâh-saff, levend, çârûb, müflg, kalb-fliken, saff-derî,
nîflter, siyeh-dil, nevk-i kalem, hâr, sûzen, sipâh-› mûr, Zü’l-fekâr.

Bu bapta 17 beyit örne¤i verilmifltir.

Yedinci Bâb S›fat-› Bînî Beyân›ndadur 

Elkâb: sehm, elf-i sîmîn, zanbak-› nâ-flüküfte, sütûn-› sîmîn, flûfle-i sîm.

Bu bapta 6 beyit örne¤i verilmifltir.

Sekizinci Bâb S›fat-› Rûy Beyân›ndadur

Elkâb: tal‘at, matla‘, manzar, ‘âr›z, ruhsâr, gül-cemâl, bâg-› nesrîn, se-
men, erguvân, dîdâr, cennet, gülflen, gülistân, gül-zâr, semen-zâr, lâle-zâr,
lâle-sitân, ravza, ravza-i r›dvân, cehre, âtefl-i flems, flems-i duhâ, mihr, hur-
flîd, mâh-› bedr, hadd, yed-i beyzâ, flem‘-i tâb, flu‘le, pertev, nûr, mir’ât, âyî-
ne (sâf oldugiyçün), kâfûr, dîn, îmân (vech-i flebeh oldur ki kalbe ve câna sa-
fâ virmek dîne lâz›m ruh-› rengîne dahi lâz›m), sahn-› safâ, k›ble, ka‘be, rûz,
rûz-› nevrûz, rûz-› baht, handân, ‘îd, meydân-› ‘îd, mushaf, sahîfe, safha,
safha-i cân, dil-güflâ, neflât-engîz, ferah-bahfl, ‘izâr, dil-rübâ, miyân-› nâr,
verd, subh, câm-› cihân-nümâ, hadd-i rengîn, berg-i nesterîn, varak-› âl, va-
rak-› rengîn, varak-› reng-âmîz, bakme, dâne-i nâr, âb-› revân, bezm-i nukl.

Bu bapta 34 beyit örne¤i verilmifltir.

Tokuzunc› Bâb S›fat-› Hatt Beyân›ndadur

Elkâb: reyhân, sebze, pîrûze (rîze pîrûze vech-i flebeh hurdeligidür), zü-
mürrüd (vech-i flebeh yeflil olmakdur), mînâ, jengâr, tûtî, mûr, hazar, nebât,
sünbül, dâl, lâm (zîrâ lâmda dütâl›k oldug› gibi hatda dahi vardur), gubâr, gu-
bâr-› müflg, hâle, mihr-i giyâh, âsmân, pây-› mûr, fitne, zerrât-› flems.

Bu bapta 3 beyit örne¤i verilmifltir.

Onunc› Bâb S›fat-› Hâl Beyân›ndadur

Elkâb: nokta, süveydâ, hacerü’l-esved, kevkeb-i münhasif, zengî-beç-
çe, hindû-beççe, merdüm-i dîde, zâg, müflg-bâr, fülfül, dâg-› habefl, t›fl-›
habefl, ‘anber, ‘anberîn, ‘anber-âgîn, müflg, müflgîn, gâliye-bû, gâliye-sâ,
gâliye-reng, siyeh-dâne, müflg-dâne, fettân, hârût.

Bu bapta 8 beyit örne¤i verilmifltir.
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On Birinci Bâb S›fat-› Leb Beyân›ndadur (lebüñ iki halkas›na
hokka dirler) 

Elkâb: la‘l, la‘l-i güher-bâr, hilâl, hilâl-i ‘îd, rûh, rûh-› musavver, hal-
ka, sükker, kand-i nebât, flehd, nardâne (vech-i flebeh rengîn oldug›dur),
cân-feflân (zîrâ ki hayât-bahfldur), flîr, flîrîn, rengîn, handân, güher, gonça,
yâkût-› hamrâ, hâr-› k›rm›zî, mîve, hurmâ, ‘unnâb, flerbet, tâb, cüllâb,
cân, nukl, mercân, havz-› kevser, âb-› hayât, selsebîl, zülâl, çeflm-i hayvân,
çeflm-i cân, zemzem, attlu, râz-› nihân, câm, mey-hâne, peymâne, kadeh,
bâde, hall, sâgar-› sahbâ, flarâb (vech-i flebeh rengiyle ‘âfl›klar› medhûfl itdü-
gidür), flekeristân, fleker-feflân, zer-efflân, güher-bâr, güher-nisâr, fleker-bâr,
fleker-rîz, cân-fezâ, jeng, fleker-güftâr, gonçe, cân-bahfl.

Bu bapta 56 beyit örne¤i verilmifltir.

On ‹kinci Bâb S›fat-› Dendân Beyân›ndadur

Dendân-› yâr› eflk-i ‘âfl›k-› gam-h˘âra teflbîh itmifller dâne dâne oldug›
cihetden ve dahi bâg-bân-› derd ü hasret olan dîvâneler dendân-› yâr› katre-i
flebneme teflbîh itmifllerdür.

Elkâb: eflk-i dîde, katre-i flebnem, jâle, süreyyâ y›lduz›, lü’lü’, dür, gevher.

Bu bapta 6 beyit örne¤i verilmifltir.

On Üçünci Bâb S›fat-› Dehân Beyân›ndadur

Elkâb: gonçe, çeflm-i hayvân, çeflme, dâ’ire, nokta, hokka, ‘adem,
cevher-i ferd, mîm, ser-i mû, zerre, nûfl, hâtem, çeflme-i nûfl.

Bu bapta tek beyit örne¤i verilmifltir.

On Dördünci Bâb S›fat-› Zenahdân Beyân›ndadur

Elkâb: sîb, ayva, turunc, çâh, zindân, çâh-› Bâbîl, zakan,‘îd-i vefâ,
gûy, semender, zenah, çevgân, ‘anberîn.

Bu bapta 7 beyit örne¤i verilmifltir.

On Beflinci Bâb S›fat-› Gerdân Beyân›ndadur

Elkâb: sûrâhî-i sîmîn, serv, serv-i firâz (‘âlî oldugiyçün), gümüfl, flem‘-i
kâfûr, d›raht-› kâfûr, hatt-› istivâ, flükûfe.

Bu bapta 4 beyit örne¤i verilmifltir.
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On Alt›nc› Bâb S›fat-› Sîne Beyân›ndadur

Elkâb: sîm, ka‘be, zemzem, gül-i nesrîn, semen, yâsemen, nûr, tâb,
günefl, ay, âyîne-i billûr, âyîne (ve dahi her nesne ki beyâz ve nâzük ola sî-
ne-i dilbere ›tlâk› câ’izdür).

Bu bapta 8 beyit örne¤i verilmifltir.

On Yedinci Bâb S›fat-› Engüflt Beyân›ndadur

Elkâb: gonçe-i zanbak, ney-fleker, nigâr, nigârîn, berg-i lâle, hâme,
hâme-i sîmîn, muhannâ, pençe-i mercân, f›nduk.

Bu bapta 6 beyit örne¤i verilmifltir.

On Sekizinci Bâb S›fat-› Sâ‘id Beyân›ndadur

Elkâb: sîm, sîmîn, hamâ’il, hamâ’il-i sîmîn, nihâl-i yâsemen.

Bu bapta 4 beyit örne¤i verilmifltir.

On Tokuzunc› Bâb S›fat-› Kadd Beyân›ndadur

Elkâb: kâmet, kâmet-i bâlâ, ‘ömr-i d›râz, serv-i nihâl, nihâl-i tâze,
serv-i sehî, sanevber, ‘ar‘ar, tûbâ, sidre, müntehâ, elif, flâh-› gülbün, flim-
flâd, çenâr-› mey-fleker, nahl.

Bu bapta 9 beyit örne¤i verilmifltir.

Yigirminci Bâb S›fat-› Miyân Beyân›ndadur

Elkâb: hayâl, mû, miyân-› bârîk, ‘adem, râz, râz-› nihân, râz-› cân,
bî-niflân.

Bu bapta 5 beyit örne¤i verilmifltir.

Yigirmi Birinci Bâb S›fat-› Sâk Beyân›ndadur

Evvelâ bilmek gerekdür ki sâk iki k›smdur, biri sepîd ve biri sürh ya‘nî
k›z›la mâ’ildür. ‘Arabda sâk-› sürhî müstahsendür ammâ rûm-› ‘arabda
matlûb olan sâk-› sepîddür ‘ale’l-husûs ki müdirr ola âb-› revân gibi tab‘› sâf u
pâk olup. Bâzâr-› fesâhat-i nazm içinde sarrâf olanlar sâk-› mahbûb› flem‘-i
kâfûra ve gümüfle ve nûra ve sütûn-› billûra teflbîh itmifllerdür.

Bu bapta 2 beyit örne¤i verilmifltir.
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Hâtime

Risalenin hatime bölümünde mealen flöyle denilmifltir: “Bu fliir
tarz›na ve naz›m uslubuna giren dostlar›n dilberin baz› azas›na verilen
bu elkab› biribirleriyle uygun flekilde kullanmalar› gerekir; iflte o zaman
fliir güzel ve renkli olur. Mesela sevgilinin a¤z›n› can besleyen bir ku-
tucucu¤a benzettikleri zaman inci ya¤d›ran duda¤›n› da la’le veya gev-
here benzetmelidirler. Tîr-i gamzen togr›dur kanum halâl olsun sana/ Ol
kemân-ebrûya kurbân eyleyen sensin beni beytinde de oldu¤u gibi, sevgi-
linin gamzesini oka benzettikleri yerde gönül alan kafl›na da keman de-
meleri gerekir. La’lün üstinde hatun H›zr old› çok bîmâra kim/ Âb-› hay-
vânile dolm›fl câm-› ‹skender sunar beytinde de oldu¤u gibi, günahkâr
hatt› H›z›r’a benzettikleri zaman inci saçan duda¤› da âb-› hayâta ben-
zetmelidirler. Kâkülün ok›nun nîflini def’ eylemege/ Hokkas›ndan lebünün
zerre tiryâk yeter beytinde de oldu¤u gibi, periflan zülfü büyük y›lana
benzettikleri zaman duda¤›n›n la’lini de tiryâka ve sair ilaçlara benzet-
melidirler. Di¤erlerini de buna göre kullanmalar› gerekir.

Daha sonra eserin kaleme al›nmas› hakk›ndaki alt› beyitte mealen
flöyle denilmifltir: “Allah’a flükürler olsun ki bu gönül çeken güzel yüz
gösterip tamamland›. Nükte incisiyle sedefe benzeyip misk kokulu rey-
han›n hatt› oldu (Reyhani hatla yaz›ld›). Türk dilinde benzeri olmad›¤›
için baflka eserlere öncü oldu. Düflünce burcunda bir yeni hilal iken iki
üç gecede tamamland›. Yaz›ld›¤› s›rada kalemin ucundan sehven ç›kan
hatalar› cömertlik sahiplerinin lutuf parma¤›yla düzeltmeleri beklenir.”

Kaynaklar

Akün, Ömer Faruk, Divan Edebiyat›, TDV ‹slam Ansiklopedisi, ‹stanbul 1994,
s. 389-427.

Kutbüddin Ahmed, Hevesnâme, Ankara Genel Kütüphanesi, Nr. 439
Muîdî, Miftâhü´t-teflbîh, Hzl. ‹smail E. Erünsal, Osmanl› Araflt›rmalar›, VII-VI-

II (1988), s. 215-272.
Sürûrî, Bahrü´l-maarif, ‹stanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY 1857.
fierefeddin Râmî, Enîsul-uflflâk, Nflr. Abbas ‹kbal, Tahran 1325.
Verzeichniss Der Orientalischen Handschriften Der K. Hof-Und Staats-

bibliothek in München 1875.
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Müellifi Bilinmeyen Bir K›yâfetnâmeye Göre
Karakter Tahlili

Abdülkerim Gülhan*

K›yâfet, “bir kimsenin ard›nca gitmek, iz sürüp takip etmek” an-
lam›nda Arapça kavf kökünden türemifl; Türkçe ve Farsçada “elbise,
k›l›k, flekil, görünüfl” anlamlar›nda kullan›lm›fl bir kelimedir. Bir kifli-
nin d›fl görünüflüne bak›p, onun görünmeyen karakter özelliklerini an-
lamaya yarayan ilme, k›yâfet ilmi; bu konuda yaz›lm›fl eserlere k›yâfetnâ-
me, bu iflte uzman olanlara da kâyif veya k›yâfet-flinâs denilmifltir. Arap-
çada firâset kelimesi de “keflfetme, sezme, ileri görüfllülük” anlamlar›
yan›nda; “iz sürmek, birinin ard›ndan gitmek” anlam›na da geldi¤in-
den; Araplarda ancak sezgi yoluyla ulafl›labilecek bu bilim karfl›l›¤›nda
k›yâfet yerine, firâset ve firâsetnâme tabirleri kullan›lm›flt›r. Firâsetnâ-
me, yaz›l›fllar› ayn› oldu¤undan ferâsetnâme, yani at yetifltiricili¤i ve bi-
nicilik bilimi ile de s›kça kar›flt›r›lm›flt›r. Türk edebiyat›nda bu tür
eserler, hem k›yâfetnâme, hem de firâsetnâme olarak adland›r›lm›flt›r.

K›yâfet bir zamanlar önemli bir bilim dal› olarak kabul edilmifl, bö-
lümlere ve alt dallara ayr›lm›flt›r. K›yâfetü’l-isr, iz sürme bilimi; yani
ayak izlerinden insan veya hayvanlar›n erkeklik, diflilik; gençlik, yafll›-
l›k ve di¤er fiziksel özelliklerini tahmine yarayan bir bilim dal›d›r. K›yâ-
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fetü’l-befler, k›yâfetü’l-insâniyye veya k›yâfetü’l-ebdan ise, insan›n d›fl gö-
rünüflünden, iç görünüflünü; yani fiziksel yap›s›ndan, ruhsal kiflili¤ini
tahmine yarayan ve esas konumuz olan bilimdir ki bu bilim dal›; ‹lm-i
sîmâ, simadan, ahlak› anlama; ilm-i hutût, al›n çizgilerinden ömür ve re-
fah düzeyini tahmin; ilm-i kef, avuç içinden anlamlar ç›karma; ilm-i ih-
tilacat, se¤irmelerden anlam ç›karma gibi alt dallara da ayr›lm›flt›r.

Tarihte K›yafetnâme

‹nsan bedeninin, ruhu örten bir elbise gibi düflünülmesi anlay›fl›n-
dan do¤an bu bilimin kökleri çok eskilerde kabul edilmifl; eski M›s›r,
Çin, Hint, ‹ran, Yunan ve Roma’da da var oldu¤una inan›lm›flt›r. Ka-
bullere göre bu ilmi, ilk defa Hipokrat (MÖ 5. yüzy›l) insanlar› s›n›fla-
mada, baz› hastal›klar›n teflhis ve tedavisinde kullanm›fl; daha sonra
Eflatun, Calinus, ‹ladus, Aristo gibi bilgeler konuyla ilgilenmifl; Sasa-
ni hükümdar› Nüflirevan da bu konuda bir eser yazd›r›p, onunla hük-
metmifltir. ‹slamiyet döneminde ilk defa ‹mam fiafîi’nin bu konuda bir
eser yazm›fl oldu¤u, bugün nüshas› elde olmasa da, de¤iflik kaynaklarda
bildirilmifltir. Kaynaklar ‹bn Sinâ, Abdülkerim Kufleyrî, Fahreddin Ra-
zî, Muhyiddin Arabî’nin de konuyla ilgili eserlerinden haber verirler.
Bu tür Farslara da geçmifl, bu konuda Arapça ve Farsça toplam yirmi
dört kadar de¤iflik adlarda eser verilmifltir.1
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240-320/ M. 854-932); ‹bn-i Sina (H. 370-428/ M. 980-1036); Ebu Sehl Mesihî;
Ebu Kas›m Abdulkerim ‹bni Havazin Kufleyrî (H. 376-465/ M. 986-1072), Etvar-›
Selatini’l-müslimîn; Fahraddin Râzî (H. 544-606/ M. 1149-1206), Kitabu’l-Firaset;
Muhyiddin Arabî (H. 560-638/ M. 1164-1240), Tedbirat-u ‹lahiyye fi ‹slahi’l-Memle-
keti’l-‹nsaniyye; Ebu Abdullah ‹bni Muhammed ‹bni Ebu Talib Ensarî ed-D›m›flkî,
Kitabu’l-Âdab ve’s-Siyase fi ‹lmi’n-Nazari ve’l-Firase; Kemaleddin Abdürrezzak Kafla-
nî (öl. H. 730/ M. 1329); Dervifl Abdurrahman Mîrek (14. yüzy›l), Tuhfetü’l-Fakir;
Seyyid Ali Hemedanî, Zahiretü’l-Müluk; Hüseyin Vâ›z Kâflifî (öl. H. 910/ M. 1504),
Ahlâk-› Muhsinî. Kaynak: Âmil Çelebio¤lu, “K›yâfe(t) ‹lmi ve Akflemseddinzâde
Hamdullah Hamdî ile Erzurumlu ‹brâhim Hakk›’n›n K›yâfetnâmeleri”, Eski Türk
Edebiyat› Araflt›rmalar›, ‹stanbul 1998, s. 225-262; Ali Çavuflo¤lu, K›yafetnameler,
Ankara 2004, s. 40-41.



Türk Edebiyat›nda K›yâfetnâme

Türk edebiyat›nda bu konunun temelleri, Yusuf Has Hacib’in Ku-
tadgu Bilig’ine kadar gider. Kutadgu Bilig’de de, k›yafetnâmelerdeki ba-
k›fl aç›s›n› yans›tan, d›fl görünüfle göre insan karakterini tahlil eden bir-
çok beyit vard›r:2 Bu körklüg kifli k›lk› körklüg bolur/ K›l›nç bolsa körklüg
il asg› tolur (2212); Kiming bolsa körklüg yüzi tafl özi/ Tafl› teg yime körk-
lüg ol iç yüzi (2213); Kifli körkinge iç k›l›k› ifl ol/ Yüzi körki birle k›l›nç› tufl
ol (2215); Tafl› körse tap tut içinge tanuk/ Tafl› teg içi ol içi teg tafl ol
(2216).3

Bu konuda en eski eser olarak, Bedr-i Dilflâd’›n II. Murad’da sun-
du¤u, köle ve cariye sat›n al›rken dikkat edilmesi gereken hususlar› ih-
tiva eden baz› beyitlerden dolay›, Murâdnâme adl› mesnevisi ile; Sar›-
ca Kemal’in Selâtînnâmesi’nde bahsetti¤i, elde mevcut olmayan, Firâ-
setnâme adl› eserleri kabul edilebilirse de; elde mevcut ilk eser, Ham-
dullah Hamdî’nin K›yâfetnâme adl› eseridir. En meflhur olan› ise, Erzu-
rumlu ‹brahim Hakk›’n›n K›yâfetnâmesidir. Türk edebiyat›nda, baz›la-
r›n›n varl›¤› bilinip mevcudu olmasa da, konuyla ilgili yirmi kadar eser
verilmifltir.4

K›yâfetnâmelerdeki, fiziki yap›ya bakarak ç›kar›lan ruhsal kiflilik
hükümlerinin, objektif dayanaklar›n›n olamayaca¤› bir gerçektir. An-
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Dilflad bin Muhammed Oruç, Murad-name; Sar›ca Kemal; Hamdullah Hamdi (H.
853-909/ M. 1449-1503), K›yafet-name; Firdevsi-i Rumî, Firaset-name; Sivrihisarl›
fiaban (öl. H. 938, M. 1531); ‹lyas ‹bni ‹sa-y› Saruhanî (öl. H. 967/ M. 1539), K›-
yafet-name; Abdülmecid ‹bni fieyh Nasuh (öl. H. 973/ M. 1565), K›yafet-name;
Mustafa ‹bni Evrenos, K›yafet-name; Bali-zade Mustafa Efendi; Nesimi, K›yafetü’l-
Firase; Ni¤deli Visali, Vesiletü’l-‹rfan; Lokman b. Hüseyin, K›yafetü’l-‹nsaniyye fi fie-
maili’l-Osmaniyye; fieyh Ömer Halvetî; Ömer Fani Efendi (öl. H. 1032/ M. 1622),
K›yafet-name; Erzurumlu ‹brahim Hakk›, K›yafet-name; Mustafa Hami Pafla (öl. H.
1295/ M. 1887), Fenn-i K›yafet-name; Haf›z Hasan Gevrek-zade. Kaynak: Âmil Çe-
lebio¤lu, “K›yâfe(t) ‹lmi ve Akflemseddinzâde Hamdullah Hamdî ile Erzurumlu ‹b-
râhim Hakk›’n›n K›yâfetnâmeleri”, Eski Türk Edebiyat› Araflt›rmalar›, ‹stanbul 1998,
s. 225-262; Ali Çavuflo¤lu, K›yafetnameler, Ankara 2004, s. 42-43.



cak yine de muhtemelen bu hükümlerin ço¤u, uzun tecrübeler sonucu
verilmifltir. Ayr›ca bu tür eserler içerisinde, hükümlerin do¤rulu¤u üze-
rine birçok k›ssa anlat›lm›flt›r. Bugün de buna benzer fizyonomi, fizyo-
tipoloji, kriminoloji gibi bilimler do¤mufltur. Bu konu ‹slam toplumla-
r›nda baz› ayet ve hadislerle de temellendirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Kurân-
› Kerîm’in mealen, “Araftakiler, yüzlerinden tan›d›klar› kâfirlerden bir-
tak›m adamlara seslenirler”5 ayeti ile; “Bunda görebilenler için, firâset-
li olanlar için nice âyetler, ibretler vard›r”6 ve “Onlar yüzlerindeki sec-
de izlerinden tan›n›rlar”7 anlamlar›ndaki ayetlerini, bu konuda daya-
nak alm›fllard›r. Hz. Muhammet de, “Mü’minin firasetinden sak›n›n”8

buyurmufltur. Kaynaklar›n verdi¤i bilgilere göre, bu bilimden hekim-
likte, kiflilerin tipolojik s›n›flamas›nda, baz› hastal›klar›n teflhis ve te-
davisinde yararlan›lm›flt›r. Bu bilim özellikle siyaset alan›nda itibar
görmüfl, saraylarda k›yâfetflinâslar görevlendirilmifl; saraya adam al›m›n-
da, esir ve cariye al›m sat›mlar›nda bu bilime baflvurulmufltur.

Müellifi Bilinmeyen Eserin Fizikî Özellikleri

Çorum ‹l Halk Kütüphanesi 3165 numarada kay›tl›, dört ayr› ese-
ri ihtiva eden 49 varakl›k bir mecmuan›n, 8a-16a varaklar› aras›nda
yer alan K›yâfetnâme adl› ikinci eserini konu edece¤iz. Eseri bizzat gör-
me imkân›m›z olmad›; ancak fiziki özelliklerini, foto¤raflar›ndan ve
TÜYATOK için haz›rlanm›fl müsvedde katalog fifllerinden yararlana-
rak tan›taca¤›z. Eserin ad›n›n K›yâfetnâme oldu¤unu mukaddimesin-
den ö¤reniyoruz; ancak müellifi ve yaflad›¤› yüzy›l; müstensih ve istin-
sah tarihi hakk›nda hiçbir kay›t yoktur. Eser, 200x140-140x90 mm.
boyutlar›nda, mavi kâ¤›t kapl›, s›rt› meflin mukavva cilt, su yolu filig-
ranl› kâ¤›da; dokuz varak olarak, her sayfas› 13 ile 26 aras›nda muhte-
lif olmak üzere toplam 345 sat›r halinde, ta’lik k›rmas› ile yaz›lm›flt›r.
Mecmuan›n de¤iflik sayfalar›nda ve K›yâfetnâme’nin ilk sayfas›nda, Va-
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kafehû alâ-ehli’l-ulûm Es-seyyid Ahmed Feyzî Müftiyyü Çorum 296 yazan
bir mühür vard›r. Buradan eseri kütüphaneye H. 1296/ M. 1879’da,
Çorum müftüsü, Seyyid Ahmed Feyzi’nin ba¤›fllam›fl oldu¤unu anlaya-
biliyoruz. Yaz› okunakl› olmakla beraber, 13b’den bafllayan ve giderek
artan rutubet lekeleri sebebiyle eserin baz› yerlerini okuyabilmek im-
kâns›zlaflm›flt›r. Konu bafll›klar›nda, cümle bafllar›nda s›kça tekrar edi-
len baz› kelimelerde ve baz› özel flekil çizimlerinde k›rm›z› mürekkep
kullan›lm›flt›r. Eser, bir mukaddime ile, yirmi alt› bâbdan oluflur ve Hâ-
zâ Risâle-i K›yâfetnâme bafll›¤›ndan sonra, Bismi’l-lâhi’r-rahmâni’r-rahîm
ve-bihî-nesteîn. fiükr-i bî-k›yâs ol vacibü’l-vücûdun vahdâniyyete ki cümle-
siyle bafllay›p; k›rm›z› mürekkeple yaz›lm›fl, Murâdum fâtihâdur okuyan
ihvândan/ Hakk ay›rmas›n cümlemiz îmândan dua cümlesiyle son bulur. 

Muhtevas›

Eser, bir mukaddime ve yirmi alt› bâbdan oluflmaktad›r. Mukaddi-
meye, besmele ile bafllanm›fl, Allah’›n varl›k ve birli¤ine flükürden son-
ra, onun insan bedenini k›rk sabah yo¤urarak meydana getirdi¤i söy-
lenmifl ve Bu kitâb-› müstetâb hikmet üzre tasnîf ve te’lîf olunub K›yâfet-
nâme diyû ad virildi denilmifltir. Daha sonra, eserin yirmi alt› bâbdan
olufltu¤u, verilen her hüküm için ait oldu¤u filozofu ça¤r›flt›racak k›-
saltma harfler belirlendi¤i; örne¤in, Eflâtun için, nun; Aristotalis için,
t›; Mansûra için, sad; Mahammed Râzî için, râ; ‹lavûs için, sin; ‹mam
fiâfi’î için, ay›n; fieyh Muhyiddîn Arabî için, be; hepsinin ortak görüflü
için, hâ harfinin kullan›laca¤›; harfsiz nakillerin Farsça k›yâfetnâme
söylemifl olan Abdürrezzâk Kâflânî’ye iflaret edece¤i belirtilmifltir. An-
cak bu iflaretlerin hiçbiri metin içerisinde kullan›lmam›fl, sadece bir
hüküm için Hipokrat’a at›fta bulunulmufl; Bukrat hakîm kavli üzre, bir
kiflinin yüzinde ve gövdesinde çokluk ben olsa, delâlet ider sahibinin halka
mahabbeti azac›k ve avretlere mahabbeti ziyâde ola denilmifltir. Mukaddi-
mede, Kur’ân’daki baz› âyetlerden al›nt›lar yap›larak, Vallâhü yahluku
mâ-yeflâ’ü ve yahkümü mâ-yürîdü9 ifadesine yer verilmifltir. Bâb ad› ve-
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rilen yirmi alt› bölümde, ‹nsan bedenine ait s›ras›yla, bafl, saç, çehre,
al›n, kafl, göz kapa¤›, kulak, burun, a¤›z, difl, yanak ve sakal, boyun,
omuz, pazu ve dirsek, parmak ve t›rnak, gö¤üs ve kar›n, arka, butlar ve
oturak yerleri, bald›r ve ayak parmaklar›, boy ve yürümek, âvaz ve gülmek,
el ve avuç içi, benler olmak üzere insan organlar›n›n fiziki özelliklerin-
den hareketle, kiflilerin olumlu veya olumsuz say›labilecek karakter
tahlilleri yap›lm›fl; daha sonra zenginlik ve fakirli¤e, ömrün uzunluk ve
k›sal›¤›na, evlad›n azl›k ve çoklu¤una dair iflaretler üzerinde durulmufl
en sonunda da, çeflitli co¤rafi bölgelere ait kavimlerin, baz› topluluk-
lar›n genel karakter özellikleri hakk›nda hükümler verilmifltir. 

Dil ve Üslup Özellikleri

Eserde sanatl› söyleyiflten uzak, sade bir dil kullan›lm›flt›r. Özellik-
le organ isimleri, ço¤u bugün de kullan›lmakta olan, Türkçe kökenli
kelimelerle karfl›lanm›flt›r. Edebî bir üsluptan çok, anlat›lmak istenen
bilgi veya düflünceyi en iyi, en anlafl›l›r bir flekilde karfl›layabilecek,
sa¤lam bir dile dayal› didaktik bir tav›r benimsenmifltir. Eserde dikkat
çeken baz› özellikleri birkaç madde halinde s›ralayabiliriz:

a. Bedensel kelimelerin ço¤unlu¤unun, bugün de ayn› flekilde kul-
lan›lmaya devam eden, Türkçe kökenli olmas› dikkat çekicidir. ‹nsan
bedeni ve bedensel davran›fllara ait eser içerisinde geçen bafll›ca keli-
meleri afla¤›da oldu¤u gibi s›ralayabiliriz: ad›m, a¤›z, a¤›z suyu, al›n, ar-
ka (s›rt), avuç, ayak, ayak parmaklar›, bald›r, bafl, bafl parmak, beden, bel,
ben, bilek, bo¤az, boy, boyun, burun, burun deli¤i, burun kanad›, burun
kemi¤i, but, ci¤er, ç›¤›rmak, damar (tamar), deri, dirsek, dirse¤in i¤neci¤i,
dirsek derisi, difl, diz, dudak (dutak), el, elin ayas›, elin içi, enek (çene, ger-
dan), gö¤üs (gögüs), gövde, göz, göz kapa¤›, gülmek, kan, kar›n, kafl, k›l,
kirpik, kulak, omuz, omuz bafl›, oturak yeri, ökçe, öksürük, parmak (bar-
mak), parmak bo¤umu (bo¤unu), parmak büklümü, parmak ucu, pazu
(bazu), saç, sa¤, sakal, sakal teli, serçe (sirçe) parmak, ses, ses (avaz), sol,
t›rnak, t›rnak ucu, topuk, tükürük, uyluk, yamuz (yanak, bedenin yan ta-
raf›), yan bafllar›, yanak, yüz.

b. Daha aç›k anlat›labilmesi amac›yla, ifadelerde tekrara düflmek-
ten hiç çekinilmemifl; her organ, Bâb-› Evvel Bafl›n K›yâfeti Beyân›nda-
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dur, Üçinci Bâb Çehrenin K›yâfetini Bildürür, Yedinci Bâb Kula¤›n K›yâ-
fetin Beyân ‹der gibi ayr› birer bafll›k alt›nda ele al›nmas›na ra¤men, yi-
ne de her cümleye bafllarken organ›n ad› tekrar edilmifltir: Dahi bir ki-
flinün yüzi degirmi olsa, delâlet ider sahibi flecî’ ü kuvvetli ola. Ve eger bir
kiflinün yüzi murabba’ olsa, delâlet ider ki sahibi âk›l ü afîf ü s›hhat üzerine
ola örneklerinde oldu¤u gibi. Çok seyrek olarak, Eger bir kiflinün aln› bü-
yük olsa, delâlet ider ki sahibi ebleh ola. Eger küçük olsa, delâlet ider ki sa-
hibi flecî’ ü latîfü’l-hareket ola. Ve eger karn›nda k›l› çok olsa, delâlet ider ki,
flehvet-perest ola. Ve eger yamuz›nda olsa ve karn›nda ve ayaklar›nda olma-
sa, delâlet ider ki sahibi flecî’ ola, ammâ gâfil ola örneklerinde oldu¤u gi-
bi, ikinci cümleye organ ad› tekrar zikredilmeden baflland›¤› da olmufl-
tur.

c. Her cümleye, dahi, ve dahi, eger, ve eger, eger ki, ve dahi eger, ve
dahi ve eger, dahi ve eger gibi ba¤laçlarla bafllanm›fl; bundan sonra orga-
n›n d›fl görünüflünün özellikleri olsa, flart cümleci¤ine ba¤lan›p, sahibi,
delâlet ider ki sahibi, delâlet ider ki sahibinin gibi ifadelerden sonra, o d›fl
görünüflten ç›kar›lan karakter özelli¤i verilmifltir: Ve dahi ve eger bilegi
k›ls›z olsa, sahibinin fehmi gökcek ola. Ve dahi bilegi tolu k›l olsa, sahibinin
fehmi yaramaz ola. Ve dahi eger bilekleri uzun olsa, hattâ barmaklar›n›n uc›
dizine yetiflse, sahibi flecî’ ü ehl-i kerem ola örneklerinde oldu¤u gibi.
Cümle bitiminde oladan baflka yüklem kullan›ld›¤› pek az görülür: Da-
hi bir kiflinün saç› k›z›l olsa, delâlet ider ki sahibi bahîl ü kezzâb ola ve katli
seve örne¤inde de görüldü¤ü gibi.

d. Bir organ›n d›fl görünüflü, bazen yaln›zca bir karakter yap›s›n›
belirtir: Dahi diflleri cümleden seyrek olsa, delâlet ider sahibinin tab’› zekî
ola. Karn› küçük ve müdevver olsa, sahibinin fehmi pak ola. Eger ki bir ki-
flinün bafl› bedenine uymasa, gâyet güccük olsa, delâlet ider ki sahibi hafî-
fü’l-akl ola. Ve dahi bir kiflinün yüzi yass› olsa, delâlet ider ki sahibi kâhil
ola. Ve dahi kula¤›n›n cirmi bafl›na mensûb olsa, delâlet ider sahibi zîrek ola.
Ve eger ellerinde beni olsa, sahibi dosta dost ola. Ve eger bo¤az›nda beni ol-
sa, sahibi sâzende ola. Ve eger belinde beni olsa, sahibinin ulemâya mahab-
beti ziyâde ola örneklerinde görüldü¤ü gibi.

e. Çok zaman ayn› d›fl görünüfl olumlu veya olumsuz birden fazla
karakter özelli¤inin iflareti olabilir: Ve eger bir kiflnün bafl› ard›na egri ve
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ensesi yumr› olsa, delâlet ider ki âlim ü zîrek ve hulk› gökcek ola. Eger dahi
kafl› yass› olsa, dal fleklinde delâlet ider sahibi müdemma¤, büyüklenici ve
yaramaz hulku ola ve bahîl ola. Bir kiflinin bâzûs› yukarus›nda ince, afla¤›-
s› kal›n olsa, delâlet ider sahibinin hulk› yaramaz ve mizâc› bozgun ve cige-
ri zaîf ve talak âr›z ola. Eger gözi za’îfü’l-basar olub ›rakdan görmese, delâ-
let ider ki sahibinin tab’› yaramaz ve niyeti habîs ola ve yalanc› ve halk al-
day›c› ola. Ve dahi bir kiflinin gözi çukur olsa, delâlet ider ki sahibi kezzâb u
fessâd u mekkâr u ehl-i nifâk ola. Eger eli aruk olsa, sahibinin hulk› yara-
maz u marîz ü muhâlif ü akl› za’îf ü flehveti ziyâde ola örneklerinde görül-
dü¤ü gibi.

f. Bazen ayn› d›fl görünüfl hem olumlu, hem olumsuz bir durumun
göstergesi olabilir. Bu durum genellikle illâ, ammâ gibi ba¤laçlarla bir-
birinden ayr›lm›flt›r: Ve eger (k›l›) yamuz›nda olsa ve karn›nda ve ayakla-
r›nda olmasa, delâlet ider ki sahibi flecî’ ola, ammâ gâfil ola. Dahi bir kifli-
nün saç› iri olsa, dikine tursa, delâlet ider ki sahibinün fehmi yaramaz ola ve
illâ fleci’ ü bahâd›r ola. Ve dahi alt›ndaki duda¤› üstindeki duda¤›n›n üzerine
tursa, delâlet ider sahibi ilm ü hikmeti sever ola, fe-emmâ gâfil ola örnekle-
rinde görüldü¤ü gibi.

g. Çok s›k olmasa da, baz› tan›mlamalarda teflbihlere baflvurul-
mufltur: Ve dahi eger gözi to¤an gözine benzese, delâlet ider ki sahibi âdem
aldad›c› ve kovc› ve h›rsuz ola. Ve eger gözi s›¤›r gözi gibi taflras›na ç›k›k ol-
sa, delâlet ider ki sahibi câhil ü metekebbir ü hatâya mus›rr ola. Ve dahi eger
gözi arslana benzese, sâfî olmasa, delâlet ider sahibi avrete ve zinâya mâil ve
flehveti gâlib ola. Ve dahi eger gözi yengec gözi gibi yumr› olsa, delâlet ider
sahibi câhil ü utlu ola. Eger âvâz› at âvâz›na benzese, sahibi kuvvetlü ve ik-
dâmlu ola. Ve dahi eger gözi kor gibi k›z›l olsa, delâlet ider ki sahibi gazûb
ola ve katli sever ola. Dahi eger dirsegi igne gibi sivrilüb ç›ksa, illetsiz sahi-
binin mizâc› fâsid ü tabî’ati yaramaz ola örneklerinde görüldü¤ü gibi.

h. Baz› durumlarda, söz iyice anlafl›ls›n diye aç›klamalar yap›l›r: Ve
eger gögsinde beni olsa, sahibi fi’linde kimseye uymaya, kendi bildigin iflle-
ye. Bir kiflinin enegi uzun olsa, sahibibnin akl› az ve serî’ü’l-gazab ola, am-
mâ tîz geçe. Eger mezbûr ip sirçe barma¤›n üçünci büklümüne gelürse, de-
lâlet ider ki sâhibi fakîr ü âciz ola, yigirmi dînâra kâdir olmaya. Eger ipin uc›
sirçe barma¤›n orta büklümine gelürse, delâlet ider sahibinin hâli hofl u zin-

46 • Beden Kitab›



degânî, yanî dirligi âfiyet üzerine ola. Eger büklüminden afla¤a olursa, öm-
ri az ola, orta ömri elli ile altm›fl mâ-beyninde ola. Ve eger bileklerinde beni
olsa, sahibi ehl-i sefer ola, seferlerinde tahmîr-i mâl eyleye örneklerinde gö-
rüldü¤ü gibi.

i. Eserde baz› s›fatlar için, büyüklenici-mütekebbir, ünegi-inâd-inâd-
c›, kendünü ögücü-kendüyü medh idici vb. gibi, hem Türkçe, hem de
Arapça veya Farsça kökenli karfl›l›klar› kullan›lm›flt›r: Eger bir kiflinin
kafl›n›n k›l› çok olsa, delâlet idrer ki sahibi ac› sözlü ve mütekebbir ola. Eger
dahi kafl› yass› olsa, dal fleklinde delâlet ider sahibi müdemma¤, büyüklenici
ve yaramaz hulku ola ve bahîl ola. Ve dahi eger boyn› kal›n ve bafl› büyük
olsa, sahibi ebleh ü kendünü ögüci ola. Ve eger kafl› ince ve k›l› az ve yum-
flak olsa, delâlet ider ki sahibi zekî vü latîf-tab’ ve kendüyi medh idici ola.
Dahi bir kiflinin boyn› k›sa ve kal›n olsa sahibi ünegi ve ikdâmlu ve sab›rlu
ola. Ve dahi a¤z› bol olsa, delâlet ider sahibi kovc› ve inadc› ola, yaramaz
hûlu ola. Dahi sakal› müdevver ve enegi üsti aç›k olsa, sahibi mekkâr u inâd
ola örneklerinde görüldü¤ü gibi.

j. Baz› aldad›c›-alday›c›, eyü-eyi, küçük-güccük, kovc›-kovuc›, güdük-
gütük, kuvvetli-kuvvetlü, dudak-dutak, bud-but, vakt-vakit-vaktin gibi,
kelimelerin söylenifl veya yaz›l›fllar›nda farkl›l›klar vard›r: Ve dahi eger
gözi to¤an gözine benzese, delâlet ider ki sahibi âdem aldad›c› ve kovc› ve h›r-
suz ola. Ve dahi bölük olsa, sahibinin niyet habîs ü âdem alday›c› ve flecî’
ola. Ve dahi yüzi güccük olsa, gövdesine uymasa, delâlet ider ki yeynicek ve
kovuc› ola. Ve dahi eger kula¤› küçük olsa, delâlet ider sahibinin fehmi ziyâ-
de ve ömri az ola. Dahi eger ki gözinin a¤› çok, karas› az olsa, delâlet ider
ki sahibinin flerri az, hayr› çok ve eyi ola. Ve eger bakdu¤› zemân o¤lanc›k
gibi baksa, gözinden gülmek anlansa, delâlet ider ki sahibinin ömri uzun ve
hulk› eyü ola. Eger t›rnaklar›n›n uc› gâyet güdük olsa, sahibi muhannes ü
hîle-bâz ola. Eger bir kiflinin boy› ne uzun, ne k›sa ve egri ne gütük olsa, de-
lâlet ider sahibii flecî’ ve cömerd ola. Ve dahi eger boyn› kal›n ve bafl› büyük
olsa, sahibi ebleh ü kendünü ögüci ola. Ve eger kafl› ince ve k›l› az ve yum-
flak olsa, delâlet ider ki sahibi zekî vü latîf-tab’ ve kendüyi medh idici ola.
Dahi bir kiflinün yüzi degirmi olsa, delâlet ider sahibi fleci’ ü kuvvetli ola.
Eger âvâz› at âvâz›na benzese, sahibi kuvvetlü ve ikdâmlu ola. Ve dahi bir
kiflinün yüzi ve dataklar› kal›n olsa, delâlet ider ki sahibinin tab’› galîz ü fe-
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sâda mâil ola. Ve dahi dudaklar› ince ve birinden biri kal›n olsa, delâlet ider
sahibi cür’etlü ve fledîdü’l-gazab ü habîsü’n-niyyet ola. Ve eger bud› k›sa ve
k›llu olsa, sahibi kuvvetli ve flehveti ziyâde ola. Eger but› sinirli olsa, sahibi
kavi-beden ve flehvetlü ola. Eger güldügi vakt a¤z›ndan sular aksa, sahibi câ-
hil ü mütekebbir ola. Ve dahi güldügi vaktin elin eline urub gülse, sahibinin
akl› za’îf ü bahîl ü hasûd ola. Eger güldügi vakit ç›ø¤›rub âvâz ile gülse, sa-
hibi câhil ola örneklerinde de görüldü¤ü gibi. 

k. Baz› s›fatlar hem olumlu, hem olumsuz anlafl›lmaya uygun kul-
lan›lm›flt›r: Cesur, yürekli anlam›na gelen fleci’ s›fat›, bazen ebleh,
âdem alday›c› gibi olumsuz s›fatlarla; bazen de cömert gibi olumlu s›fat-
larla beraber kullan›lm›flt›r. Sözlükte ümit etme, recâ, niyaz anlam›na
gelen tereccî kelimesi, tereccî tabiatli fleklinde; hem ümitvar, karamsar
olmayan gibi olumlu; hem de çok isteyici, yalvar›c› gibi olumsuz an-
lafl›lmaya uygun kullan›lm›flt›r: Dahi diflin ba’z›s›n›n aras› seyrek olsa,
delâlet ider sahibi terecî tabi’atlü ola. Ve dahi bölük olsa, sahibinin niyeti
habîs ü âdem alday›c› ve flecî’ ola. Eger bir kimsenin bald›r› galîz ü etlü ol-
sa, delâlet ider sahibi flecî’ ü ebleh ola. Eger bir kiflinin boy› ne uzun, ne k›-
sa ve egri ne gütük olsa, delâlet ider sahibi fleci’ ve cömerd ola. Eger sesi
yo¤un ve kaba olsa, sahibi bahâd›r u tab’› galîz ola örneklerinde görüldü-
¤ü gibi.

l. Karakter özelli¤ini belirten s›fatlar bazen Türkçe kökenli keli-
melerle veya Türkçe ifadeye uygun flekliyle karfl›lanm›flt›r: Ve dahi yü-
zi taflras›na ç›k›k olsa, delâlet ider ki sahibi fleci’ ü gülegen ola. Ve dahi yüzi
güccük olsa, gövdesine uymasa, delâlet ider ki yeynicek ve kovuc› ola. Da-
hi aln› yass› ve kafl› yukar› çekilmifl olsa, delâlet ider ki sahibi fitne kar›fld›r›-
c› ola ve husûmeti sever ola. Eger bir kiflinin kula¤›nda k›l bitse, delâlet ider
sahibi tîz iflidir ola ve fehmi az ola. Ve dahi burn›n›n orta yirinde olan kemü-
gi yüksek olsa, delâlet ider kim sahibinin fehmi ziyâde ve tab’› zekî ola. Ve
dahi burn› k›sa ve ard›na çekilmifl olsa, delâlet ider sahibi habîs niyyetlü ve
u¤r› ola. Ve dahi a¤z› tar olsa, delâlet ider ki sahibi zekî ola. Dahi enegi k›-
sa olsa, akl› zaîf ü flerre mâil ola. Ve dahi bölük olsa, sahibinin niyeti habîs
ü âdem alday›c› ve flecî’ ola. Eger yürürken ad›m›n tîz tîz alub sür’atli olsa,
sahibinin himmeti yaramaz olub, iflinde aceleci ola. Ve eger dizlerinde beni
olsa, sahibi yürigen ola örneklerinde görüldü¤ü gibi.
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m. Bazen bir s›fat›n Türkçe kökenli flekliyle, Arapça veya Farsça
kurallara göre kullan›m› birliktedir: Eger gözi za’îfü’l-basar olub ›rakdan
görmese, delâlet ider ki sahibinin tab’› yaramaz ve niyeti habîs ola ve yalan-
c› ve halk alday›c› ola. Ve dahi bir kiflinin gözi çukur olsa, delâlet ider ki sa-
hibi kezzâb u fessâd u mekkâr u ehl-i nifâk ola. Ve dahi burn› egri olsa, de-
lâlet ider kim sahibi habîsü’n-niyyet ve ezâ idici ve fessâd ola. Ve dahi du-
daklar› ince ve birinden biri kal›n olsa, delâlet ider sahibi cüretlü ve fledîdü’l-
gazab ü habîsü’n-niyyet ola. Ve dahi eger bâzûs› k›sa olsa, sahibinin niyye-
ti habîs âdem alday›c› ve mekkâr ola. Eger bir kiflinin boy› ince olsa, sahibi-
ni akl› az ve mekkâr u âdem alday›c› ola Örneklerinde de görüldü¤ü gibi,
mekkâr-âdemalday›c›-halk alday›c›, kezzâb-yalanc›, habîsü’n-niyyet- s›fat-
lar› farkl› yerlerde de olsa kullan›lm›flt›r.

Esere Göre Karakter Tahlili

K›yâfetnâmelerin esas amac›; d›fl görünüflün, iç görünüflü yans›t-
mas› düflüncesinden hareketle, organlar›n fiziki görünümlerine göre
baz› ruhi tahmin ve tahliller yapmakt›r. Bu eserdeki insan karakterine
ait tespitleri önce, olumlu ve olumsuz olmak üzere iki grupta de¤erlen-
dirmek mümkündür. Bir de hem olumlu, hem olumsuz olarak de¤elen-
dirilebilecek s›fatlar varsa da, bunlar çok azd›r. ‹nsan›n bedenen sa¤l›k-
l› veya hastal›kl› gösterilmesi yan›nda; karakter yap›s› olarak; ak›ll›, ze-
ki, anlay›fll› veya aptal, anlay›fls›z; bilgili veya cahil; iyi niyetli veya kötü dü-
flünceli; cesur, gayretli, baflar›l›, iyiliksever, cömert, namuslu veya korkak,
tenbel, hiceci, inatç›, h›rsl›, yalanc›, dedikoducu, zalim, gâfil, geveze, h›r-
s›z; flehvete, zinaya, e¤lenceye, avlanmaya düflkün; unutkan, utangaç, az-
g›n, kendi bildi¤i do¤rultuda giden, flikayetlenici, güvenilmez, yaramaz ted-
birli, yufka yürekli, sâzende olmas›; ayr›ca ömür, evlat ve mal mülkün az-
l›¤› veya çoklu¤u fleklinde de¤erlendirilmifltir. Bunlar› birkaç bafll›k
at›nda örnekleyebiliriz:

a. Bedensel Özellikler

K›yafetnamede insanlar, karakter tahlili yan›nda, bedensel olarak
da anlafl›lmaya çal›fl›lm›fl, bu aç›dan sa¤l›kl›, güçlü, heybetli olmas›; iyi
iflitmesi ve h›zl› yürümesi yönünden vas›fland›r›lm›fl; hastal›¤› da olum-
suzluk olarak görülmüfltür.
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Bir kiflinin bedenen sa¤l›kl› oldu¤unu ifade etmek için; bedeni s›h-
hat üzerine, bedeni sahih gibi s›fatlar kullan›lm›fl; bu durumlar›n göste-
reni olarak da; kiflinin bafl›n›n uzun de¤il, yuvarlak olmas› gösterilmifl-
tir. Kiflinin güçlü, kuvvetli olmas›; kuvvetli, kavî-beden, bedeni kavî, vü-
cûd› kavî gibi s›fatlar kullan›lm›fl; gösteren olarak da; yüzünün dört kö-
fle; omzunun genifl ve etli; arkas›ndaki (s›rt›nda) k›l›n çok; yüzünün de-
¤irmi; üst duda¤›n›n alt duda¤›n›n üzerine düflmüfl; elinin büyük ve
parmaklar›n›n k›sa; budunun k›sa ve k›ll›; sesinin çok yüksek; budu-
nun sinirli; yan bafllar›n›n etli olmas›; sesinin at sesine benzemesi; difl-
lerinin gâyet sert olup, kurt ve çürü¤ünün olmamas› gösterilmifltir. Ku-
la¤›nda k›l bitmesi, çabuk iflitmesine; boynunun uzun ve bafl›n›n küçük
olmas›, sesinin güzel olmas›na; budunun uzun, but etlerinin güzel, bal-
d›rlar›n›n ince ve dizlerinde beni olmas›, h›zl› yürümesine; avucundaki
baz› flekiller heybetli olmas›na iflaret olarak görülmüfltür.

Bir kiflinin saç›n›n k›vr›k ve dolafl›k; elinin ve parmaklar›n›n ar›k
olmas› hastal›kl› olmas›na iflaret say›lm›flt›r.

b. Ak›l, Fikir, Düflünce, Zeka ve Bilgi Yönünden Özellikler

Bir kiflinin zeki ve anlay›fll› oldu¤unu ifade etmek için eserde; ze-
kî, tab’› zekî, akl› zekî, zekâveti ân, zîrek, fehmi gökcek, fehmi tîz, fehmi zi-
yâde, fehmi pak gibi s›fatlar kullan›lm›flt›r. Kiflinin zeki ve anlay›fll› ol-
du¤unun bafll›ca göstergeleri ise; bafl›n›n yukar› k›sm›n›n uzun de¤il,
yuvarlak olmas›; aln›n›n dört köfle olup, ayk›r› çizgiler bulundurmas›;
kula¤›n›n küçük; burnunun ortas›ndaki kemi¤in yüksek; difllerinin ta-
mamen seyrek; omzunun genifl ve etli; bile¤inin k›ls›z; karn›n›n küçük
ve yuvarlak; bafl›n›n ard›na do¤ru e¤ri ve ensesinin yumru; elinin yu-
muflak ve parmaklar›n›n uzun; kafl›n›n ince, k›llar›n›n az ve yumuflak;
gözünün büyük ve kapa¤›n›n yufka; kula¤›n›n bafl›na yap›fl›k; a¤z›n›n
dar; budunun etli, düzgün ve bald›rlar›n›n ince olmas› gibi d›fl görünüfl-
lerdir. Yine ak›ll› oldu¤u da, âk›l, akl› ziyâde, akl› ân gibi s›fatlarla kar-
fl›lanm›fl ve bunlar› da; yüzünün yuvarlak; gözünün büyük ve kapa¤›n›n
yufka; kula¤›n›n de¤irmi, yufka ve ard›na yatm›fl; boynunun uzun, ba-
fl›n›n küçük; s›rt› ve omuzlar›n›n yass› ve genifl; sesinin güzel ve yumu-
flak olmas›; yürürken bir elini sallamas› gibi d›fl unsurlar göstermifltir.
Bir kiflinin zahiri ve bat›ni ilimler aç›s›ndan durumu; âlim, ârif, hakîm,
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âlim ve ârif, ilmi çok, ilm ve hikmeti sever gibi s›fatlarla karfl›lanm›fl ve
bunlar›; bafl›n›n ard›na do¤ru e¤ri ve ensesinin yumru; aln›n›n dört kö-
fle olmas› ve ayk›r› çizgileri bulunmas›; alt duda¤›n›n, üst duda¤›n›n
üzerinde durmas›; avucunda bulunan baz› çizgiler gibi baz› d›fl görünüfl-
lerin gösterebilinece¤i söylenmifltir.

Bir kiflinin, ak›l, zeka ve bilgi yönünden eksiklikleri de vas›fland›-
r›lm›flt›r.

Kiflilerin ak›l yönünden eksiklikleri, hafîfü’l-akl, nâk›su’l-akl, akl›
zaif gibi s›fatlarla ifade edilmifl; bu durumlar›n göstereni olarak da; ki-
flinin bafl›n›n bedenine uymay›p, çok küçük; difllerinin yass›; çenesi-
nin, gerdan›n›n k›sa veya uzun; elinin ar›k; boyunun ince; vücudunun
ar›k olmas›; bile¤inin k›sa ve etli olup, bedenine uymamas› say›lm›flt›r.
Bir kiflinin anlay›fls›z, aptal, geri zekal› olmas›, ahmak, fehmi zaif, fehmi
yaramaz, fehmi az, kalîlü’l-fehm, ebleh, ziyâde ebleh, müdemma¤ gibi s›-
fatlarla karfl›lanm›fl ve gösteren olarak da; kiflinin vücudunun ar›k; ba-
fl›n›n gayet büyük; boyun ve omzunun çok k›ll›; yüzünün enli; aln›n›n
büyük, yumru ve yuvarlak; kafl›n›n dal fleklinde ve yass›; gözünün bü-
yük olmas›; kula¤›n›n düflük ve büyük; burnunun uzun ve kanadlar›n›n
genifl; burnun yuvarlak ve deliklerinin dar; duda¤›n›n ilerisine ç›k›k;
sakal›n›n yas›; paz›s› ve bile¤inin k›sa; bile¤inin çok k›ll›; elinin yufka
ve parmaklarn›n k›sa; gö¤sünde çok siyah k›llar; karn› üzerinde damar-
lar ve k›llar; bald›r›n›n kaba ve etli; ayak parmaklar›n›n uzun ve e¤ri;
yanaklar›n›n flifl gibi yumru; saç›n›n sert olup dik durmas›, kula¤›nda
k›l bitmesi; gülerken ellerini birbirine vurarak gülmesi gösterilmifltir.
Kiflinin bilgisizli¤i, câhil, gâfil gibi s›fatlarla ifade edilmifl ve durumun
gösterenleri olarak; kiflinin yanaklar›n›n flifl gibi yumru olmas›; güldü-
¤ü zaman a¤z›ndan sular akmas›; kula¤›n›n yumuflak k›sm›n›n gayet et-
li ve sark›k; gözünün yengeç gözü gibi yumru; kula¤›n›n içinde yumru
yumru yivler ve yollar; gözünün s›¤›r gözü gibi d›flar› ç›k›k olmas›; sa-
kal›n›n seyrek ve renginin beyaza bakmas›; ç›¤l›klarla sesli gülmesi gi-
bi d›fl görünüfller gösterilmifltir. 

Bir kiflinin fikir, düflünce ve niyet yönünden olumsuz durumunu
ifade etmek için, niyeti habîs, habîs-niyet, habîs niyetli, hevâs›na tâbi’, fâ-
sid, fikri fâsid, ziyâde fâsid, fessâd gibi s›fatlar kullan›lm›fl ve bu durum-
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lar›n belirtisi olarak da; kiflinn bafl›n›n önüne e¤ri; bafl›n›n çok büyük;
burnunun e¤ri; parmaklar›n›n renginin sar›ya veya maviye meyilli; eli-
nin büyük ve sert; karn›n›n iki yan›n›n etli olup, karn›n›n ileri ç›k›k;
arkas›n›n (s›rt›n›n) e¤ri olmas›; köse olup, hiç k›l olmamas› gösteril-
mifltir.

c. Tav›r, Davran›fl Yönünden Özellikler

Bir kiflinin cesur, gayretli ve baflar›l› oluflu; fleci’, bahad›r, fleci’ ü ba-
hâd›r, heybetli, mehabetli, cür’etli, himmetli, ikdâml›, mukaddem, mansûr
gibi s›fatlarla karfl›lanm›fl; bu durumlar›n belirtisi olarak da; kiflinin ba-
fl›n›n uzun de¤il, yuvarlak; arkas›n›n (s›rt›n›n) çok k›lll›; saç›n›n sert
ve dik durmas›; k›l›n yamuz›nda olup, karn›nda ve ayaklar›nda olma-
mas›; yüzünün de¤irmi ve d›flar› ç›k›k; yüzünün gösteriflli ve hayal›; al-
n›n›n küçük; gözünün ak›n›n karas›ndan çok; burnunun uzun; a¤z›n›n
genifl; dudaklar›n›n ince, fakat birinin di¤erine göre kal›n; sakal›n›n
bölük; boynu ve bafl›n›n bir tarafa e¤ri; bald›r›n›n kaba ve etli; boyu-
nun ne uzun, ne k›sa, ne e¤ri, ne güdük; sesinin gür ve kal›n, boyunun
k›sa olmas›; bileklerinin uzun olup, parmaklar›n›n dizine kadar uzan-
mas› ve avucundaki baz› flekiller gösterilmifltir.

Bir kiflinin davran›fllar›n›n olumlu, cömert, namuslu ve iyiliksever
olmas› için, afîf, kerimü’n-nefs, latîfü’l-hareket, cömert, sâhib-i takî, din-
dâr, latîf-tab’, sahîhü’l-mizâc, nefsi latîf, nefsi kavî, hulku gökcek, hulku
iyi, ehl-i kerem, ülfet ve muhabbet ›ss›, muhabbeti ziyade, flerri az, hayr›
çok, flâd ve iyi gibi s›fatlar kullan›lm›fl; bunlar›n göstereni olarak da; yü-
zünün kare fleklinde; güler yüzlü; yüzünün mehabetli ve hayal›; yüzü-
nün nurlu; aln›n›n küçük; kafl›nda beni; kafl›n›n çat›k; kafl›n›n ince,
k›llar›n›n az ve yumuflak; boyunun ne uzun, ne k›sa, ne e¤ri, ne güdük;
gözünün beyaz›n›n çok, karas›n›n az; iki omuzunun aras›n›n ve ortas›-
n›n çukur de¤il, etli; karn›n›n semiz ve yumuflak; sesinin güzel ve yu-
muflak; bafl›n›n ard›na do¤ru e¤ri ve ensesinin yumru; sakal›n›n yass›;
arkas›nda (s›rt›nda) omuzlar›n›n aras›n›n yass› ve genifl; bald›r›n›n
uzun; omuzlar›n›n düflük ve enli olmas›; sesinin kendi yüzüne benze-
mesi; bileklerinin uzun olup, parmaklar›n›n dizlerine kadar uzanmas›;
bakt›¤› zaman o¤lanc›k gibi gülümseyerek bakmas› ve avucunda baz›
flekillerin bulunmas› gösterilmifltir. 
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Bir kiflinin boyunun, k›sa ve bedeninin kal›n; boynunun kal›n,
bafl›n›n küçük, yüzünün uzun olmas›; sesinin at sesine benzemesi sebat-
l› ve sab›rl› oldu¤unun göstergesidir. Ellerinde beninin olmas›, dostla-
r›na karfl› dostça davranmas›n›n; belinde beni olmas›, âlimlere sevgisi-
nin fazla olmas›n›n; yüzünün d›flar› do¤ru ç›k›k olmas›, güler yüzlülü-
¤ünün belirtileri olarak görülmüfltür.

‹nsanlar tav›r, davran›fl yönünden olumsuz karfl›lanacak s›fatlarla
da vas›fland›r›lm›flt›r. Hatta, olumsuz s›fatlar›n olumlulara göre, daha
fazla kullan›ld›¤› dikkat çekmektedir.

Bir kimsenin huyunun, tabiat›n›n, yarat›l›fl›n›n kötü, istenmeyen
özellikleri ile ilgili olarak; tab’› çirkin, tab’› galîz, galîzü’t-tab’, tab’› ya-
maz, hulku çirkin, kalîlü’l-hayâ, hayas›z, bât›n› habîs, habîsün-nefs, za-
îfü’n-nefs, niyeti habîs, flerre mâ’il, fesâda mâ’il, himmeti yaramaz, yara-
maz fiilli, yaramaz hûlu, yaramaz hulklu, hor, zelîl, mizac› bozgun gibi s›-
fatlar kullan›lm›fl ve bu durumlar›n göstereni olarak; saç›n›n k›vr›k,
dolafl›k ve sar›; yüzünün ve dudaklar›n›n kal›n; yüzünün sa¤a veya so-
la do¤ru e¤ri; iki duda¤›n›n kal›n; dirse¤inin derisinin sert, dirse¤inin
i¤ne gibi sivri ve ç›k›k; a¤z›n›n genifl; sakal›n›n uzun, tellerinin ince
ve iki çatal halinde; boynu ve bafl›n›n bir tarafa e¤ri; s›rt›n›n sivri ve
ç›k›k; bald›r›n›n k›sa ve e¤ri; sesinin kal›n ve kaba, yüzünün uzun;
karn›n›n iki yan›n›n etli ve ileri ç›k›k; paz›s›n›n k›sa; sakal›n›n bölük;
yüzünün ar›k; yüzünün hasta yüzü gibi; kafl›n›n dal fleklinde yass›; kafl-
lar›n›n sözlerine uygun hareket etmemesi, birinin hareketli, birinin
durgun; difllerinin duda¤›n›n üzerine ç›km›fl; gözünün küçük, kapa¤›-
n›n büyük; burnunun e¤ri; burnunun k›sa ve ard›na çekilmifl; dudak-
lar›n›n ince ve birinin di¤erine göre kal›n; a¤z›n›n e¤ri; difllerinin yas-
s›; çenesinin, gerdan›n›n k›sa; sakal›n›n büyük, dörtköfle ve da¤›n›k;
boynunun kal›n, bafl›n›n küçük ve yüzünün uzun; omuz bafl›n›n kanat
gibi sivri; omzunun birinin di¤erinden alçak; omzunun üzerinde çö-
kük ve çukurlar; paz›s›n›n yukar›s›n›n ince, afla¤›s›n›n kal›n; pazu ve
bile¤inin k›sa; elinin yufka, parmaklar›n›n k›sa; elinin ar›k, büyük ve
sert; parmaklar›nda fazla parmak; parmaklar›n›n ucunun güdük; gö¤-
sünün dar; karn›n›n yap›fl›k; parmaklar›nda beni olmas›; bile¤inin k›-
sa, etli olup, bedenine uymamas›; çok köse olup, hiç k›l olmamas›; yü-
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rürken acele ad›m atmas›; gözünün sürekli afla¤› bakmas›; gözlerinin
çabuk aç›l›p yumulmas›; konuflurken tükürük ç›karmas› ve ç›¤›rd›¤›n-
da öksürük tutmas› ve gözünün uza¤› az görmesi gibi özellikler say›l-
m›flt›r. 

Kiflinin h›rsl›, k›skanç ve inatç› olmas› inadc›, ünegi, bahîl, harîs,
tâmi’, mal cem’ etmeye ma’il, hasûd gibi s›fatlarla karfl›lanm›fl ve; saç›-
n›n k›vr›k ve dolafl›k; a¤z›n›n genifl; saç›n›n sar› veya k›z›l; aln›n›n kü-
çük; yana¤›nda beni; kafl›n›n dal fleklinde yass›; difllerinin duda¤›n›n
üzerine ç›km›fl; kula¤›n›n yumufla¤›n›n gayet etli ve sark›k; duda¤›n›n
ileri ç›k›k; sakal›n›n yuvarlak ve çenesinin üstünün ç›k›k; sakal›n›n
seyrek ve renginin beyaza meyilli; boynunun k›sa ve kal›n; boynunun
kal›n, bafl›n›n küçük ve yüzünün uzun; boyunun uzun ve ince; omuz
bafl›n›n kanat gibi sivri, s›rt›n›n e¤ri olmas›; gülerken elini eline vur-
mas› ve avcunun içindeki baz› flekiller kflinin inatç› ve h›rsl› olmas›n›n
gösterenleri kabul edilmifltir.

Bir kiflinin aldat›c›, fitneci, kar›flt›r›c› olmas›; alday›c›, hile-bâz,
mekkâr, fesâda mâ’il, fessâd, fâsid, fitneye mâ’il, fitne, fitne kar›flt›r›c›, ehl-
i nifak gibi s›fatlarla karfl›lanm›fl ve bu durumlar›n göstereni olarak; sa-
kal›n›n uzun, ince telli ve çatal; yüzü ve dudaklar›n›n kal›n; s›rt›n›n ç›-
k›k ve sivri; saçlar›n›n ince ve yumuflak; bald›r›n›n k›sa ve e¤ri; aln›-
n›n yass› ve kafl›n›n yukar› çekilmifl; karn›n›n iki yan›n›n etli olup, ile-
ri ç›k›k; yüzünün uzun; paz›s›n›n k›sa; sakal›n›n bölük; boyunun ince;
yana¤›nda beni; sakal›n›n yuvarlak ve çenesinin üstünün aç›k; sakal›-
n›n büyük, dört köfle ve da¤›n›k; t›rnaklar›n›n ucunun çok güdük; gö-
zünün çukur; burnunun e¤ri; boyunun k›sa olmas›; dirse¤inin i¤ne gi-
bi sivrilip ç›kmas›; gülerken gözlerinin yumulmas›; gözünün uza¤› iyi
görmemesi ve gözünün do¤an gözüne benzemesi kabul edilmifltir.

Bir kiflinin yalanc›l›¤›, yalanc›, kezzâb gibi s›fatlarla karfl›lanm›fl ve
bu durumlar›n göstereni olarak; gözünün uza¤› iyi görmemesi; gözünün
kad›n gözü gibi olup, yumuflak bakmas›; kula¤›n›n düflük ve büyük; difl-
lerinin uzun ve iri; saç›n›n k›z›l; sakal›n›n ince, uzun telli ve çatal ve
gözünün çukur olmas› kabul edilmifltir.

Bir kiflinin dedikoduculu¤u için kovcu s›fat› karfl›lanm›fl ve bu du-
rumun göstereni olarak; difllerinin uzun ve iri; dirse¤inin derisinin sert;

54 • Beden Kitab›



a¤z›n›n genifl; yüznün gövdesine göre küçük olmas› ve gözünün do¤an
gözüne benzemesi kabul edilmifltir.

Bir kiflinin zalimli¤i, inciticili¤i, halka eziyet ve haks›zl›k yapma-
s›; katli seve, katle mâ’il, flakî, kan dökme¤e mâ’il, kin tutucu; muhabbeti
az, eza edici, cevre mâ’il, cevr edici, horlay›c›, tehevvürlü, gazûb, serîü’l-
gazab, husûmeti seve, zâlim, yaramaz sözlü, dil-âzâr; ac› sözlü gibi s›fat-
larla ifade edilmifl ve bu durumlar› gösterenleri olarak; saç›n›n k›z›l;
boynunda ve omzunda çok k›l; aln›n›n yass›, kafllar›n›n yukar› çekik;
aln›nda çukurluklar; kafl›n›n k›l›n›n çok; kafl›n›n burnundan yan›n›n
kal›n, kula¤›ndan yan›n›n alçak; gözünün kor gibi k›z›l; burnunun e¤-
ri; burun deliklerinin büyük; dudaklar›n›n ince ve birinin di¤erine gö-
re kal›n; elinin büyük, parmaklar›n›n k›sa; arkas›n›n afla¤›s› ve yukar›-
s›n›n yass›; ökçesi ve topuklar›n›n sert; yüzünde ve gövdesinde çok
ben; ayaklar›nda ben; elinde baz› flekillerin olmas› gösterilmifltir. Çe-
nesinin, gerdan›n›n uzun olmas› tez geçen bir gazaba sahip olmas›n›n
iflaretidir.

Bir kiflinin kendini be¤enmesi, büyük görmesi ve övmesi; müte-
kebbir, büyüklenici, gönüllü, kendüyü methedici, kendini ö¤ücü gibi s›fat-
larla karfl›lanm›fl ve bu durumlar›n göstereni olarak; kafl›nda çok k›l;
burnunun orta dire¤inin ince; burnunun yass›, uzun, yuvarlak ve delik-
lerinin dar; kafl›n›n dal fleklinde yass›; kafl›n›n ince, k›llar›n›n az ve yu-
muflak; boynunun kal›n, bafl›n›n büyük; hofl yürüyüfllü olmas›; yürür-
ken ellerini sallamas›; gözünün s›¤›r gözüne benzemesi; gülerken a¤z›n-
dan sular akmas› ve burnunun ucunun yukar› bakmas› gibi d›fl görü-
nüfller say›lm›flt›r.

Bir kiflinin korkakl›¤›, âcizli¤i ve kalleflli¤i; kallefl, muhannes, mu-
hannes-dîde, ci¤eri zaif, talak âr›z, âciz gibi s›fatlarla karfl›lanm›fl ve; sa-
ç›n›n ince yumuflak; budunun etli; gözünün kapa¤›n›n küçük; pazusu-
nun yukar›s›n›n ince, afla¤›s›n›n kal›n; t›rnaklar›n›n ucunun çok gü-
dük; gö¤sünün dar olmas› bu durumlar›n göstereni kubul edilmifltir.

Kiflinin tembellli¤i ve üflengeçli¤i kâhil s›fat›yla karfl›lanm›fl ve;
budunun etli; aln›n›n etli; yüzünün yass›; ayak parmaklar›n›n uzun ve
e¤ri olmas› bu durumun gösterenleri say›lm›flt›r.
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Bir kiflinin aptall›¤› için; müdemma¤, ebleh, akl› zaif gibi s›fatlar sa-
y›lm›fl ve kafl›n›n dal fleklinde yass›; boynunun kal›n, bafl›n›n büyük;
bile¤inin k›sa, etli olmas› ve bedenine uymamas› göstereni say›lm›flt›r.

Bir kiflinin gevezeli¤i, leffâf s›fat›yla karfl›lanm›fl ve; burun delikle-
rinin büyük olmas›; gözünün kad›n gözüne benzeyip, yumuflak bakma-
s› göstereni kabul edilmifltir.

Bir kiflinin h›rs›z olmas›; u¤r›, h›rs›z s›fatlar›yla karfl›lanm›fl ve bur-
nunun k›sa ve ard›na çekilmifl; elinin yufka, parmaklar›n›n k›sa olma-
s›; gözünün do¤an gözüne benzemsi göstereni say›lm›flt›r.

Bir kiflinin acelecili¤i, aceleci, nefsi tiz, tiz nefisli s›fatlar›yla karfl›-
lanm›fl ve; parmaklar›n›n ar›k olmas›; gözlerinin hiç durmaks›z›n hare-
ket etmesi; yürürken ad›mlar›n› h›zl› atmas› göstereni kabul edilmifltir.

Bir kiflinin e¤lenceye düflkünlü¤ü; ayfle tabi’, iflrete ma’il, gülüp oy-
namak s›fatlar›yla karfl›lanm›fl ve ayak parmaklar›n›n birbiri üzerine
binmifl; burnunun yass›; a¤z›n›n e¤ri olmas›; gözlerinin hiç durmaks›-
z›n hareket etmesi göstereni say›lm›flt›r.

Bir kiflinin yamuzunda k›l olup, karn›nda ve ayaklar›nda olmama-
s›; aln›n›n etli olmas› gâfil olmas›n›n belirtisi say›lm›flt›r.

Bir kimsenin s›rt›n›n alt ve üst k›s›mlar›n›n yass› olmas›, ava me-
yilli; kula¤›nda beni olmas›, tedbirinin yaramaz; bo¤az›nda beni olmas›,
sâzende; yüzünün küçük olup, gövdesine uymamas›, yeynicek; difllerinin
uzun ve iri olmas›, unutkan; sakal›n›n uzun, tellerinin ince ve çatal ol-
mas›, nankör (küfrânü’n-ni’me); aln›n›n iki taraf›n›n uzun ve ensiz ol-
mas›, hafif ve renkli (mülevven); gözünün s›¤›r gözü gibi d›flar› ç›k›k ol-
mas›, hatada ›srarc›; kafllar›n›n hareketinin sözleriyle uyumlu olmay›p,
biri hareketsizken, di¤erinin yukar› kalkmas›, suizan edici; gözünün
yengeç gözü gibi yumru olmas›, utangaç; burnunun uzun, kanatlar›n›n
ince olmas›, azg›n; difllerinin baz›s›n›n aras›n›n seyrek olmas›, isteyici,
yalvar›c› yarat›l›fll›; boynunun uzun ve ince olmas›, yufka yürekli; elinin
ar›k olmas›, muhalif yarat›l›fll›; fazla parma¤› olmas›, dar nefisli olmas›-
n›n; gö¤sünde beni olmas›, hareketlerinde hiç kimseye benzemeyip, ken-
di bildi¤ini yapmas›n›n; gözlerinin duraks›z olup, sürekli hareket etmesi,
flikayetlenmeyi sevmesinin iflareti say›lm›flt›r.
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d. fiehvet Yönünden Özellikler

‹nsanlar flehevî yönden güçlü olmalar› yan›nda, bu güçlerini
olumlu veya olumsuz yönde harcamas› aç›s›ndan da de¤erlendirilmifl-
tir.

Bir kiflinin flehvet yönünden durumu; flehvet-perest, flehveti gâlib,
flehveti ziyâde, flehvetlü, mücâma’ata mâ’il , avrete mâyil, avretlere mahab-
beti ziyâde, güzele mayil, o¤lana meyledici gibi s›fatlarla ifade edilmifl ve
bu durumlar›n belirtisi olarak da; karn›nda çok k›l olmas›; gözünün ka-
d›n gözüne benzeyip, yumuflak bakmas›; burnunun iki taraftan orta di-
re¤inin ince; burnunun düz ve güzel; sakal›n›n seyrek ve beyaza e¤im-
li; elinin ar›k; gö¤sünde çok siyah k›l; karn›n›n semiz ve yumuflak; ar-
kas›n›n ç›k›k ve sivri; budunun etli, k›sa, k›ll› ve sinirli; yan bafllar›n›n
etli; ayak parmaklar›n›n birbiri üzerine binmifl; sesinin çok yüksek, yü-
zünde ve gövdesinde çok ben; elinde ve karn›nda ben olmas› gösteril-
mifltir.

Bir kiflinin gözünün büyük ve üzerinde k›z›l damarlar›n; a¤z›n›n›n
e¤ri olmas›; fuhufl ve zinaya düflkünlü¤üne; gözünün arslana benzeyip saf
olmamas›, flehvetinin fazla olup, kad›n ve zinaya meyilli olmas›na; du-
daklar›nda beni olmas› o¤lana meyledici olmas›na iflaret olarak görül-
müfltür.

e. Ömür, Evlat, Mal, Mülk Azl›¤› ve Çoklu¤u

Bir kiflinin o¤lanc›k gibi bak›p, gülümsemesi; kula¤›n›n yumfla¤›-
n›n gâyet etli ve sark›k olmas›; difllerinin gâyet sert olub, kurdunun ve
çürü¤ünün olmamas›; avucundaki baz› flekiller ömrünün uzun; kula¤›-
n›n küçük olmas› ömrünün az; arkas›nda beninin; avucundaki baz› fle-
killerin olmas› mal›n, r›zk›n›n çok; bald›rlar›nda beninin olmas› maifle-
tinin gayet iyi; avucundaki baz› flekillerin; r›zk›n›n az ve dirliginin dar
olmas›n›n ve fakîrli¤inin iflareti oldu¤u söylenmifltir. Uyluklar›nda be-
ni olmas› reis olmas›na; omuzlar›nda beni olmas›, bir vilâyete hükmede-
ce¤ine iflarettir. Bir kimsenin avucundaki baz› flekiller, flekiller say›s›n-
ca vilayete hakim olaca¤›na iflarettir. Burnunda bini olmas›, o¤lunun, k›-
z›n›n yaflamayaca¤›n›n iflareti say›lm›flt›r. 
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f. Kavim ve Topluluklar›n Tip Tahlilleri

Eserin son bölümünde, Akâlim-i Seb’a Halk›n›n Tabâyi’in Beyân
‹der bafll›¤› alt›nda, Arap, Rum, Hind, Cezayir, M›s›r, Acem, fiam, Ha-
befl, Irak Yunan, H›ta, Hutan, Bedahflân gibi baz› co¤rafi bölge halklar›-
n›n; bunun yan›nda, ehli-i tevbe, ehl-i süfelâ gibi topluluklar›n genel tip
tahlilleri hakk›nda hükümler verilmifltir. Ancak bu bölümün birçok
yeri rutubet lekeleri sebebiyle okunamamaktad›r. Ehl-i Yunan için, âlim
ü âk›l ü hakîm olalar ve zekî olalar ve dahî tabi’atleri âlî, sabr idici olalar de-
nildikten sonra bütün bu görüfllerde yan›lma olabilece¤i düflüncesiyle,
Vallâhü a’lem bi’s-sevâb10 yani, “Do¤ruyu en iyi bilen Allaht›r fleklinde be-
lirtilerek, gerçek sonuç Allah’a havale edilmifltir.

g. Övgü ve Yergi Kal›plar›

Eserde, kiflileri övgü ve yergi yönünden vas›fland›ran bafll›ca ifa-
deler, kullan›m say›lar›yla afla¤›da oldu¤u gibidir:

Ac› sözlü; âciz; âciz ola, yigirmi dînâra kâdir olmaya; âdem aldad›c›
(7); afif; ahdlerinde sâbit; ahdlerine vefâ idici; âlim (3); ahmak (3); âk›l
(6); akl› ân (2); akl› az (3); akl› zaif (4); akl› zekî; akl› ziyâde; a’lâ fleci’ ;
azîm mâl bula; ârif; âfl›k; aflkl›; âvâz› güzel; avrete mâil (2); avrete ve zi-
nâya mâil; avretlere mahabbeti ziyâde; avretleri güzel; avretlerinin flehveti
gâlib; ayfla tâbi’ (3); azg›n; bahâd›r(4); bât›n› habîs; bahîl (12); bedeni
kuvvetlü; bedeni sahih; bedeni s›hhat üzerine; bir vilâyete hükm eyleye; bî-
vefâ; büyüklenici; câhil (10); cemî’ ömri g›nâ üzerine geçüb ehl-i saâdet ola;
cevr idici; cevre mâil; cigeri za’îf; cömerd (3); cür’etlü (3); çok mâl eline
gire; çok tâ’ife kendüye ra¤bet eyler; dâyim flâd; dil-âzâr; dîndâr; dirligi tar;
dôsta dôst; düflmeni üzerine mansûr; ebleh (8); ehl-i kerem (2); ehl-i kesb
ü ma’îflete kâdir; ehl-i lu’b; ehl-i nifâk; ehl-i sefer; seferlerinde tahmîr-i mâl
eyleye; ehl-i siyânet (3); erkege mâil; ezâ idici; evlâd› az ola ve olar dahi tîz
gide; eyi; fakîr; fehmi az (2); fehmi gökcek (3); fehmi pak; fehmi tîz; feh-
mi vü hulk› yaramaz; fehmi yaramaz (6); fehmi za’îf; fehmi ziyâde (3); fe-
sâda ve hayr itmege mâyil; fesâd (2); fesâda mâil; fikri fâsid (2); fikri ve ga-
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m› ziyâde; fi’linde kimseye uymaya kendi bildigin iflleye; fitne; fitne kar›fld›-
r›c›; fitneye mâyil; fuhfl› ve zinây› sever; gaddâr; gâfil (6); gafletleri ziyâde;
galîz; galizü’t-tab’; gâyet güzel; gazûb; gönli yufka; gönlinden her ne geçse
ve her ne murâd iderse ele gire; gönüllü; gülegen; gülüb oynama¤a mail; gü-
zele ve iflrete mâil; habîs-niyet; habîs niyyetlü (3); habîsü’n-nefs; hafîf; hâ-
li hôfl; hall ü himmet; habîs (2); habîsü’n-nefs; habîsü’n-niyyet; hafîfü’l-akl
(2); halka muhabbeti azac›k; halka azîm ülfet ide; hatâya mus›rr; hîle-bâz;
hôr; hulk› çirkin; hulk› eyü; hulk› gökcek (4); hulk› sû’-i zann idici; hulk›
yaramaz (10); husûmeti sever; harîs; hasûd; hayâs›z; h›rs› gâlib; hîle-bâz;
hakîm (2); halk alday›c›; halk› horlay›c›; harîs (2); hayâs›z; hâyin; hayr›
çok; hevâs›na tâbi’; heybetlü (2); h›rsuz; hîle-bâz; himmeti flerre ve habâse-
te; himmeti yaramaz; himmetleri âlî (4); hulk› mahabbeti ziyâde; hulk› ya-
ramaz; ilm ü hikmeti sever; ilmi çok; inâd; inadc›; inkâra gâfil; ikdâmlu
(3); i’tikâdlar› az; iflinde aceleci; kâhil (4); kalîlü’l-hayâ; kan dökmege mâ-
il; kan döküci; katli seve; katli sever; kavî; kavi–beden; kovc› (5); kovuc›;
kuvvetlü (3); kalîlü’l-fehm; kan dökmege mâil; katle mâil; kem-hulk; ken-
dülerin ögmegi sevici; kendünü ögüci; kendüyi medh idici; kerem sahibi; ke-
rîm; kerimü’n-nefs; kezzâb (2); kuvvetlü (3); küfrânü’n-ni’me; latîf-tab’;
latîfü’l-hareket; leffâf; mâl cem itmege mâil; mâl cem’ine mâil (2); mâldan
fakîr; mâldâr; ma’îfleti eyü; marîz (2); mekkâr (8); mekkâre (2); mekkâre
mâil; mestûr; mizâc› bozgun; mizâc› fâsid; mizâc› yaramaz; muhâlif; mu-
hannes (3); muhannes-dîde; mukaddem; muztaribü’l-hâl; mücâma’ata
mâil; müdemma¤; mülevven; münâf›k; mütekebbir (8); nâk›su’l-akl; nefsi
ganî ve kimseye arz-› ihtiyâc eylemeye; nefsi gökcek; nefsi latîf; nefsi kavî;
nefsi tar; nefsi tîz; nefsi za’îf (5); nefsinde sâbit; nefsini bilmekde âciz; nefs-
leri galîz; niyeti habîs (6); o kadar vilâyete hâkim; o¤lana mâil; o¤l› k›z› ya-
flamaya; sab›rlu; sahîhü’l-mizâc; s›hhat üzerine; tabî’ati yaramaz; tabî’atle-
ri galîz; tab’› çirkin; tab’› galîz (2); tab’› yaramaz (4); talak âr›z; tâmi’;
ömri az (2); orta ömri elli ile altm›fl mâ-beyninde; ömri k›sa; ömri orta; öm-
ri uzun (7); re’is; r›zk› az; r›zk› çok; sabr idici; sâlilhler; sahib-i takî; sâz eh-
li; sâzende; serî’u’l- gazab; serî’ü’l-gazab ola, ammâ tîz geçe; flakî; flakî ola
ve on dînâra mâlik olmaya; fleci’ (12); fledîdü’l-gazab; flehveti gâlib (6);
flehveti ziyâde (6); flehveti ziyâde ∫âlib; flehvetlü (2); flehvet-perest; fler iflle-
re mail; flerre mâòil (2); flerri az; flikâre mâil; flikây› sever; tabî’at› yaramaz;
tabi’atleri ince; tab’› galîz (2); tab’› yamaz; ta’› zekî (2); tedbîri yaramaz;
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tehevvürlü; terecî tai’atlü; tîz iflidir; tîz nefslü; u¤r› (2) ulemâya mahabbeti
ziyâde; unuduc›; utlu; ülfet ve mahabbet ›ss›; ünegi (3); vefâlar› ziyâde; vü-
cûd› kavî; yalanc› (6); yaramaz; yaramaz fi’illü; yaramaz himmetlü; yara-
maz hulklu (2); yaramaz sözlü; yaramaz hûlu; yürigen (2); zâlim;
za’ifü’n-nefs (2); zekâveti ân; zekî (8); zelîl (2); zinâya mâil; zindegânî,
yanî dirligi âfiyet üzerine; zîrek (4); ziyâde ebleh. 

K›yâfetnâmeler, insan›n d›fl›ndan içini sezebilme düflüncesinden
do¤mufl, kayna¤› eski Hint, Çin, Yunan gibi kültürlere dayand›r›lan;
Türk edebiyat›nda da çok eskilerden beri izleri takip edilebilen, ancak
15. yüzy›ldan itibaren müstakil eserler halinde görülen, kendilerine iti-
bar edilmifl, onlara göre ifllem yap›lm›fl eserlerdir. Çorum ‹l Halk Kü-
tüphanesinde bulunan, yüzy›l›, müellifi, müstensihi bilinemeyen K›yâ-
fetnâme adl› eser de, türündeki di¤er eserler gibi, bir mukaddimeden
sonra yirmi alt› bölümde, insanlar›n d›fl organlar›n›n yap›sal özellikle-
rinden hareketle, ruhsal yap›lar›n›n çözümlemesini yapan; ayr›ca, baz›
kavim ve topluluklar›n karakteristik özelliklerini ortaya koyan ve
önemsenilmesi gereken bir eserdir.
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‹htilâc-nâmeler

Ersen Ersoy*

‹htilâcnâme, Arapça ihtilâc ve Farsça nâme kelimelerinden meyda-
na gelen bir birleflik isimdir. ‹htilâc kelimesi, Arapçada (halace-yehlucü)
fiilinin iftiâl bab›na tahviliyle elde edilir ve azalar›n irade d›fl› hareket
etmesi anlam›na gelir.1 Bilindi¤i gibi nâme, risale manas›n› tafl›r. Yürek
çarp›nt›s› anlam›nda dilimizde bir müddet kullan›lm›fl ve daha sonra
terk edilmifl olan halecân kelimesi, ihtilâc ile ayn› kökten türemifltir.
Türkçede ihtilâc›n karfl›l›¤› olarak seyirmek fiili kullan›lmaktad›r. ‹hti-
lâcnâmeye karfl›l›k olarak da seyirname tabiri vard›r. Seyirmek kelimesi
s›çraya s›çraya ilerlemek manas›n› tafl›yan sekmek kelimesinden müfl-
takt›r. Türkiye Türkçesinde kulland›¤›m›z seyirme¤e mukabil Azerbay-
can’da yine seyirmek, Baflkurdistan’da tart›s›v, tart›v, Kazakistan’da tar-
t›luv, K›rg›zistan’da közü tartu, Özbekistan’da seskenmek, çoçimek, Tata-
ristan’da tartu, tart›flu, Türkmenistan’da damar çekmek, Uygurlarda ise
kafl tartmak veya titrimek kelimeleri kullan›l›r.2 Buna göre Türkçenin
muhtelif lehçelerinde seyirmenin karfl›l›¤› olarak daha çok tartmak fi-
ilinin müfltaklar›n›n kullan›ld›¤› görülür.
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Eskiden kültürümüzde kiflilerin çeflitli özelliklerine bakarak karak-
ter tahlili yapmak ve gelecekten haber vermekle ilgili pek çok ilim
vard›r. Cifr, Remil, ‹stihrâc, Tefe’ül, Rüyâ, Kef, Hutût, Firâset, K›yâfet,
Kimyâ, Sîmâ, Sihr, ‹hkâm, Havâs, Rükûm gibi örnekler bu ilimlerin en
belli bafll›lar›d›r.3 ‹lm-i ‹htilâca gelince bu, firâset ilminin branfllar›ndan
birinin ad›d›r ve irade d›fl› seyriyen azalara göre gelecekten haber ve-
rir.4 ‹htilâcnâmeleri de içine alan Firâset ilminin delillere dayanmaktan
çok tahmini bir yönü var›r.5 Katip Çelebi, Ebu’l-Hayr’›n “bu, bafltan
aya¤a kadar insan organlar›n›n seyirmelerinin neye delalet etti¤inden
bahseden bir ilimdir, fakat delaletindeki zay›fl›ktan dolay› bu ilme iti-
mat edilmez” sözlerini aktard›ktan sonra “Bu ilimle ilgili muhtelif ve
muhtasar risaleler gördüm ancak hiç birinin ne bir hastay› iyilefltirdi-
¤ine ne de bir susuzu kand›rd›¤›na flahit oldum” der.6

Seyirmelerle ilgili inan›fllara dünyan›n pek çok kültüründe rast-
lanmaktad›r. Bu ilme bat›da palmoloji denir.7 Galen bu ilimle alakal›
görüfller serdeden ilk hekimlerdendir. ‹htilâc ilmi Öklidis ve kimli¤i he-
nüz ayd›nlat›lamam›fl olan Tomtom isimli birine nispet edilir.8 Çeflitli
yazmalarda seyirmelerle ilgili ç›kar›mlar Danyal, ‹skender, Hazret-i Sü-
leyman Suheyb, ve ilk dönem ezoterik bilgilerin kendisine isnat edil-
di¤i Câfer-i Sad›k’a dayand›r›l›r. Bunun sebebi, onun etraf›nda ‹ranl›
ve Rum ülkesinden pek çok mevâlînin toplanm›fl olmas›d›r. Bu kifliler
kendi dillerinden Arapça’ya çok say›da eser tercüme etmifller ve bunu
yaparken de seyirmelerle ilgili hurafeleri ona atfetmifllerdir. 

El-fihrist’de kaydedilen iki eser bu konuya Farslar›n özel bir önem
verdi¤ini gösterir. Bunlar, Kitâbü’l-ihtilâc ‘alâ Selâseti Evcüh li’l-fürs (bu
eser, bugüne ulaflmad›, baz› bölümleri Câhiz’in Bâbü’l-i‘râf ve’z-zecr ‘alâ
Mezhebi’l-fürs isimli kitab›nda bulunur) ve Kitâbü’l-ihtilâc ve’z-zecr mâ
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Yerâ’l-insân fî Siyâbih ve Cesedih ve S›fâtü’l-hîlân ve ‘‹lâcü’n-nisâ‘ ve
Ma‘rifetü mâ Yedüllü ‘aleyhi’l-hayyât isimli eserlerdir.9

‹htilâclarla ilgili inan›fllar›n zamanla ‹slami bir kisveye büründü-
rüldü¤ü görülür. Bu duruma, konuyla ilgili görüfllerin Câfer-i Sâd›k ve
Suheyb gibi ‹slami dönemde yaflam›fl flahsiyetlere dayand›r›lmas› delil
olabilir. Ayn› zamanda Muhammed bin ‹brahim bin Hiflâm’›n Kitâbü’l-
ihtilâc ve Du‘â’ih isimli kitab› ile Celalettin Suyûtî’nin Kitâbü Kifâyeti’l-
muhtâc fî Ma‘rifeti’l-ihtilâc ad›ndaki eseri bu duruma güzel örneklerdir.10

Seyirmelerden hareketle gelecekten haber veren Seyirnâme, Tâ-
birnâme ve ‹htilâcnâme isimli eserler genellikle anonim bir karaktere
sahiptirler. Bunlar› kimin yazd›¤› belli de¤ildir. Sadece eserin giriflinde
bilgiler kime nispet ediliyorsa o flahs›n ad› zikredilir. Çok az olmakla
birlikte edebiyat›m›zda müellifi belli ihtilâcnâmeler de vard›r. Ünlü He-
kim Hac› Pafla,11 Erzurumlu ‹brahim Hakk›12 ve Mevlâna Sevdâyî’nin13

ihtilâcnâmelerinin oldu¤unu biliyoruz. Ancak daha teferruatl› çal›flma-
lar neticesinde konuyla ilgili müellifi bilinen eser say›s›n›n artaca¤› da
muhtemeldir.

Seyirmelerle ilgili inan›fllara dünyan›n pek çok kültüründe oldu-
¤u gibi bizim kültürümüzde de rastlanmaktad›r. Bugün dahi sözlü kül-
türün devam etti¤i bölgelerde yukar›da belirtti¤imiz inan›fllarla karfl›-
laflabiliriz. Halk belle¤inde bu kadar yer etmifl olan seyirmelerin edebi-
yat›m›zda bir motif olarak çeflitli yönleriyle kullan›ld›¤›na flahit oluyo-
ruz. Mesela Dede Korkut’ta o¤lu avdan dönmeyen Bo¤aç Han›n anne-
si, kendi gözünün seyirmesinden o¤lunun bafl›na kötü bir fley geldi¤ini
anlar.14 Bu örnekte karakter, korktu¤u bir olay›n gerçekleflti¤ini seyir-
me sayesinde anlamaktad›r.
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Klasik fliirimizde de bu tür sosyal inan›fllardan faydalan›ld›¤› görü-
lür. Mesela Zâtî, sinesinin seyirmesini sevgilinin bir hedef tahtas›na
benzeyen gö¤süne bak›fl oklar›n› f›rlatmas› olarak de¤erlendirir. Böyle-
ce sinenin ihtilâc›n›n saadetten haber verdi¤ini düflünür:

Sîne segrür sehm irür gâlib kemân-› yârdan 
‹htilâcum Zâtîyâ devlet niflân›n depredür15

Ahmed-i Dâî, gözlerinin seyirmesini sevgilisini görmek istemesi-
ne ba¤lar. Bu tür seyirmeyi daha önce tecrübe etti¤ini ve bunun iyiye
alamet oldu¤u ifade der:

Gözlerüm segrir meger kim yüzüñi görmek diler
Ben s›nam›flvan eyüden bu niflân› çeflmümüñ16

fiems-i Tebrizî, gözünün se¤irmesini ve yüre¤inin oynamas›n›,
sevgilinin gelece¤ine iflaret olarak görür:

Çeflmem hemî pered meger ân yâr mî-resed
Dil mî-cehed niflâne ki dil-dâr mî-resed17

Farsça söyleyen Türk flairlerinin en kudretlilerinden biri olan Sâ-
ib-i Tebrizî, göz seyirmesini, h›rsl› insanlar›n samanyolunda acaba sa-
man çöpü kalm›fl m›d›r yani onu elde edebilir miyim diye düflünmele-
rine ba¤lar:

Çonîn ki mî-pered ez-h›rs hâkîyân-râ çeflm 
‘Aceb eger per-i kâhî be-keh-keflân mâned18

Bâkî ise fiems-i Tebrizî, Ahmed-i Dâî ve Sâib’den farkl› olarak se-
yirmeyi sevgiliyi hayal ederken birden onu görünce yafll› gözlerinin tit-
remesi olarak de¤erlendirir:
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Gözlerüm segrüdügi bu ki hayâlüñ üzre 
Göricek lerze tutar dîde-i giryân ditrer19

Meali, gözlerinin seyirdi¤ini, yüzünün k›zard›¤›n› ve kula¤›n›n
ç›nlad›¤›n› bunlar›n da ›st›rap çekmeye iflaret oldu¤u inanc›ndad›r:

Gözlerüm segrir kulagum ç›ñlar u yüzüm k›zar
Yâ ‹lâhî hayr ola bir ›zt›râbum var benüm20

On alt›nc› yüzy›l flairi Emrî, sevgilinin bir sine¤e benzeyen beni-
nin hayali gözünde uçtu¤u için göz bebeklerinin seyirdi¤ini söyler:

Segirür merdümüm gözümde uçar
Meges-i hâlinüñ hayâli anuñ 

Gelibolulu Âlî, k›ble-nümâ yani pusula vasf›nda yazd›¤› gazelinde
ibrenin daima hareket etmesini, sevgilinin fikrini gözleyen pusulan›n
gözlerinin seyirmesi olarak hayal eder:

Ser-gefltelik eyler dün ü gün gözleri segrir 
Seyr ide gibi rây›n› ol rûh-› revânuñ21

Tafll›cal› Yahyâ da sevgili, kafllar›n› hareket ettirince yüre¤inin oy-
nayaca¤›n›, gözlerinin seyirece¤ini ve yaras›n›n depreflece¤ini anlat›r:

Ol kemân-ebrûlar›n depretse cânum deprenür 
Yüregüm oynar gözlerüm segrir niflânum deprenür22

Son olarak Kadrî mahlasl› bir flair peygamberin dünyaya geliflinde
Kisrân›n saraylar›n›n y›k›lmas›n› dünyan›n kafl›n›n seyirmesi olarak te-
lakki eder: 

Vücûd-› pâki ile dehri k›ld› çün teflrîf
Cihânda ol gice nice ‘alâmet old› ‘ayân 
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O hâlet idi ki kafl› segirdi dünyânuñ 
‘Acemde sanma ki old› tezelzül-i eyvân23

Bu örnekleri ço¤altmak mümkündür. Ancak bu misaller, seyirme-
lerin klasik edebiyat›m›zda kullan›l›fl›yla ilgili bir fikir verebilecek sa-
y›dad›r. Örneklerde görüldü¤ü gibi seyirmeler, sevgiliye kavuflman›n
müjdecisidirler. Normal bir sinir hareketi olan seyirme hüsn-i tâlîl yo-
luyla sevgilinin kafl›n› gözünü oynatmas›n›n neticesi olarak gösterilir.
Ayr›ca zelzele ve pusula ibresi gibi hareketlerle ihtilâclar aras›nda ben-
zerlik kurulur. 

Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi bölümü 366 numaral›
eserde 36b-39b varaklar›nda yer alan ihtilâcnâme tablosunun metnini
sunuyoruz. Bu metni seçiflimizin sebebi, ihtilâclarla ilgili inan›fllar›n
kendilerine dayand›r›ld›klar› Câfer-i Sâd›k, Danyal, Zü’l-karneyn, Haz-
ret-i Süleyman ve Suheyb gibi flah›slar›n görüfllerinin bir tablo halinde
verilmesidir. Bu sayede, konuyla ilgili genel bir yarg›ya varmam›z kolay-
laflacakt›r. Tabloda seyirmelerin hayra m› yoksa flerre mi delalet etti¤i-
ne bakt›¤›m›zda: Câfer-i Sâd›k toplam seksen alt› maddenin on üçünü,
Danyal onunu, Zü’l-karneyn on üçünü, Hazret-i Süleyman on ikisini,
Suheyb on beflini fler olarak de¤erlendirmifltir. Seyirmelerin genellikle
hayra iflaret oldu¤u belirtilmifltir. Bu befl flah›s sadece boynun tamam›-
n›n seyirmesinde hemfikirdirler. Onun d›fl›nda görüfllerde ihtilaf vard›r.
Câfer-i Sâd›k’›n fler olarak de¤erlendirdi¤i madde bafllar› flunlard›r: ba-
fl›n sol yan›, sa¤ göz kapa¤›, ensenin sol yan›, duda¤›n sa¤ yan›, boynun ta-
mam›, sa¤ meme, sol kol, sa¤ avuç, sa¤ flehadet parma¤›, sol flehadet parma-
¤›, gö¤üs tamam›, sol yan taraf, sa¤ ayak tamam›. Danyal’›n fler olarak de-
¤erlendirdi¤i seyirmeler ise: bafl›n sol yan›, sa¤ göz köflesi, sa¤ göz kuyru-
¤u, sa¤ göz afla¤› kapa¤›, aln›n tamam›, yüzün sol yan›, çenenin tamam›,
boynun tamam›, sa¤ yan taraf, iki ayak beraber. Zü’l-karneynin olumsuz
gördü¤ü ihtilâclar: bafl›n sol yan›, sol göz kuyru¤u, ensenin sa¤ yan›, sol ku-
lak, yüzün sol yan›, ensenin sol yan›, boynun tamam›, sol avuç, sa¤ flehadet
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parma¤›, sol orta parmak, gö¤üs tamam›, sa¤ yan, sol ayak ba¤ yeri. Haz-
ret-i Süleyman, iki kafl›n ortas›, sa¤ yana¤›, ensenin sa¤ yan›, dil tamam›,
boynun tamam›, sa¤ dirsek, sol orta parmak, sa¤ yan, sa¤ ayak ikinci par-
mak, sol ayak ikinci parmak ve sa¤ ayak küçük parma¤›n›n seyirmesini kö-
tüye yorar. Suheyb’e gelince o da: sa¤ göz kapa¤›, sa¤ gözün afla¤› kapa¤›,
yüzün sol yan›, yüzün sa¤ yan›, duda¤›n sa¤ yan›, boynun tamam›, sa¤ dir-
sek, sol dirsek, sol avuç, sol flehadet parma¤›, sol orta parmak sol el tamam›,
gö¤üs tamam›, sa¤ ayak tamam›, sa¤ yak ikinci parmak, seyirdi¤i zaman
bunlar›n kötünün habercisi oldu¤u görüflündedir. (36b)

A‘zâ – Ca‘fer-i Sâd›k – Danyal – Zü‘l-karneyn – Hazret-i Süley-
mân – Suheyb

bafluñ ortas› segirse – devlet ve fleref bula – haflmet ve ‘izzet bula – câh
ve ‘izzet ziyâde ola – câh ile sefer k›la – nakl ü hareket ola

bafluñ öñi – hulk› devlet tuta – halka makbûb ola – halkuñ gözine flî-
rîn görine – ulular nazar k›la – nâl ve devlet bula

bafluñ ard› – gussadan âzâd ola – mâldan ferah bula – gussas› zâyil ola
– mâl, fleref bula – teflvîflden halâs ola

bafluñ sag yan› – belâlardan emîn ola – gamdan necât bula – mâl hâs›l
ola – gussadan soñra ulu ola – vâfir mâl cem‘ ide

bafluñ sol yan› – nâ-hofl haber iflide – yaramaz hikâyet iflide – muhâlif
söz iflide – sefer vâki‘ ola – flâdl›k irifle

iki kafluñ ortas› – ma‘îfleti âsân ola – ferah ve sürûr bula – mihmân ge-
le – infi‘âl irifle – gizlü sefer zâhir ola

sag kafl› – hayr ve bereket ola – beflâret vâki‘ ola – ferah ve sürûr hâs›l
ola – ululuk hâs›l ola – flâd-kâm ola

sol kafl› – mâl ziyâde ola – sa‘âdet irifle – ferah hâs›l ola – ‘ömri uzun
ola – ululuk ziyâde ola

sag gözi köflesi – fâyide irifle – biraz infi‘âl irifle – devlet müflâhede k›la
– menfa‘at yetifle, ‘ömri uzun ola – sürûr hâs›l ola

sol gözi köflesi – gâyib kimesne gele – müsâfir gele – flükr vâki‘ ola – ulu
yüzin göre – sevinmek vâki‘ ola
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sag gözi kuyrug› – hakk›nda eyü söz nakl ideler – tekessür vâki‘ ola – mi-
zâc münharif ola – dîdâr-› dost müflâhede ide – flâdl›k vâki‘ ola

sol gözi kuyrug› – anuñ-ile zerâfet ideler – mizâc münharif ola – h›r h›r
iflide – nâme yâ haber gele – hikâyet iflide

sag gözi kapag› – gam-nâk ola – gâyibden söz gele – flâd u hurrem ola –
beflâret irifle – zahmet çeke

sol gözi kapag› – ‘izzet ve ferah bula – gâyib kimesne gele – mizâc› eyü
ola – murâd› hâs›l ola – mizâc› mahzûn ola

sag gözinüñ aflag› kapag› – vakt hâs›l ola – yaramaz ifl ola – hurremî vâ-
ki‘ola – murâd› hâs›l ola – yaramaz ifl k›la

sol gözinüñ aflag› kapag› – fâyide göre – uzak sefer k›la – haber yâ nâ-
me gele – ‘azîm mülke yetifle – husûmet ide ammâ flâd ola

sag gözi tamâm› – hareket ola – hurrem-hât›r ola – gâyib gele – flâd-
kâm ola – sevinmek ola

sol gözi tamâm› – telattuf vâki‘ ola – zarâfet iflide – dîdâr göre – murâd
hâs›l ola – dost göre

bafl› tamâm – mertebesi ziyâde ola – mans›b ziyâde ola – râhat ve sürûr
bula – fleref bula – mâl ve mefa‘at bula

aln› bütün – ululuk ve ‘izzet bula – tekessür vâki‘ ola – hurrem ve râ-
hat ola – flâd-kâm ola – haflmet ve ‘izzet ziyâde ola

burn› tamâm – ehlinden kimesne gele – ‘izzet ziyâde ola – düflmene za-
fer bula – selâmatl›k ola – mâl ve ululuk bula

burun içi – borc› ödene – ten-dürüst ola – gâyib gele – gizlü nesne bu-
la – bir iki kifli tuta

yüzinüñ sag yan› – çok mâl bula – inhirâf-mizâc ola – bir setr vâki‘ ola
– mukarreb? ola – flâd-kâm ola

yüzinüñ sol yan› – murâda irifle – borc› ödeye – muzaffer ola – müsâfir
irifle – hastal›k ola

sag yañag› – bir iflden vâz gele – ‘avret ile muhteflem ola – gamdan kur-
tula – hastal›k ola – rencden kurtula

sol yañag› – mâl ve hürmet bula – muzaffer ola – beflâret ve sürûr ola –
hediyye gele – husûmete zafer bula
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eñseñüñ sag yan› – menfa‘at bula – s›hhat ve selâmet ola – husûmet
k›la – kat› zahmet çeke – menfa‘at irifle

sag kulak – andan söz nakl ola – selâmetten-dürüst ve emîn ola – emîn
ve selâmet ola – flâd ve hürrem ola – murâd› hâs›l ola

sol kulak – nakl ve tahvîl ola – gurbetde yâd ola – hatarlu hasta ola –
murâd ve s›hhat bula – sefer ve hareket ola

ag›z tamâm› – bîmâr› sâlim ola – flâd-kâm ola – menfa‘at bula – mâl ve
ni‘met irifle – nakl ve tahvîl ola

dil tamâm› – gâyib gele – dost müflâhede ola – deñiz seferi ola – yara-
maz söz nakl ola – sefer vâki‘ ola

yüzüñ sag yan› – anula dostluk ideler – istimâlet ideler – beflâret irifle –
sühan-gûy ola – ihtilâf vâki‘ ola

yüzüñ sol yan› – hastelikden kurtula – husûmet ola – zahmet ‘âr›z ola
– flâd-kâm ola – selâmet irifle

eñsenüñ sol yan› – azrak hastal›k ola – cem‘iyyet ve haflmet ola – inhi-
râf-› mizâc ola – ferah ve beflâret bula – hasta olup yine sagala

yukaru tudak – da‘vâdan zafer bula – gâyib gele – savaflda zafer bula –
dostluk bula – düflmene zafer bula

aflag› tudak – taflradan kimse gele – ehlinden kimse gele – has›mlarla
‘azîm ‘adâvet k›la – devlet göre – müsâfir ola

tudaguñ sag yan› – husûmet ola – ogl› toga – sâlim ola – mâl ziyâde ola
– melûl ola

tudaguñ sol yan› – eyü söz naklola – ogl›ndan yâ mâl›ndan sevine –
handân ola – ogl› ola – borc› ödene

eñek tamâm› – mâl hâs›l ola – cer ve cür‘et ola – menfa‘at gele – fe-
rah-nâk ola – devlet ziyâde ola

bogazuñ sag yan› – dostlukda fâ‘ide göre – fâ‘ide irifle – düflmene zafer
bula – gâyibden mâl irifle – ni‘met irifle

bogazuñ sol yan› – zahîre göre – halk aña senâ ide – ehl-i hükûmet ola
– eyü ad hâs›l ola – dostlardan sevine

boyun tamâm› – sadaka virmek gerek – namaz k›lmak gerek – Hak
Te‘âlâya tesbîh itmek gerek – tâ ki Hak Te‘âlâ ol belây› üzerin-
den – gidere
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sag emcek – azrak gussa irifle – borc› ödene – mâl ve ni‘met bula –
fâ‘ide ola – fütûh ve bereket ola

sol emcek – eyü ifller k›la – mîrâs hâs›l ola – mâl cem‘ ide – mertebe
bula – ululuk ziyâde ola

sag bâzû – cüz hurrem ola – tekessür vâki‘ ola – murâd› hâs›l ola – flâd-
kâm ola – ferah-nâk ola

sag dirsek – dost› yan›na gele – sürûr u behcet ola – gâyibden ferah ola
– ser-gerdânl›k ola – hastelik ola

sol dirsek – flâd u hurrem ola – fütûh irifle – ferah ve hürmet ola – bî-
mâr› selîm ola – tagayyür-i mizâc ola

sag kol – ni‘met ziyâde ola – menâfi‘ irifle – fâ‘ide hâs›l ola – vâfir mâl
bula – hayr ve râhat ola

sol kol – husûmet vâki‘ ola – musâlahat ola – haflmet tuta – flâd-kâm
ola – konuk gele

sag avuç – münâkafla ola – mâl ele gire – terbiyet bula – fâ‘ide hâs›l ola
– flâd u hurrem ola

sol avuç – ma‘îflet eyü ola – hayr ve râhat ola – husûmet ola – ni‘met
bol ola – ni‘met ve hoflnûd ola

sag bafl barmak – hurrem ola – istimâlet ola – mertebe ziyâde ola – gâ-
yibden fütûh irifle – hakk›nda yalan söylene

sol bafl barmak – mertebeye irifle – devleti arta – hâceti revâ ola – fâ‘ide
irifle – mâl-dâr ola

sag flehadet barmak – yaramaz söz nakl ola – müsâvî ideler – iftirâ ide-
ler – mühlet vâki‘ ola – azac›k haber iflide

sol flehadet barmak – gizlü söz zâhir ola – zâhiri pinhân ola – hayr ve
hurremî ola – gizlü söz aç›la – râz› zâhir ola

sag orta barmak – menfa‘at yetifle – fütûh yetifle – fâ‘ide irifle – düflme-
ne zafer bula – düflmene gâlib ola

sol orta barmak – zafer bula – ma‘îflet âsân ola – söz geleci ideler – mü-
nâkafla k›la – hasûdlar zafer bula

sag s›rça barmak – düflmene zafer bula – fâ‘ide ola – fâ‘ide yetifle – flâd
ve hurrem ola – mâl bisyâr ola
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sol s›rça barmak – mâl cem‘ ola – ganîmet ve hürmet bula – fâ‘ide ola
– ululuk ziyâde ola – düz eyü ola

sol s›rça barmak yan›ndaki – mâl ele gire – ganîmet hâs›l ola – vâfir
ni‘met irifle – haber-i hurrem ola – ni‘met ve fütûh irifle

sag el tamam› – ganîmet irifle – hâceti revâ ola – ogl› k›z› çok ola – fü-
tûh ola – hâkimden ni‘met irifle

sol el tamâm› – hurrem ola – fütûh irifle – ikbâl ve ni‘met ola – ten-dü-
rüstlük ola – ehlinden kimse fevt ola

agz›nuñ sag yan› – esbâb ziyâde ola – yeñi esbâb geye – hil‘at irifle – tefl-
rîf buyur›la – yeñi ton geye

belüñ sag yan› – mâl ziyâde ola – ni‘met çok ola – helâl r›zk irifle – mâl
cem‘ ide – eyü haber iflide

belüñ sol yan› – haflmet ziyâde ola – rif‘at ve mertebe bula – flâd-kâm
ola – mans›b ziyâde ola – eyülik yetifle

gögüs tamâm› – biraz infi‘âl ola – infi‘âl gele – endîfle k›la – mütehay-
yir ola – mütefekkir ola

sag pehlû – nakl ve tahvîl ola – mizâc za‘îf ola – ihrâk-› mizâc ola – mi-
zâc münharif ola – kimse ile görüfle

sol pehlû – hastelik vâki‘ ola – ‘izzet ziyâde ola – ululuk ziyâde ola – fle-
ref bula – selîm ola

sag gird-gâh – zen halâl koned – ‘ak›l muvâf›k ola – oguldan haber ge-
le – gamdan halâs ola – gussa zâ‘il ola

sol gird-gâh – mertebe ziyâde ola – ata süvâr ola – mertebe ire – tezvîc
olup ogl› ola – rif‘at bula

sag ayak cümle – dostlarla münâkafla ola – nedâmet çeke – sürûr irifle
– endîfle-i sefer ola – infi‘âl ola

sol ayak cümle – ululardan birin göre – kadri ziyâde ola – mertebeye
irifle – behcet ola – ‘uzlet ola

sol ayak bafl barmag› – ‘âfiyet ola – vatan›ndan gide – müsâfir gele –
dostlardan melâlet ola – s›hhat ve selâmet ola

sag ayak ikinci barmag› – hastelikden kurtula – mertebe ziyâde ola –
gussadan kurtula – havf-nâk ola – gam-nâk ola
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sol ayak ikinci barmag› – flâd ve hurrem ola – ‘izzet mezîd ola – mâl vâ-
fir ola – melûl ola – hürmet, devlet bula

sag ayak orta barmag› – bir yâd ‘azîz göre – sa‘âdet-i sermed ola – ‘av-
ret dileye – mâl ziyâde ola – dost yüzin göre

sol ayak orta barmag› – ‘izzet ve râhat bula – mâl ziyâde ola – flâd u hur-
rem ola – eyü söz iflide – mâl vâfir ola

sol ayak dördünci barmag› – tezvîc helâl ola – ‘izzet ziyâde ola – mâl
hâs›l ola – flâd-kâm ola – râhat ola

sag ayak kiçi barmag› – gam zâ‘il ola – gâ‘ib gele – sefer k›la – melâlet
ola – gamdan kurtula

sol ayak kiçi barmag› – melâlet def‘ ola – mektûb irifle – haber gele –
ganî ola – ferah ve sürûr ola

sag ayak cümle barmak – ‘izzet ziyâde ola – râhat ola sevine – dost gö-
re – devlet (ve) râhat bula – sefer ve hareket ola

sol ayak cümle barmaklar – yak›n sefer ide – nâ-cevâb söyleye – nakl
ve hareket ola – sefer vâki‘ ola – flâd ve hurrem ola

sag ayak bend-gâh› – uzak sefer k›la – devlet ve fâyide göre – andan söz
nakl ola – akrabâdan haber gele – nakl ve hareket ide

sol ayak bend-gâh› – ulularla sohbet ide – bir dost göre – azrak zahmet
çeke – ekâbirle sohbet ide – eyü dost bula

iki ayak ma‘an segirse – ten-dürüstlük bula – melâlet ola – devleti ar-
ta – gâyibden haber gele – bir ulu kimesne göre
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Manzum K›yâfetnâmelere Göre
Beden ve Kiflilik

Bilâl Aktan*

K›yâfet, Arapça kavf kökünden türeme bir kelime olup sözlükte
“(birinin) izini takip etmek”1 anlam› ile kullan›lan bir kelimedir. An-
cak Türkçede bu kelime; “k›l›k, elbise, giysi,2 d›fl görünüfl, heyet ve su-
ret”3 anlamlar› ile Arapçada tafl›d›¤› anlamlardan çok daha farkl› an-
lamlar kazanm›flt›r. K›yâfet kelimesinin yan› s›ra bir de firaset sözü var-
d›r. Sözlükte; “derhal anlama, intikal gücü, zihin uyan›kl›¤›”4 anlamla-
r›na gelen firaset; “dar anlamda, bir kimsenin d›fl görünüflüne bakarak
onun ahlak ve karakteri hakk›nda tahminde bulunmay› ifade eden, ge-
nifl anlamda ise ak›l ve duyu organlar›yla bilinemeyen, ancak sezgi gü-
cüyle ulafl›lan bütün bilgi alanlar›n› kapsayan”5 bir kavram olarak ta-
n›mlanmaktad›r. K›yâfet ilmi (physiognomy) demek olan ilgi alan›n› flu
flekilde tan›mlamak mümkündür: “Bir kimsenin saç, göz, kulak, el,
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3 Sâmi, age., s. 1122.
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ayak vb. uzuvlar›na ve d›fl görünüflüne bak›p o kiflinin ahlak ve karak-
ter yap›s› hakk›nda hükümler koyan yani zahirden bat›n› tespit ve tah-
mine çal›flan ilim”dir.6 Bu ilmin erbab›na kâyif yahut k›yfayet-flinas
(physiognomist), yüze veya d›fl görünüfle bak›larak ruhsal durumu an-
lama bilgisinden söz eden kitaba da k›yâfetnâme7 ad› verilir. Türk Ede-
biyat›nda k›yâfet konusunda yaz›lan eserler için vesîletü’l-irfan, zübde-
tü’l-irfan denmifl, fakat en çok k›yâfetnâme ad› kullan›lm›flt›r.8

‹nsan vücudu ruhu kuflatan ve koruyan bir elbise gibidir. ‹nsan
varl›¤›n›n ruh yönü öz, maddi yönü yani bedeni ise sanki bir kabuk gi-
bidir. Mutasavv›f Mevlâna, “Bil ki bu ten elbiseye benzer. Yürü, sen bu
elbiseyi giyeni ara. (1610. beyit)”9 derken bir bak›ma insan›n kendine
de¤il, insan içindeki kiflili¤e iflaret etmifl olmal›d›r.

K›yâfetnâme veya firasetnâme ilgi alan›n›n geçmifli, eski ça¤lardaki
de¤iflik kültür ve medeniyet çevrelerine kadar dayanmaktad›r. ‹nsanla-
r› tiplere göre ay›ran en eski teflebbüs, MÖ V. yüzy›lda yaflam›fl olan Hi-
pocrates’e aittir. Daha sonra II. yüzy›lda yaflayan Bergamal› Hekim Ga-
lien’de mizaçlar› dörde ay›rma teflebbüsü10 vard›r. ‹slam co¤rafyas›nda
ise k›yâfet hakk›nda yaz›lm›fl ilk eserin müellifi ‹mam fiâfiî (150-204/
767-819)11 bilinmektedir. Bu yönde verilen bilgilere ra¤men onun k›-
yâfetnâme ile ilgili risalesi, ne yaz›k ki bugün için elde mevcut de¤il-
dir.
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adland›r›labilecek manzum ve mensur pek çok eser yaz›lm›flt›r. Telif veya (Yunanca-
dan) tercüme olarak haz›rlanm›fl bu Arapça eserlerin listesini Çelebio¤lu (age., s.



K›yâfetnâme konusuna az da olsa de¤inen Türkçe ilk manzum
eser, Bedr-i Dilflâd bin Muhammed Oruç’un Sultan II. Murad’a ithaf
olarak 829/ 1426 y›l›nda yazmaya bafllad›¤› Murâd-nâme adl› mesnevi-
sidir.12 Bu mesnevide k›yâfet konusuyla ilgili az say›da beyit vard›r. Bafl-
l› bafl›na k›yâfetnâme konusunda haz›rlanm›fl ve bugün elimizde de¤i-
flik nüshalar› bulunan en eski eser ise Akflemseddinzâde Hamdullah
Hamdi (853-909/ 1449-1503)’nin manzum K›yafetnâme’sidir.13 Türk
edebiyat›nda Hamdullah Hamdi’den sonra yaz›lm›fl bafll›ca Türkçe
eserler ile bunlar›n müellif veya mütercimlerini kronolojik olarak flu
flekilde s›ralayabiliriz: Firdevsî-i Rûmî (Sultan II. Bayezid devri)’nin
Firâsetnâme’si, fiâbân-› Sivrihisârî’nin 938/ 1531’de Damad ‹brahim
Pafla’n›n emriyle yazd›¤› manzum tercüme, ‹lyas ibni Îsâ-y› Saruhanî
(öl. 967/ 1559-60)’nin K›yâfetnâme’si, Abdülmecid ibn fieyh Nasûh
(öl. 973/ 1565)’nin manzum K›yâfetnâme’si, Mustafa ibni Evranos’un
K›yâfetnâme’si, Bâlizâde Mustafa Efendi’nin 983/ 1573’te tamamlay›p
III. Murad’a ithaf etti¤i eser, Bâlizâde muas›r› Nesimî’nin K›yâfetü’l-Fi-
râse’si, Ni¤deli Visâlî’nin 1003/ 1595’te yaz›p Sultan III. Mehmed’e it-
haf ettigi, Vesîletü’l-‹rfân’›, Lokman bin Hüseyn’in 1010/ 1601’de yaz-
d›¤› K›yâfetü’l-‹nsâniyye fî fiemâili’l-Osmâniyye’si, fieyh Ömerü’l-Halve-
tî’nin 1030/ 1620 tarihli manzum tercümesi, Ömer Fânî Efendi (öl.
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229-230) k›saca flu flekilde vermektedir: Ya_kub ibn-i ‹shak (El-Kindî, öl. III/IX.
yüzy›l ortalar›)’a ait Risâletün fî’l-Firâse, Aristo’nun yazd›¤› siyaset kitab›n›n Yuhan-
na ibnü’l-B›tr›k (IV/X. yüzy›l) taraf›ndan Kitâbü’s-Siyâse fî Tedbîri’r-Riyâse adl›
Arapça tercümesinin ikinci makalesinin son k›sm›; Muhammed ibni Zekeriyya Râ-
zî (240-320/ 854-932)’nin El-Mansurî adl› t›p kitab›n›n ikinci makalesi, ‹bn-i Sina
(370-428/ 980-1036)’n›n bir risalesi, ‹bn-i Sina’n›n ça¤dafl› Ebû Sehl Mesîhî’nin Fi-
rasetname’si, ayn› as›r müelliflerinden Ebu’l-Kâs›m Abdülkerim ibn-i Havâzim Ku-
reyflî (376-465/ 986-1072,73)’nin Etvârü Selâtini’l-Müslimîn adl› eserinin bir bölümü
firasetle ilgili genel hükümleri veren eserlerdir. Arapça yaz›lm›fl bu tür eserlerin en
iyisi, Fahreddin-i Râzî (544-606/ 1149-1209)’nin Kitâbü’l-Firâset’idir. Muhyiddin
ibnü’l-Arabî (560-638/ 1164-1240)’nin Et-Tedbîrâtü ‹lâhiyye fî Islâhi’l-Memleketi’l-
‹nsâniyye’sinin sekizinci bab› ile El-Fütûhâtü’l-Mekkiyye’sinin yüz k›rk sekizinci bab›
da firaset konusuyla ilgilidir. Ebî Abdillah ibn-i Muhammed ibn-i Ebî Tâlibi’l-En-
sârî ed-D›m›flkî’nin Kitâbü’l-Âdâb ve’s-Siyâse fî ‹lmi’n-Nazari ve’l-Firâse (telifi:
750/1349) adl› eseri de bu konuda tan›nm›fl Arapça eserlerdendir.

12 Çelebio¤lu, age., s. 230.
13 Çelebio¤lu, age., s. 231.



1032/ 1622-23)’nin K›yâfetnâme’si, Erzurumlu ‹brahim Hakk› (1115-
1194/ 1703-1780)’n›n K›yâfetnâme’si, Gevrekzâde Haf›z Hasan
(öl.1216/ 1801)’›n tercümesi, Mustafa Hâmî Pafla (öl. 1295/ 1878)’n›n
Fenn-i K›yâfet’i.14

Bu eserlerin ço¤u mensurdur ve Arapçadan tercüme edilmifltir.
Bununla birlikte tercüme etkileri az olup yap›lan baz› ilavelerle bunla-
r›n telife yaklaflanlar› da vard›r. Türk edebiyat›nda k›yâfetnâme konu-
sunda XV. yüzy›ldan XVIII. yüzy›la kadar artan bir ilgiyle pek çok eser
yaz›lm›flt›r. Ancak daha sonralar› konuya olan ilginin giderek azald›¤›,
art›k pek ciddiye al›nmad›¤› görülür.

Türk edebiyat›ndaki manzum k›yâfetnâmelerden üç tanesine de-
¤inmek istiyoruz. Bunlardan biri Hamdullah Hamdi (853-909/ 1449-
1503)’nin K›yâfetnâme’sidir. Telif tarihi kesin olarak belli de¤ildir.15

Fe‘ilâtün/ mefâ‘ilün/ fe‘ilün vezniyle yaz›lm›fl olup 143 beyitten ibaret-
tir. K›rk dört bafll›k alt›nda; renk, yanak, boy, et, hareket, saç, bafl, al›n,
kulak, kafl, göz, yüz, burun, a¤›z, ses, gülmek, dudak, difl, çene, sakal,
boyun, omuz, bilek-el, parmak, s›rt, kar›n, bald›r, ayak, ökçe gibi or-
ganlar ve bedensel özellikler, k›yâfet ilmi aç›s›ndan insan kiflili¤ini ele
veren olumlu ve olumsuz birer yans›ma olarak k›sa k›sa anlat›lm›flt›r.

Ele al›nan manzum k›yâfetnâmelerin ikincisi fiâbân-› Sivrihisa-
rî’nin Mefâ‘îlün/ mefâ‘lün/ fe‘ûlün vezniyle yaz›lm›fl 89 beyitlik K›yâfet-
nâme’sidir.16 938/ 1531 y›l›nda yaz›lm›flt›r.

Üçüncüsü ise Erzurumlu ‹brahim Hakk›’n›n çok bilinen eseri Ma-
rifetnâme (1760)’de yer alan manzum K›yâfetnâme bölümüdür (s.211-
213).17 Hamdullah Hamdi’nin eserinin taklidi olarak yaz›lm›fl gibi gö-
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14 Bu eserler için bk., Çelebio¤lu, age., s. 231-232; “K›yâfetnâme” maddesi, TDEA V,
Dergah Yay›nlar›, ‹stanbul 1982, (339-341).

15 Yararland›¤›m›z nüsha, Hamdullah Hamdi, K›yâfetnâme, Tavflanl› Zeytino¤lu Kütüp-
hanesi, (Kütahya) Nu: 813, (71a-76a).

16 fiâbân-› Sivrihisârî, K›yâfetnâme, Süleymaniye Kütüphanesi, Nuruosmaniye Böl.,
Nu: 4099, (65a-73a).

17 Yararland›¤›m›z kaynak, Marifetnâme’nin ilk bask›s›d›r. Bulak Matbaas›, Kahire
1251 (1835).



rünen bu k›s›m, 142 beyitten ibarettir. Kolay söylenen bir ifadeye sa-
hiptir. Bu bölümün hemen ard›nda ise kad›n güzelli¤i ile ilgili ayr›ca
12 beyit daha bulunmaktad›r.

Bu üç eserde, insan bedenindeki baz› organlara ait yaklafl›mda bü-
yük ölçüde benzerlik görülmektedir. Üç flairin organlarla ilgili de¤er-
lendirmelerinin daha iyi anlafl›lmas›, dil ve üsluplar› hakk›nda az da ol-
sa bilgi edinilmesi için her üç k›yâfetnâmeden baz› beyitlere yer veri-
lecektir.

Yüz

Hamdullah Hamdi’nin K›yâfetnâmesi (71a/1-5)

Levn-i ahmer delîl-i hûn-› flitâb
Reng-i esmer niflân-› fikr-i savâb

(K›z›l renk, hemen öç alman›n; esmer renk, düzgün düflünmenin
delilidir)

Rengi anuñ ki surh-› sâfîdür 
Edebi vü hayâs› vâfîdür

(Rengi aç›k pembe olan kiflinin edep ve utanma duygusu tamd›r)

Rengi ol âdemüñ ki sufretdür
Kalbi kalb u ifli h›yânetdür

(Rengi sar› olan kiflinin kalbi bozuk ve ifli hainliktir)

Ol saru kim siyâha mâ’ildür
Hak budur cümle hulk› bât›ldur

(Siyaha meyilli (esmer sar›s›) olan›n bütün ifli bofltur)

‹‘tidâle budur niflân u delîl
Ag› ag ola vü k›z›l› k›z›l

(Orta yollu olmas›n›n delili fludur: A¤›n›n ak, k›z›l›n›n da k›z›l ol-
mas›d›r)

fiâbân-› Sivrihisârî’nin K›yâfetnâmesi (71b-3)

Kimüñ kim ola levni baksañ iy yâr
K›z›l saru lehîbü’n-nâr-› girdâr
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Didi vasf›nda anuñ ehl-i ma‘kûl
‘Acûl ü merdüm-i dîvânedür ol

Rakîkü’l-humret olan kimsene hem
Hayâ ehli olur dirler ol âdem

fiu kimse kim saña oldukda tudafl›
K›zara beñzi ya gözden gele yafl› 

Marifetnâme (s. 211/48-51)

Beñzi k›z›ldur edîb
Esmer olandur lebîb

Beñzi sar›dur ‘alîl
Esvede mail muhîl

Gözleri gök eflkar ak
Olsa ol andan ›rak

Levni olan mutedil
Hem ag olur hem k›z›l

Kulak

Hamdullah Hamdi’nin K›yâfetnâmesi (72a/1-2)

Kim ki hargûfl olursa câhil olur
Gerçi h›fz eylemekde kâmil olur

(Tavflan kulakl› kifli cahil, fakat haf›za konusunda mükemmeldir)

Küccük olsa kedi gibi gûfl›
Ugr›l›kda unutdura mûfl›

(Kula¤› kedi kula¤› gibi küçük olsa h›rs›zl›kta kediyi atlat›r)

fiâbân-› Sivrihisârî’nin K›yâfetnâmesi (70b/2-3)

Kaba kulaklu kimse ola câhil
Dah› hâf›z oladur ba‘z› kâbil

Kulag› küçcük olan olur ahmak
Dah› dirler olur ol merd-i esrak

Marifetnâme (s. 211/23-24)

Üzni kebîr olsa bol
Câhil ve kâhildür ol
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Üzni küçük ugr›dur
Evsat olan togr›dur

Dudak

Hamdullah Hamdi’nin K›yâfetnâmesi (73b/11-12):

Yufka ve k›rm›z› olursa dudak
Añlanur lutf-› tab’ u fehm-i sebak

(Dudak ince ve k›rm›z› olursa güzel ahlakl›, iyi anlay›fll› oldu¤u
anlafl›l›r)

Ger olursa galîz rengi gibi
Sâhibi ahmak ola bengî gibi

(E¤er rengi gibi kaba olursa o kifli esrarkefl gibi ahmakt›r)

fiâbân-› Sivrihisârî’nin K›yâfetnâmesi (69b/5-70a/1):

Küflâde-leb olan hem vâsi‘ü’l-fehm
Bahâdur olur anuñ gibi âdem

Tudag› aglaz olan bil muhakkak
Galîzü’t-tab‘ olur merd-i ahmak

Marifetnâme (s. 212/14-15):

Yufka ve ahmer dudak
Sâhibi añlar sebak

fiefe galîz olsa bil
Sâhibi mugz›b sakîl

Boyun

Hamdullah Hamdi’nin K›yâafetnâmesi (73b/11-13):

‹nce ve uzun ola çün gerden
Iss› olur muhannes ü gevden

(‹nce ve uzun boyunlu kifli korkak ve ahmak olur)

Yogun olsa s›g›r gibi boyun›
Yimek ile olur anuñ oyun›

(Boynu s›¤›r boynu gibi kal›n olan kiflinin ifli gücü yemektir)
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K›sas› mekri ile h›yânetdür
Mu‘tedil olsa hofl ‘alâmetdür

(K›sa olan hilekâr ve hain olur. Orta yollu olmas› iyiye alâmettir)

fiâbân-› Sivrihisârî’nin K›yâfetnâmesi (70a/2-5):

Dimifllerdür kasîrü’l-‘unuk insân
Habîs olur dah› mekkâr u fettân

fiol insan kim ola ol atvel’ül-‘unk
Sabûr olur velâkin fley’ü’l-hulk

Tavîlü’l-‘unk olan asgarü’n-nâs
Didiler ahmak olur ol s›fat nâs

Galîzü’l-‘unk olandur sâhibü’l-cehl
Hem olur ol kimesne gâlibü’l-ekl

Ne uzun ne k›sa boyunlu insân
Teka ve sâd›k olur dirler i cân

Hem olur ehl-i ‘akl u ehl-i tedbîr
Meveddet apas› ve sâhibü’l-hayr

Marifetnâme (s. 212/28-33):

Boyn› olan çok d›râz
Rüfldi olur anuñ az

‹nce ki gerdan olur
Sâhibi nâdân olur

Boyn› galîz olsa bol
Rûz u fleb olur ekûl

Boyn› olursa kasîr
Hîlesi olur kesîr

Boyn› olan mu’tedil
Hayr iledür müfltegil

Her biri evsa’ olan
Dilber olur bî-gümân
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Ayak

Hamdullah Hamdi’nin K›yâfetnâmesi (75a/1-2):

Ayag› etli olsa bir kiflinüñ
Cevr ü cehl ola ekseri iflinüñ

(Aya¤› etli olan kiflinin ço¤u ifli zulüm ve bilgisizliktir)

Küçük ü nerm olursa fâcir olur
Ad›m› giñ olan müdebbir olur

(Küçük ve yumuflak olursa facir; ad›m› genifl olursa tedbirli olur)

fiâbân-› Sivrihisârî’nin K›yafetnâmesi (71a/6-7):

Ayag› etlü olan nesl-i âdem
Meger ol seyyiü’l-fehm ol›sar hem

fiu kim ola ayag› hurda anuñ
Müzâh ola ifli ol dil-rübânuñ

Marifetnâme (s. 213/14-15):

Ayag› enli kifli
Cevr ü cefâdur ifli

Ger uzun olursa pâ
Sâhibidür pür-hayâ

fiimdi de yukar›da belirtilenlerin d›fl›nda kalan daha baflka organ-
lar›n ve özelliklerin ne tür kiflili¤e iflaret ettikleri yönündeki görüflleri,
maddeler hâlinde özetleyerek sunmak istiyorum.

Yana¤›n yumru ve genifl, çenenin dar, saç›n çok, sakal›n az olma-
s› çok belal› olufla;

Yerinde duramama, çok hareketlilik, bencil ve hilekâr olufla;

Saç›n sert oluflu cesarete, dima¤›n sa¤l›kl› olufluna; yumuflakl›¤›
ise korkakl›k, ahmakl›k ve dima¤›n donuk olufluna; k›z›l oluflu öfkeli,
gazapl›; siyah olmas› ak›ll› ve edep sahibi olufla; çok k›ll› olma da ki-
barl›ktan yoksunlu¤a;

Bafl›n büyüklü¤ü ak›ll› olufla, küçüklü¤ü akl›n azl›¤›na, yass›l›¤›
budalal›¤a, sersemli¤e;
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Aln›n geniflli¤i huysuzlu¤a, darl›¤› anlay›fls›zl›¤a, kabal›¤a; yumru-
lu¤u tembelli¤e; çizgisiz olmas› ahmakl›k ve bencilli¤e; al›n çizgileri-
nin çoklu¤u çok konuflkanl›¤a; iki kafl aras›ndaki çizgi, eften püften
fleyleri dert edinme¤e, s›k›nt›l› olufla;

Kafl›n ince uçlu olmas› fitnecili¤e, gür olmas› bofl söze düflkünlü-
¤e, kafllar›n aç›kl›¤› ve inceli¤i güzelli¤e, çat›k olmas› h›rs›zl›¤a uzunlu-
¤u kendini be¤enmiflli¤e;

Göz çukurlu¤u k›skançl›k ve kendini be¤enmiflli¤e; gözün kara
olmas› zekâya, k›z›l olmas› yi¤itli¤e, gök olmas› edep noksanl›¤›na; gö-
zün yumru oluflu hasetlik ve hainli¤e; ara s›ra göz k›p›kl›¤› hilekârl›k
ve düzenbazl›¤a; sürekli k›p›kl›k hafiflik ve basitli¤e, seyrek k›p›kl›kla
birlikte bofl ve anlams›z bak›fl cahilli¤e; flafl› bakma inatç›l›k ve zorba-
l›¤a; bak›fl›n çok h›zl› olmas› h›rs›z olufla; gözün küçüklü¤ü belal› ve
bozguncu olufla, çocuk bak›fl› gibi hep güler bak›fl uzun ömürlü ve ah-
mak olufla;

Yüzün büyüklü¤ü tembelli¤e, küçüklü¤ü alçakl›¤a, etli oluflu kaba-
l›¤a, yumru oluflu cahilli¤e, sar› ve kurulu¤u hilekârl›¤a, uzun oluflu
kavgac›l›k ve utanmazl›¤a;

‹nce ve uzun burun ak›ll› olufla, burnun büyüklü¤ü ve ucunun a¤-
za yak›n olmas› öfkeli olufla; burun deli¤inin geniflli¤i hasetlik, kendi-
ni be¤enmifllik ve kindarl›¤a;

Burundan (genizden) konuflma ahmakl›k, kindarl›k ve kendini
be¤enmiflli¤e, ince ses cahillik, utanmazl›k ve yalanc›l›¤a; kad›n›n er-
kek sesli, erke¤in kad›n sesli oluflu geçimsiz, huysuz ve kavgac› olufla;
gür ses azimli ve kararl› olufla, zay›f ses cesaretsizli¤e, tok ses sert tabi-
atl› ve öfkeli olufla;

Çok gülmek dengesizli¤e, tebessüm etme edebe, kahkaha atma
utanmazl›¤a;

Ufak ve seyrek difl vücutça narin olufla, iri difl fler ve belal› olufla,
e¤ri difl hilekârl›k ve hainli¤e;

Çene kemi¤inin inceli¤i hafifli¤e, büyüklü¤ü kendini be¤enmifllik
ve kabal›¤a;
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Omuzun sivri olmas› her renge girmeye yatk›n olufla, k›sal›¤› ah-
makl›¤a, inceli¤i sefahate,

Bile¤in uzunlu¤u el aç›kl›¤›na ve kendini be¤enmiflli¤e;

Parmaklar›n uzun oluflu hünere, el sanat›na yatk›nl›¤a; yumuflak
oluflu kavray›fll›, anlay›fll› olmaya;

S›rt›n yass› olmas› kuvvet ve cesarete, e¤ri olmas› huysuzluk ve
bencilli¤e, k›ll› olmas› cinselli¤e;

Karn›n büyüklü¤ü kabal›k ve cahilli¤e, küçüklü¤ü zekâ ve kabili-
yete delil say›lmaktad›r.

Geçmiflte k›yafetnâmelerdeki görüfllere büyük ölçüde de¤er veril-
di¤i, nitekim baz› kiflilerin saraya al›n›p görevlendirilmelerinde, köle
al›m ve sat›mlar›nda öne sürülen görüfllere göre davranmaya özen gös-
terildi¤i bilinmektedir.
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K›yâfetnâme

Mahmut Kaplan*

Klasik Türk edebiyat›n›n sosyal hayatla iç içe olan türlerinden bi-
ri k›yâfetnâmedir. Bu türün do¤uflu, kaynaklar›, etkileri incelenecek,
tespit edilen k›yâfetnâmeler verilerek de¤erlendirilecek, çal›flman›n
sonunda da örnek olarak ‹brahi Kurânî taraf›ndan tercüme edilen bir
k›yâfetnâmenin metni sunulacakt›r. 

1. K›yâfetnâme: Arapça k›yâfet ve Farsça nâme kelimelerinden
oluflan bu edebi tür, afla¤›da görülece¤i üzre, kaynaklarda birbirine ya-
k›n ifadelerle tan›mlanmaktad›r. Bulabildi¤imiz kaynaklarda geçen ta-
n›mlar flunlard›r: Ve ›st›lâhda firâset ‘ibâretdür ahvâl-i zâhire ile ahlâk-› bâ-
t›naya istidlâl itmekden;1 Yüze veya d›fl görünüfle bak›larak ruhî durumu an-
lama bilgisinden söz eden kitap;2 Muhtelif azân›n fleklinden, renginden ve
husûsiyetlerinden insan›n ahlak ve tabiat›n› tan›mak ilmidir;3 Bir kimsenin
saç, göz, kulak, el, ayak vb.uzuvlar›na ve d›fl görünüflüne bak›p o kiflinin
ahlâk ve karakter yap›s› hakk›nda hükümler koyan, yani zâhirden bât›n› tes-
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pit ve tahmine çal›flan ilim;4 Eski Türk (Divan) Edebiyat›nda, bir devrin,
ça¤›n k›yafetlerini ve insanlar›n d›fl görünüfllerine bakarak ruhî özelliklerini
anlatan eser;5 1. ‹nsanlar›n d›fl görünüfllerine dayanarak kiflilik, ahlak nite-
liklerini belirleyen yap›tlara verilen ad, 2. Yüz ya da d›fl görünüfle bak›larak
kiflilik özelliklerini saptama bilgisini içeren kitap;6 ‹nsanlar›n fiziksel görü-
nümlerini esas alarak karakterlerini aç›klamaya çal›flan yap›tlar›n genel ad›;7

‹lmü k›yâfeti’l-befler (insanlar›n organlar›na ve bunlar aras›ndaki iliflki ve
oranlara bak›p kiflilerin ruh yap›lar›n› teflhis etmek, iki kifli aras›ndaki ben-
zerli¤i dikkate al›p aralar›nda nesep ba¤› bulunup bulunmad›¤›n› belirlemek)
bir ilim olarak temellendirmeye çal›flanlara göre bir kimsenin fizikî yap›s›na
yani boyuna, rengine çeflitli organlar›n›n yap›s›na, el ve yüz hatlar›na baka-
rak onun ahlâk ve karakterini teflhis etmek mümkündür;8 Bir insan›n el,
ayak, burun gibi âzâs›yla simas›ndan ahlak›n› anlamak ilmine dair yaz›lan
kitaplar;9 ‹nsan›n beden yap›s›ndan ahlaki vas›flar›n› tahmine ve uzuvlar›n-
dan nesebini tesbite dairdir;10 ‹nsan›n fiziksel özelliklerinden kiflili¤ini, ahlâ-
k›n› tahmin ve nesebini tesbitle u¤rafl›r;11 Bir kimsenin saç göz, kulak, el,
ayak vs. gibi uzuvlar›ndan ve d›fl görünüflünden onun ahlâk ve karakter hu-
susiyetlerini di¤er bir ifadeyle zâhirinden bât›nî vas›flar›n› tahmin ve tesbit
etmek olan ilme de k›yâfe(t) ilmi (physiognomy) denilmifltir;12 K›yafet ilmi,
dar manada, insan›n kafl, göz, burun, kulak, bafl, ses, ten rengi gibi organ-
lar ve özelliklerinden hareket ederek kiflinin ahlâk›n› anlamak, ahlâk› hak-
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k›nda bir görüfl bildirmeyi konu edinmektedir. Edebiyat›m›zda da daha çok
bu anlamda kullan›lm›flt›r;13 Kiflilerin d›fl görünüfllerinden ahlâk ve karakter
yap›lar› hakk›nda ç›kar›lan yarg›lar› konu alan eserlerin genel ad›;14 Yüze ve-
ya d›fl görünüfle bak›larak ruhî durumu anlama bilgisinden söz eden kitap.15

2. K›yâfetnâmelerdeki De¤er Yarg›lar›: K›yâfetnâmelerde vücut
organlar›ndaki olumsuzluklara iflaret eden hususlar üzerinde de önem-
le durulmufltur. Normal ya da be¤enilen özellikler için daha çok mute-
dil ifadesi kullanan yazarlar, olumsuzluklarla ilgili zengin ve renkli ta-
n›mlamalar yapm›fllard›r. Ni¤deli Visâlî’nin, Vesîletü’l-‹rfân’›ndan
olumlu s›fatlarla ilgili baz› örnekler:

Boy : Vasat olursa kâmeti kiflinüñ
Hikmet üzre olur çog› iflinüñ (b.194)
Orta boylu olur kerîmü’fl-flân
An› ta‘zîm ider kamu ihvân (b.196)

Bafl : Mu‘tedil düflse bafl› insânuñ
Cümle ef‘âli hûb ola anuñ (b.220) 

Saç : Mu‘tedil olsa âdemüñ mûy›
Hayli gökçek olur anuñ hûy› (b.241)
Mûy› gökçek kimesne zîrek olur
Mu‘tedil mûy nerm ü seyrek olur (b.242)

Ebrû : Mu‘tedil ince gerçi behcetdür
Uz›n› kibr ü lâfa ‘hüccetdür (b.284)
Mu‘tedil olsa her yiri kafluñ
Eksik olmaz sa‘âdeti bafluñ (b.285)

Rûy : ‹‘tidâl üzre olsa sürh ü sefîd 
Nîk-hûdur sen andan olma ba‘îd (b.330)
Esmer olursa levni insânuñ 
Hayradur kasd› flübhesiz anuñ (b.314)
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Mu‘tedil levni gökçek insânuñ 
Yüzini ak idüp hayâ anuñ (b.322)

Lahm : Lahm odur kim ne nerm ola ne serd
Ola ‘akl-› selîm sâhibi merd (b.342)

Çeflm : Kara olursa çeflmi insânuñ
‘Akl u fikri güzel sözi anuñ (b.345)
Çeflm-i zîbâ odur mükahhal ola 
fiîve vü nâz ile mükemmel ola (b.370)
Çeflmi ol âdemüñ ki flehlâdur 
Cümleden an› bil ki a‘lâdur (b.444)

Kulak : ‹‘tidâl üzre olsa kiflide gûfl 
Kuvve-i h›fz ile olup bafl› hofl (b.486)

Burun : Mu‘tedil ince hûy› gökçek olur
Hûy› hofl kimse sözi gerçek olur (b.538)

A¤›z : ‹‘tidâl üzre olsa hakkâ dehân 
Gevher-i ‘akl içinde itme gümân (b.572)

Dudak : Dutag› mu‘tedil olan insan
Eylüge sarf ider sözin (iy) cân (b.605)

Yüz : Kat› degirmi ola vechi küflâd 
Orta yüzdür delîl-i ‘akl-› sedâd (b.621)
‹‘tidâlin bulursa yüzde hisâl
Sâhibi anuñ olur ehl-i kemâl (b.635)

Difller : Difl düflüp olsa dür gibi hemvâr hemîfle
Eylüge aça agzun› her bâr (b.655)

Çene : Orta olmak eñek selâmetdür 
Mu‘tedil ‘uzv güzel ‘alâmetdür (b. 660)

Savt : Mu‘tedil düflse âdemüñ nefesi 
Eyülerdür hemîfle hem-nefesi (b.687)

Sakal : Ger hafîf olsa lihyesi kiflinüñ
Hikmet üzre ola çog› iflinüñ ( b. 720)

Said : Mu‘tedil olsa sa‘id ü bâz›
Eyülerdür hemîfle dem-sâz› (b.740)
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Parmak: Mu‘tedil barmak elde ayakda 
Sâhibin komaz âh›r ayakda (b.755)

T›rnak : T›rnak ak olmas› mübârek olur 
Nahsdur kara nâ-mübârek olur (b.756)
T›rnag›n dibinüñ ag› ola çok
Dirler anuñ sehâs›na had yok (b.748) 
‹‘tidâl üzre ola el ayak
Anlara zîver ola hûb t›rnak (b.773)

Dest : Parmak u el ayak bulursa kemâl 
Kimde olursa olur ehl-i kemâl 
Mu‘tedil ellü bellü ‘âkil olur
Göñli açuk hemîfle kâmil olur (b.783-4)

Sadr : Ol gö¤üs kim ne gin ola vü ne târ
‘Ömri vü r›zk› gün-be-gün artar (b.794)

S›rt : ‹‘tidâlin bulursa ketf-i merd 
Nâm›n ‘âlemde eyler ol cömerd (b.803)

Bel : ‹nce belüñ hisâli gökçek olur 
Nefse uymaz denilse gerçek olur (b.804)
Gögsi vü bili mu‘tedil insân
Âdemî kimsedür olur zi-flân (b.808)

Kar›n : Mu‘tedil düflse batn› insânuñ 
Dime hiç aña yok m› ihsânuñ (b.820)

Sak : Mu‘tedil olsa kiflide bafl ayak
Hilkatinde kom›fldur eylügi Hak (b.844)

K›yâfetnâme yazarlar›, kifli hakk›nda yorum yaparken gözledikleri
özellikler aras›ndaki orana göre karar verilmesini tavsiye ederler. Bir in-
sanda bulunan organ husususiyetlerinin bask›n gelme durumu kiflinin
karakterini tayin eder. Bir insan›n baz› organlar›n›n kötülü¤e iflaret et-
mesi, onun tamamen kötü oldu¤u anlam›na gelmez. Visâli flöyle der:

El ü ayak u gayr› uzv ise bed
Âdemüñ eylügine olmaz sed
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K›ld› Hak bafl› mahzen-i ahlâk
Ahsen-i veche hulk olur müfltâk (b.462-3) 

3. K›yâfetnâmelerde Üzerinde Durulan Hususlar: K›yâfetnâme-
lerde insanlar›n bütün uzuvlar›n›n iflaret etti¤i karakter özellikleri üze-
rinde durulmufltur. Bu tür eserlerde uzuvlar tek tek say›larak özellikle-
rinden hareketle sahiplerinin karakterleri hakk›nda hükümler veril-
mifltir. Ayr›ca iklimlerin insan karakteri üzerindeki etkileri de dile ge-
tirilmifltir. Bütün uzuvlar›n ima etti¤i karakter özelliklerini anlatmak
tebli¤in s›n›rlar›n› aflaca¤›ndan dolay› sadece “yüz”le ilgili yarg›lardan
örnekler sunmakla yetinece¤iz:

Hamdullah Hamdi : Yüzi büyük her iflde kâhil olur
Küçük olsa deni vü mühmil olur 
Ger mülahham olursa g›lzet olur 
Yumr› olursa cehl ü s›klet olur 
Çün göresin ki yüzi zerd ü nahîf 
Mekr odundan kaçarsan olma harîf
Hassa kim boyn› dah› olsa nizâr 
Felek ola anuñ gibi gaddâr 
Yüzi ol âdemüñ ki ola d›râz
Da‘vîsi çog olur unutmas› az 
Ekfli yüzlüde ac› söz çokdur
Egri yüzlüde togruluk yokdur 
Âdem oldur derûn› sâde ola 
Sûreti gül gibi güflâde ola 
Eyü yüze bu vasf ola kâfi 
Mu‘tedil ola cümle evsâf›16

‹brahim Hakk› : Vechi büyükdür ‘alîl 
Kibre küçükdür delîl
Yumr› olandur bahîl
Yass› olandur cemîl
Vechi ar›kdur muhil
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Etli olandur sakîl
Vechi pek uzun olan
Lâf ile söyler yalan
Kim ki türufldür yüzi
Telh olur ekser sözi
Vech müdevver gerek
Bedrden Enver gerek
Çün mütebessim olur 
An› gören kâm alur17

Visâlî : 18 Yüzi etsüz fehîm ü ‘âkîl olur 
Uzun› bî-hayâ vü câhil olur (b.619)
Kat› degirmi ola vechi güflâd 
Orta yüzdür delîl-i‘akl-› sedâd
Yüzi açukda hulk gökçek olur
Vech-i ahsende rüfld gerçek olur
Çevresi flifl gibi olursa yüzüñ
Yüzine göredür sözi o yüzüñ (b.621-623)
Ac› sözli kimesne yatlu olur 
Yüzi kutl’olsa sözi tatlu olur (b.627)
‹‘tidâlin bulursa yüzde hisâl
Sahibi anuñ olur ehl-i kemâl (b.635)
Türufl- rû eylük eylemek bilmez 
Kavkac› kimsenüñ yüzi gülmez (b.652)
Güzel oldur ki huy› ola güzel 
Yüzi gökçek güzelde ola göz al (b.661)

Yüz beyân›ndadur: Eger bir kiflinüñ yüzi küçük ve mahbûb ve levni
mu‘tedil k›z›l› k›z›l ve ag› ag ve gözleri ve kafllar› ve burn› ve kulag› yüzine
uyup yüzinde sürûr ve beflâflet görinse delâlet ider ki kâmil ve ‘âkil ve her
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nesnede kâbil sâhib-fazl ola. Eger bir kiflinüñ yüzi degirmi olsa sâhibi fleci‘
kuvvetlü ola. Eger bir kiflinüñ yüzi uzun olsa habîsü’n-niyye ve mekkâr ola.
Eger bir kiflinüñ yüzi murabba‘ olsa ‘âkil ü hafîf ve bedeni s›hhat üzre ola.
Eger bir kiflinüñ yañâklar› yumr› fliflmifl gibi olsa sâhibi ebleh ve câhil ola.
Eger bir kiflinüñ yüzi müselles olup eñeginden yaña sivri olsa delâlet ider ki
sâhibi hâlis ve akdâml› ve cür’etlü ve harîs ola. Eger bir kiflinüñ yüzi ince
yass› ve gözleri ve burn› küçücek ola depeleyici ve öldürüci ve cenk edici ve
avc› ve harâmî ve göñli kasvetde ola. Eger bir kiflinüñ yüzi yass› ola kâhil ve
bahîl ola. Eger bir kiflinüñ yüzi uzun ve dudaklar› olsa tabî’at› galîz ve fesâ-
da mâ’il ola. Eger bir kiflinüñ yüzi taflra ç›k›k ola delâlet ider ki flecî‘ ve ak-
dâml› ve yürekli ve gülegen ola. Eger bir kiflinüñ yüzi egri olsa kang› cânibe
olursa sâhibi yaramaz ve çirkin ‘huyl› ve fitne ve fesâd› seve niyeti flerre ola.
Eger bir kiflinüñ yüzinüñ yukar› n›sf› aflag›daki n›sf›ndan büyük ola sâhibi
fehmi yaramaz ve tâ’ati az ola. Eger bir kiflinüñ bafl›nuñ n›sf›ndan aflag›s›
yukar›s›ndan büyük ola delâlet ider ki tab‘› galîz ola. Eger bir kiflinüñ yüzi-
nüñ sâg ve sol yan› çok olsa sâhibi lehv ü lagve mâ’il ve muztaribu’l-‘akl ola.
Eger bir kiflinüñ yüzi küçücek olup gevdesine uymasa delü diyincek ve ko-
guc› ola. Eger bir kiflinüñ yüzi etlü olsa ebleh ve ahmak ola. Eger bir kiflinüñ
yüzi ar›k olsa yaramaz huyl› ola. Eger bir kiflinüñ yüzi güler gibi olsa halî-
mu’n-nefs ola. Eger bir kiflinüñ yüzi aglar gibi olsa sâhibi magdûb ola. Eger
bir kiflinüñ yüzi haste yüz gibi olsa za‘fu’n-nefs ve yaramaz huyl› ola. Eger
bir kiflinüñ yüzi bet gibi olsa sâhibi denîyü’n-nefs ve yaramaz huyl› ve halk
aras›nda hor ve‘akl› az ola. Eger bir kiflinüñ yüzi nûrlu ve ag ve gözleri ka-
ra ve berrâk ola sâhibi ne recâ ve murâd iderse müyesser ola. Ve eger bir ki-
flinüñ yüzi mehâbetlü hayâlu ola sâhibi nakî ve âk ve dindâr ola. 19

S›fat-› Sûret: Bir âdemüñ sûreti mahmûr gibi olsa gaflete delîldür. Eger
bir sûret ‘abûs olsa delîl-i gazabdur. Eger sûreti hacîl utan›c› olsa delîl-i flerm
ve hayâdur 20

Kaçan bir kimseden nesne hâcet olsa veya bir nesne tevakku‘ ider ol-
san gülüci yüzlü ve gökçek suratlu kimseden taleb it… Nîteki türufl yüzlü-
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lerden ve çatuk kafllulardan ve yere bakup söyleyenden ve sarudan kim gök
gözlü ola, hay›r gelmez.21

Delâyil-i veche beyân›ndadur: ...aln› ortas›nda mâyil olsa ya‘nî çîn
ü çîn olsa aña Türkçe dürük dirler. Sâhibi gazûb ola. Dah› iki kafl aras› çîn-
li ola gamgîn ola. Nazm:

‹ki kafl aras›nda çün ola çîn 
Sâhibi dâ’imâ olur gamgîn 

‹kinci delîl: Kimesnenüñ aln› küçük olsa câhil ola. Zîrâ bu hâlet iktizâ
ider ki dimâguñ tecvîf-i mukaddemi kadar kifâyetden nâk›fl ola. Lâ-cerem bu
hâlet iktizâ ider ki h›fz ve fikr ortas›nda olan ef‘âl-i dimâgiyyesine âfet ve ‘il-
let dâhile ve‘âr›za ola…”22

4. K›yâfetnâmelerin Do¤uflu ve Kaynaklar›

‹nsan›n iç âlemi ile d›fl görünümü aras›ndaki münasebeti incele-
yen ilm-i k›yafet, bir di¤er ifadeyle fizyonomi; (Araplar›n kulland›¤›
ifadeyle ilm-i firaset) ilminin do¤uflu çok eski dönemlere gitmektedir.
Yaz›l› belgelere göre, Babil’de tikleri araflt›ran ve bunlar› yorumlayan
sokak yorumcular›ndan bahsedilir. Hatta bunlar›n rüya tabir edenlere
göre hem ucuz olmas›, hem de uzun uzun tabirlere ihtiyaç b›rakmama-
s› sebebiyle, daha çok ra¤bet gördükleri rivayet edilir.23 ‹nsan›, tiplere
göre ay›rman›n tarihi, Milattan öncesine kadar uzan›r. ‹lk kez 5. yüz-
y›lda Hipokrat bunu yapm›fl, Eflatun da insanlar› derin ve sathi diye
ikiye ay›rm›flt›r.

‹slam dünyas›nda bu ilim, firaset ya da k›yâfet veya k›yâfetü’l-ebdan
zamanla geliflmifl, 18. yüzy›la kadar çeflitli eserler kaleme al›nm›flt›r. Bu
konuda Hz. Muhammed’e kadar ulaflan rivayetler vard›r. Bu ilimle u¤-
raflanlara Araplar kâif derlerdi. Bir kâif, Hz. Muhammed’i çocukken
görmüfl, onun bir öksüz oldu¤unu, büyüyünce önemli bir flahsiyet ola-
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ca¤›n› söylemifltir.24 Yine Hz. Muhammed’in benzerlikten yola ç›karak
akrabal›k konusunda karar verdi¤i rivayet edilmektedir. K›yâfetnâme-
lerde baz› ayet ve hadislere at›fta bulunulmufltur. Bu ayetlerden baz›la-
r›n› sunuyoruz: “Ey Resûlum sen onlar› simalar›ndan tan›rs›n” Baka-
ra/273, “Mücrimler (müflrikler) simalar›ndan tan›n›r da perçemlerin-
den, ayaklar›ndan yakalan›rlar” Rahman/41. K›yâfetnâmelerde geçen
hadislerden iki örnek: “Mü’minin ferasetinden kaç›n›n, çünkü o Alla-
hu Teâla’n›n nuruyla bakar” [Tirmizî], “Hayr› güzel yüzlüden taleb edi-
niz.” 

Ebi Abdullah ibni Muhammed ibni Ebi Tâlibi’l-Ensâri e’d-D›mafl-
kî, yazd›¤› Kitâbu’l-Edeb ve’s-siyâse fi ‘‹lm’n-nazari ve’l-Firâse adl› ese-
rinde k›yâfet ilminin kaynaklar›n› flöyle s›ralar: 1. Kur’an, 2. Hadis, 3.
Akl-› kâmil, 4. ‹nsan mizac›n›n farkl›l›¤›, 5. Eski filozoflar ve bilginler
(Eflatun, Aristo, Muhammed Râzî, ‹ladis, ‹mam-› fiafiî, Muhyiddin ‹b-
nu’l-Arabî), 6. Toplumsal tecrübe, avam›n tecrübesi, 7. Ehl-i tarikatin
manevi keflifleri, 8. Tarihçilerin kiflilerle ilgili verdikleri bilgiler, 9.
Teflbih, benzerliklerden hareket, 10. Anne ve baban›n çocuklar› ile il-
gili gözlem ve de¤erlendirmeleri.25

4.1. Arap Edebiyat›nda K›yâfetnâme: ‹slam dünyas›nda ilk k›yâ-
fetnâmenin ‹mâm-› fiafi‘î taraf›ndan yaz›ld›¤› bilinmektedir. Ancak bu
eser günümüze ulaflamam›flt›r. Bu eserden yararlan›larak yaz›lan eserler
bulunmaktad›r. Di¤er k›yafetname yazarlar› Kindî, Muhammed bin
Zekeriyyâ Râzî, Ebu Sehl Mesihî, ‹bni Sina, Abdülkerim Kufleyrî, Fah-
reddin Razî, Muhyiddin ‹bnü’l- Arabî, Tâlib Ensârî D›maflkî.26

4.2. Fars Edebiyat›nda K›yâfetnâme: Fars edebiyat›nda Kema-
leddin Abdürrezâk Kâflânî, Dervifl Abdurrahman Mîrek, Seyyid Heme-
dânî, Hüseyin Vâ›z Kâflifî gibi yazarlar bu türde eser vermifllerdir.27
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27 Mine Mengi, agm., s. 514.



4.3. Türk Edebiyat›nda K›yâfetnâme: Bu tür, edebiyat›m›zda k›-
yâfetü’l-befler (k›yâfetü’l-ebdân) ile s›n›rl› kalm›flt›r. Türk flair ve bilgin-
leri önce bu konuda yaz›lm›fl eserleri tercüme etmifl, zamanla telif ki-
taplar vücuda getirmifllerdir. Türkler bu ilmi, t›bb›n yan› s›ra siyasette
de kullanm›fllard›r. Saraya adam tayin edilirken, köle ve cariye sat›n
al›n›rken bu ilimden yararlan›lm›flt›r. Türk edebiyat›nda ilk kez Yusuf
Has Hacib Kutadgu Bilig’de bu ilimle ilgili hükümleri kullanm›flt›r. Bu
görüfllerden yola ç›karak Yusuf Has Hacib’in k›yafet ilminden haber-
dar oldu¤u söylenebilir. O, insan›n karakterinin d›fl görünüflünden an-
lafl›labilece¤ini ifade etmifl; hükümdar›n, insanlar› görünüfllerinden ta-
n›yabilecek kiflileri çevresinde bulundurmas› gere¤ini vurgulam›fl-
t›r.Yusuf flöyle der: “Güzel insan›n tabiat› da güzel olur; hareketi de gü-
zel olursa memlekete faydas› dokunur. Kimin yüzü ve d›fl görünüflü gü-
zel ise, d›fl› gib, onun içi de güzel olur (2213-2214). ‹nsan›n iç tabiat›
onun d›fl tabiat›na efltir.; yüzü ve k›yafeti ile hareketi birbirine denktir.
D›fl›n› görürsen bunu içi için yeter flahit say; insan›n içi, d›fl› gibi ve d›-
fl› da içi gibidir (b.2215-16). Bey güzel yüzlü, saç› sakal› düzgün, yak›-
fl›kl› ve orta boylu olmal›; ayn› zamanda nam ve flöhret sahibi olmal›-
d›r (b.2083). K›sa boylu, bodur kimseler h›rç›n tabiatl› olurlar; h›rç›n
nereye giderse , orada kavga bafllar.Boy orta ve her fley bununla müte-
nasip olmal›; ey bilgili insan, her iflte itidâlden ayr›lma (b.2089-90).”28

Osmanl› sahas›nda yaz›lan mensur ve manzum k›yâfetnâmelerden tes-
pit edilebilenler flunlard›r:

1. Bedr-i Dilflâd’›n manzum Kâbus-nâme tercümesi Murad-nâme.
Bu eser, Osmanl› sahas›nda k›yafet ilminden söz eden ilk eserdir. Bu
mesnevinin 40. bölümü cariye ve köle al›m›nda dikkat edilecek husus-
lara ayr›lm›fl, girifl bölümünde firaset ilmini bilme gere¤i vurgulanm›fl-
t›r.29

2. Fatih’in veziri Mahmud Pafla’n›n musahibi Sar›ca Kemal’in ese-
ridir. Ancak bu eser elde mevcut de¤ildir. 
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3. Fatih devrinde yaflayan flair ve bilgin Ali bin Hüseyn’in 1453’te
yazd›¤› Târîku’l-Edeb’in 26 ve 27. bölümleri k›yafetname konular›na
ayr›lm›flt›r.30

4. II.Bayezid’in vezirlerinden Mustafa Pafla’n›n K›yâfetnâme yazd›-
¤›, ayn› müellifin bu esere ilm-i kef konusundaki zeylinin giriflinden
anlafl›lmaktad›r: Pâdiflâh Sultan Bayezid bin Mehmed Han hazretlerinüñ
umûr-› memleket ve nizâm-› saltanat müdebbiri Mustafa Pafla hazretlerinüñ
K›yâfet-nâmesi zeylinde tasnîf itdigi Kef Risâlesidür.31 Burada sözü edilen
eser flimdilik elde bulunmamaktad›r.

5. Hamdullah Hamdî manzum K›yâfet-nâme yazm›flt›r. Kütüphane-
lerde pek çok yazma nüshalar› bulunan bu eser, edebiyat›m›zdaki müsta-
kil manzum ilk k›yâfetnâmedir. Kendinden sonra yaz›lan k›yâfetnâmele-
ri etkileyen bu eser Amil Çelebio¤lu taraf›ndan yay›mlanm›flt›r.32

6. Firdevsî-i Rumî’nin Firâset-nâme adl› bir eser yazd›¤› bilinmek-
le birlikte bu eser elde mevcut de¤ildir.

7. ‹bni ‹sa-y› Saruhanî(öl. 967/1558), Damad ‹brahim Pafla’n›n
emriyle manzum Terceme-i K›yâfet-nâme33 yazm›flt›r. 

8. Abdülmecid ‹bni fieyh Nasuh’un (öl. 973/1565/6), Manzum
K›yâfet-nâmesi34 vard›r.

9. Mustafa ‹bni Evrenos’un (öl. 974/1566/7), K›yâfet-nâme adl›
eseri yazd›¤› bilinmektedir.

10. Lokman ‹bni Seyyid Hüseyin (öl. 1010/1601/2) K›yâfetü’l-‹n-
sâniyye fi fiemâili’l-Osmaniyye35 adl› eseri kaleme alm›flt›r.

11. fieyh Ömer Halvetî 1030/1620 tarihinde manzum k›yafet-nâ-
me tercemesi yazm›flt›r.36
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12. Ömer Fânî Efendi’nin (öl. 1032/1622) K›yâfet-nâme37 yazd›¤›
Osmanl› Müellifleri’nde ifade edilmifltir.

13. Bâli-zâde Mustafa Efendi (öl. 1069/1658)’nin, 983/1575’te ya-
z›p III. Murad’a ithaf etti¤i, Kiyâfet ve Firâset Risalesi38 vard›r. Müellif,
eserini Fahreddin-i Râzî ve Muhyiddin-i Arabî’nin eserlerinden yarar-
lanarak kaleme alm›flt›r.

14. Nesimî (16. yüzy›l flairi): K›yâfetü’l-Firâse. 

15. Nigdeli Visâlî, 1003/1595’te III. Mehmed’in cülusunda sundu-
¤u manzum 1002 beyitli Vesîletü’l-‹rfân adl› mesnevisiyle tan›nmakta-
d›r.39

16. Erzurumlu ‹brahim Hakk› (1703-1780): K›yâfetnâme.40

17. Gevrek-zâde Hasan Efendi’nin(öl. 1216/1801) K›yafetnâme
Tercümesi vard›r.41

18. Nazîf’in 1251/1835-6’da tercüme etti¤i Lem‘a’l-Bedr bi- Envâ-
ri Füyûzât42

19. Mustafa Hâmi Pafla (öl. 1295/1879): Fenn-i K›yafetnâme.

20. Halis Yusuf Efendi (öl. 1300/1882): K›yâfetnâme-i Cedîde.43

21. ‹brahim Kûrânî’nin Risâle-i Muhtasar-› Eflkâl ve K›yâfet adl›
mensur eseri vard›r. Bu eserin metni makalemizin sonunda yer almak-
tad›r. 
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22. Mehmed bin Ayas, D›maflkî’nin eserini K›yâfetnâme ad›yla
Türkçeye tercüme etmifltir.

23. Avanzâde Mehmed Süleyman: Ulûm-› Hafîyeden Musavver ve
Mükemmel K›yâfet-nâme.

24. Ömer b.Es-Seyyid Halil: Zübdetü’l-‹rfân fi-Alâmâti’l-Ebdân.

25. Hüseyin fiakir: Firâsetü’l- Hikemiyye Fi K›yâfeti’l-‹nsaniye.

5. K›yâfetnâmelerin Etkileri

Baz› flairler k›yâfetnâmelerde geçen bilgileri fliirlerinde münasebet
düfltükçe kullanm›fllard›r. Bu flairlerden biri Yümnî’dir. Bu flair, Hâre-
nâme adl› mesnevisinde bu ilimden yararland›¤›n› flu beyitlerle göster-
mifltir: 

Asfer idi hey’eti z›rnîh-vefl
Nahs idi zât› dahi mirrih vefl
Hamdî-i merhûm eserinde dimifl
Dahi nice kimse beyân eylemifl
Tecribe itdim nice kez ben hele
Hiç umamam sar›dan eylik gele
Böylecedür kavl-i kibâr-› fuhul
Mazhar-› la-hayre fi’l-asfar dir ol
Gözleri gök sakal› da zerdir
Andan ümid olunacak derddir44

fiair Nâbî, Hayriyye adl› mesnevisinde baz› milletlerin özellikleri-
ni sayd›ktan sonra o¤luna flu tavsiyelerde bulunur:

Olmak isterseñ eger ki râhat
Gürciden gayr›ya itme ragbet
Gerçi kim ag›r olur tenbel olur
Câmesi kirlü olur mühmel olur
Bâg›nuñ zûd-res olur çemeni
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Kehle mefltâs› olur pîrâheni 
Lîk efendilerine sâd›k olur 
Cümlesinden nazara lây›k olur45

Sünbül-zâde Vehbî, Nâbî’nin Hayriyyesi’ne nazire olarak yazd›¤›
Lütfiyye’de k›yafetname ilmine bir bafll›k ay›rm›flt›r: “Der ‹lm-i Firâ-
set”46

Fenn-i ra‘nâ-y› firâset ne güzel
Bilesin hâl-i k›yâfet ne güzel
Sûret-i âdemi ol Rabb-i kerîm
K›ld› zîbende-i hüsn-i takvîm
Pek büyük nüsha-i kübrây› vücûd
Ok›nur anda ma‘ânî-i flühûd 
Aña dikkatle ol›nsa im‘ân 
Bilinür hâl-i hafiyy-i insân 
‹düp âyîne-i zâte dikkat
Göresin nice‘acâ’ib sûret
Hayli itkân idecek ma‘nâdur
Görmiflüz anda tehâlüf nâdir (b.269-274)

6. Sonuç: Arap edebiyat›nda do¤up Türk edebiyat›na tercüme
yoluyla giren k›yafet-name türü, Türk insan› taraf›ndan sevilmifl; bir
çok manzum mensur eser kaleme al›nm›flt›r. Çevrilen ve yaz›lan bu
eserler “hükmî firaset” grubundand›r. Türkler eserlerinde k›yâfet ilmi-
nin her dal› ile ilgilenmemifl, daha çok fiziki özelliklerle karakter ara-
s›ndaki iliflkiler ve iklimin insan huylar› üzerindeki etkisini ifllemifller-
dir. Hatta atasözlerinde de k›yâfetnâme hükümlerinden izler görmek
mümkündür. 

K›yâfetnâmelerde yer alan hükümlerin kesin ilmî gerçekler oldu-
¤u söylenemez. Ancak bunlar›n, toplumun as›rlar süren birikim ve tec-
rübelerinin ürünü olarak da büsbütün temelsiz bofl hükümler olmad›¤›
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kabul edilebilir. K›yâfetnâme yazarlar› var›lacak hükümler konusunda
itidali tavsiye ederler. Sadece bir organ›n özelli¤i ile insan mahkûm
edilemez. Bütün uzuvlar›n durumu göz önüne al›narak de¤erlendirme
yap›lmas› gerekti¤i vurgulan›r. Hangi hususiyet galip gelirse onun ge-
re¤i ile hükmedilir. Bu hükümlerin dayanaklar› baflta ‹slam’›n temel
kaynaklar› (Kur’an, Hadis) olmak üzere eski filozoflar›n görüflleri, he-
kim ve mutasavv›flar›n sözleri, halk haf›zas› ve toplumsal tecrübeler-
dir. 

K›yâfetnâmelerde ideal ölçüler, daha önce de ifade edildi¤i gibi,
itidal kelimesi ile de¤erlendirilir. K›yâfetnâmelerdeki de¤er yarg›lar›-
n›n, yaflan›lan co¤rafyan›n ve medeniyet dünyas›n›n sosyal anlay›flla-
r›ndan beslendi¤i aç›kt›r. Özellikle güzellik ve ahlak anlay›fl› büyük
oranda co¤rafya, kültür ve medeniyet çevresi ile ilgilidir.

Bu yarg›lar›n tevilsiz, imas›z aç›k seçik verilmesi, insanlar›n ken-
dilerini düzeltmelerine, çeki düzen vermelerine f›rsat tan›mak içindir.
E¤itimle insandaki olumsuz huylar düzeltilebilir. Bu türden eserler,
toplum bireylerine, kendilerini ›slah etme hususunda, uyar›c› rol oyna-
yabilir.

7. Metin: Afla¤›da ‹brahim Kûrânî’nin hayat› k›saca anlat›l›p
‹mam-› Gazzalî’den tercüme etti¤i k›yafet ilmine dair eserinin metni
sunulacakt›r:

7.1. ‹brahîm Kûrânî: Hicri on birinci asr›n büyük bilginlerinden
ve nakflbendi fleyhlerinden olup 1025/1614 tarihinde fiehr-i Zor’da
dünyaya gelmifl ve ilim tahsili içün fiam ve M›s›r’a giderek oralar›n
ulemas›ndan ders ald›ktan sonra Medine-i Münevvere’ye giderek ora-
da yerleflmifl ve oran›n ulemas›ndan da ders ald›ktan sonra müderrisli-
¤e bafllay›p ilm ve fazliyle ve güzel ders anlatmakla flöhret bulup uzak
diyarlardan bir çok ö¤renci gelerek, ders halkas›nda toplan›rlard›. Yüz-
den fazla eseri vard›r. 1101/1690’da vefat etti.47
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7.2. Risâle-i Muhtasar-› Eflkâl ve K›yâfet Terceme-i
fieyh ‹brâhîm Kûrânî

El-hamdü lillâhi’llezi halaka’l-insâne ve ‘allemehü’l-beyân ve cerrâ’l-
hikmete fî havassi’l-insân ve ca‘ala isbâte’l-hakây›k› bi’d-delîli ve’l-bürhân
ve ersele rusülehü ilâ kâffeti’l-halki fi küllî zamân ve hassa nebiyyenâ Mu-
hammeden hayra’l-halki bi’l-Furkân ve ‘alâ âlihi ve ashâbihi zevi’t-tibyân.
Ammâ ba‘d fakad se’elenî men lâ ukaddiru muhâlefetehu ve-lâ etrukü mu-
sâhabetehu bi-en-ütercime lehu risâlete’l-Fârisiyyeti fi-‘ilmi’l-k›yafeti bi’t-
Türkiyyi key yahass›le lenâ du‘âü’l- ihvâni velev ci’nâ fi-âhiri’z-zamân ve…
emri bi-killeti’l-‘ilmi li-mekîdeti’n-nefsi ve’fl-fieytâni’l-havvâni es’elü’llâhe’l-
‘azîme en yekfinâ flerruhümâ ve flerru cemî‘i’l-insân fe-hâzâ ene ekûlü ve bi-
kudreti’llâhi ehûlüve ecûlü gâyete mâ-yakûlu’l-mer’ü’l-mes’ûlü-bi’llahi es-
te‘înü min zilleti’l-kavli ve’l-makûli Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm kâle’n-
Nebiyyü salla’llâhu ‘aleyhi vesellem: Utlubû havâyiceküm ‘inde hisâni’l-vü-
cûh ya‘nî taleb idüñ kaziyyân hâcâtuñ›z› ki bir kimesnenüñ vechi hasen ola
ol zamân o güzel âdeme ‘arz-› hâcât idüñ dimek olur. Bilmeyüp fark ideme-
digüñ hâlde etvâr ve evsâf-› k›yâfetiyle bu risâle-i muhtasardan ahz eyleyüp
menfa‘at-› küllî hâs›l ve ‘â’id ola. Nitekim Hazret-i Peygamberimüz sa‘âdet-
le buyurm›fllardur: el-bereketü fi-tivâli ümmeti ve’l-hikmetü ve’l-fetânetü fî-
vasati ümmeti ve’l-fitnetü ve’l-‘adâvetü fîkisâri ümmetî ya‘nî tivâl-› ümmet-
den murâd gâyet tavîl olmayup orta boylu olan kimesnedür ve k›sâr-› üm-
metden murâd gâyet kasîr olan kimesnedür. Ve zevi’l-‘âhât hakk›nda hadîs
vârid olm›fldur (‹ttakû zevi’l-‘âhât). Cemî‘-i ehâdis-i mezkûre üzre müsbet
‘ilm-i flerîf-i k›yâfet ve eflkâl gerekdür ki temyîz ol›na. Zîrâ rivâyet ol›nur ki
‹mâm-› fiâfi‘î (r.a) hazretleri bir kerre sefere gidüp bir iki refîk ile Bagdâd
semtinde bir vilâyete dâhil olup bir kervân-sarây içine girüp baksa ki bir
âdem Hazret-i ‹mâma i‘zâz ve ikrâm-› mâ-fevkal-merâm idüp lakin ‹mâm
hazretleri ‘ilm-i k›yâfet mûcebince bu flahs› görüp refîklerine buyurd›lar ki bu
âdemüñ fleklinüñ iktizâs›nda mezemmet-i a‘zîm vardur ve lakin bize üç gün-
dür ta‘zîm ve ikrâm› haddi tecâvüz eyleyüp bakal›m ‘âk›beti dah› böyle olur-
sa bildigüm ‘ilm-i tecribenüñ asl› yokdur. 73b. diyü buyurd›lar. Vaktâ ki
‹mâm Hazretleri zihâba niyet buyurduklar›nda mezkûr flahs ‹mâmuñ mer-
kebinüñ licâm›ñ alup üç günde ekl ve flürb eylediñiz ve dah› hâne kiras›n› vi-
rüñ diyü taleb eyledi. ‹mâm Hazretleri dah› tebessüm ve ta‘accüb buyurup
‹mâmuñ rüfekâs› döndiler, didiler ki ey ‹mâm buyrud›g›ñuz ‘ilm-i tecribe sa-
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hîhdür, semeresi sâbit olup ve ‘alâmeti zâhir old› didiler. ‹mâm-› müflârü’n-
ileyh hazretleri ‘ale’t-temâm ve’l-kelâm ücretin ve hâne kirâs›n ve ekl ve flür-
bin bahâs›n48 ziyâdesiyle mezkûr flahsa virüp yola revâne old›lar. Bu men-
kabeden murâd budur ki bu misillü flah›slara taleb-i hâcât husûs›nda ve es-
râr›na mahrem itmek dâ‘iyyesinde kemâl-i basîret üzre olup mucib-i risâle ile
‘amel eyleye. Bu risâle sultânu’l-fâz›lîn ve bürhânü’l-vâs›lîn ‹mâm Muham-
med Gazâlî kaddese’llâhu s›rrehu’l-‘âlî hazretleri lisân-› Fâr›sîyle te’lîf ve
tasnîf buyurm›fllardur. Ve ba‘dehu bu kalîlü’l-bidâ‘a ve ‘adîmü’l-istitâ‘at
e’fl-fieyh ‹brahîm el-Kûrânî aslaha’llahu flânehu dâ‘îleri bir gün bu âsâr› mü-
tâla‘a esnâs›nda müstagrak iken hât›f-› gaybîden bir hitâb-› isâbet-me’âb gel-
di ki fl›kk-› risâle-i flerîfeyi lisân-› Türkîyle ilbâs eyleyüp herkes mütâla‘as›n-
da zahmet-keflîde olmayup küllî fâ’ideler hâs›l eyleyeler. Ve Hazret-i ‹mâm-
› Gazâlî ‘aleyhi’r-rahmeti’l-bârî hazretlerinüñ rûh-› flerîflerine fâtiha-i flerîf
ihdâ eyleyüp bu hakîri dah› da‘avât-› hayriyyeden ferâmûfl buyurmayalar.
Ve fuzalâ-y› muhakk›kîn ve ‘urefâ-› müdakk›kînden mercûdur ki bu âsâra
nazar-› ›slâhla nigâh (74a) buyurup her hâlde himâyet ve siyânet buyura-
lar. Va’llahu’l-muvaffak ve’l-mürflid. Der Beyân-› Lihye ve Sûret-i Zâ-
hire-i ‹nsân ve flekl ü flemâ’il-i a‘zâ ve cevârihleri ki bir keyfiyyetde her bir
‘uzvuñ delîlince s›fat-› flahs›n izhâr idüp el-evvelü’r-re’s: Eger bir kimesne-
nüñ bafl› gâyet büyük olursa delîldür ki ol âdemüñ himmeti ‘âlî ola. Eger kü-
çük olursa delîldür ki gâyretsüz olup ve ‘akl› az ola. Eger saçlar› gâyet serd
olursa flecâ‘at ‘alâmeti ola. Eger saçlar› gâyet yumuflak olursa korkak olma-
ga ‘alâmetdür. Eger mu‘tedil olursa delîldür ki s›fateyn-i mezkûreyn dah›
mu‘tedîl ola. Eger saçla sakal›nuñ k›llar› mübâlaga çok olup s›k olursa delîl-
dür ki sahib-kesafet ola. Eger bir kimesnenüñ belinde k›l çok olursa delîldür
ki flehveti kesret üzre ola. Eger bir kimsenüñ omuzlar›nda ve boyn›nda k›l›
çok olsa delîldür ki ol dah› sahib-i flecâ‘at olup hamâkati ola. Eger bir kimes-
nenüñ gevdesinde ve karn› üstinde k›llar› çok olsa delîldür ki ebleh ola. Ve
eger az olursa delîl-i letâfet ve kiyâsetdür. S›fat-› Reng ü Rûy: Bir kimes-
nenüñ yüzinüñ rengi ya‘nî levni gâyet humret üzre olursa delîldür kan› zi-
yâde olup sahib-i tehevvür ve tîz-tabî‘at ola. Eger min gayri ‘illet levninde
sar›l›k olursa delîldür ki i‘tikâd-› bât›n› habâset üzerine ola. Eger beyâz ile
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humret beyne beyni olursa ahlâk-› hamîdesi i‘tidâl üzre olmagla dâldur ve
hayâ sahibi ola. Eger levni siyeh ve sar›l›k ile olursa delîldür ki hulk› mez-
mûm ola. Eger esmerce olursa delîl-i fetânet (74b) ve memdûhdur. S›fat-›
Cebhe: Eger bir kimesnenüñ cebhesi ya‘nî aln› vâsi‘ olsa tamarlar› olmasa
ekser-i husûs›na delâletdur. Eger cebhe teng ya‘nî tar olsa delîl-i hasâset ve
bilmemeklige delîldür. Eger cebhe gâyet büyük ve vâsi‘ ise delîldür ki kâhil ve
üflenici olmaga. Eger büyüklügi ve küçüklügi vasat üzre olsa i‘tidâl-i hulka
ve sahib-i ülfet ve ünsiyyet olmaga dâldur. S›fat-› Ebrû: Eger bir kimesne-
nüñ kafllar›n›ñ bafl› aflag› ve ortas› yukar› k›vr›lu yay gibi olsa delîldür ki
gamgîn ve sahib-i gazab ola. Eger kafl›nuñ kuyrug› flakaklar›na togr› uzunca
çekilmifl olsa sahibi dol›l› olmaga dâldur. Eger kafl›nuñ üstinde tamarlar çok
olsa delîldür ki lâfc› ve güzâfc› olmaga. Eger kafl›nuñ k›llar› çok olsa sâhibi-
nüñ kalbi münkesirlige dâldur. Eger birinüñ kafllar› gâyet tavîl olsa tekeb-
bürlüge ve lâf-zen olmaga dâldur. Eger kafllar› birbirine çat›k olmayup ara-
s› aç›k olsa güzellige delâletdür. Eger kafllar›nuñ bafl› gâyet ince olsa delîldür
husûmet ve sâhib-fitne olmaga. Eger kafllar›nuñ bafl› burn›na togr› aflag› in-
mifl olsa ve kuyrug› yukar›da kalm›fl olsa lâf-zen ve delîl-i eblehî olmaga iflâ-
retdür. Eger bütün kafl› ince ve latif olsa murâd› müyesser olup ve ferah sâ-
hibi olmaga dâldur. Eger birinüñ kafllar›nuñ inceligi ve uzunlug› ve k›sal›g›
i‘tidâl üzre olsa sürûrda ve gazabda mütevass›t ve mu‘tedil olmaga iflâretdür.
S›fat-› Dîde: Eger bir kimesnenüñ gözi gâyet büyük olsa delîl-i kâhiliyyet ve
keslândur. Eger (75a) birinüñ gözi küçük olursa delîldür hiffete ve tîz olma-
ga. Eger göz mutavass›t olursa vakar sâhibi ve sebük-rûhlige delîldür. Eger
bir kimesne gözi içerü girmifl olsa delîl-i mekr ve sâhib-i hased ve habâsetdür.
Eger bir göz ki taflra ç›km›fl olsa sâhibi nâdân ve flerm ve buhle delîldür. Eger
bir gözüñ ki hareketi sâri‘ olsa delîldür ki mekkâr olmaga. Eger hareketi ba-
tî olsa delîldür ki eblehlige. Eger oynamas› gözüñ i‘tidâl üzre olsa delîldür ki
fehîm ve ‘âk›l olmaga. Eger bir kimsenüñ gözi gayet siyâh olsa sevdâs› galib
olmaga dâldur. Eger gözi mâ’î olsa delîldür ki hayâs› za‘îf olmaga. Eger göz
ziyâde beyâza mâ’il olursa delîldür ki havf sâhibi ve yüzsüzlüge. Eger göz zi-
yâde siyâh olmayup mutavass›t olursa belâgat ve ‘akla dâldur. Eger bir göz
ki bak›fl› t›fl-› ma‘sûm gibi olsa delîldür ki tefrîha ve çok çok gülmege ve da-
h› ‘ömr-i tavîle dâldur dirler. Eger göz küçük ve mâ’î ve hareketi ziyâde ol-
sa mekr ve hîleye ve flehvete delâlet ider. Eger göz ki âteflî k›rm›z› olsa delîl-
dür ki flürûr-engîzlige ve flecâ‘ate. Eger göz saru mâ’î za‘ferân gibi olup ve
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gözüñ içinde hadaka havâlisinde noktalar› olsa delîldür ki dâ’imâ flerre mâ’il
ola. Eger göz mâ’î olsa delîldür ki ol dah› çok çok flerre mâ’il olmaga. Eger
göz ki hadakas› ya‘nî havâlisi öküz gözi hadakas› gibi olsa hamâkata dâldur.
Eger bir göz ki aglaz ve galîz k›rm›z› olsa ve çevresi yukaruya mâ’il olsa bil-
meklige dâldur ve zinâya mâ’il olup ve gaflet sâhibi ola. Eger (75b) bir gö-
züñ ki flehlâ nazar› çok olsa mehâbete delîldür. Eger göz fîrûzec gibi olsa sâ-
hibi evsâf-› zemîme(ye) mâ’il olmaga delîldür. Eger o göz mâ’î ve içinde k›r-
m›z› ve yâhud beyâz noktalar› olsa delîldür ki bed-hûl›kda ve mekkârl›kda bî-
nazîr ve bî-mânend ola. Eger bir kimesnenüñ gözinüñ n›sf› sâkin ve n›sf› ha-
reket üzre olsa ahmakl›ga ve himmetsüzlüge delâletdür. Eger göz gâyet kü-
çük ola ve müteharrik ola delîldür ki sâhibi flehvete mâ’il ve nâdânl›g› mu-
karrer ola. Eger göz mübâlaga küçük ve sar› ve içi hareket ider olsa halk› al-
day›c› olmaga dâldur ve zemîme s›fatlardan s›fat bul›nmal›dur. Eger bir göz
ki kirpikleri k›r›lur ola sâhibi mekkâr ve yalanc› olmaga dâldur. Eger bir ki-
mesnenüñ müte‘ârif ve ‘âdet üzreligin tahrîk eylemede büyük olsa bed s›fa-
ta dâldur. Eger göz ahvel ya‘nî flafl› olsa lecâcete ve ‘inâda delâletdür.Gözde
olan evsâf-› hamîde yâ hod zemîme sâ’ir a‘zânuñ delâletinden ziyâdedür. S›-
fat-› Enf: Bir âdemüñ burn› ince ve uzun olsa sebük-sârî ve hiffet-i ‘akla
dâldur. Eger burun kal›n olsa delîldür flehvet ziyâdeligine. Eger burn› delik-
leri vâsi‘ olsa delîl-i hased ve gadabdur. Eger ki burunuñ uzunlug› ve k›sal›-
g› ve rakîk ve g›lzeti ve delüklerinüñ tarl›g› ve bollug› i‘tidâl üzre havâss-› bâ-
t›nanuñ s›hhatine delâletdür. S›fat-› Dehân: Eger âdemüñ agz› vâsi‘ olsa
flecâ‘ate ve fehme dâldur. Eger agz› ziyâde tar olsa (75b) korkakl›ga delîl-
dür. S›fat-› Leb: Eger bir âdemüñ dudaklar› kal›n olsa hamâkate ve g›lzet-
i tab‘a delîldür. Eger dudak ince olursa fehme ve letâfet-i tab‘a delîldür. Eger
dudak k›rm›z› olsa eyülüge ve fehm ve rüflde dâldur. Eger dudak gâyet beyâz
olsa ‘akl›nuñ azl›g›na ve fehminüñ za‘f›na delâletdür. S›fat-› Dendân: Bir
âdemüñ diflleri gâyet ince olsa ve mâbeynlerinde vüs‘at olsa za‘f-› niyete dâl-
dur. Eger diflleri büyük ve uzun ve galîz olsa flerre ve fitne-engîzlige delâlet-
dür. Eger difller i‘tidâl üzre olur ise i‘tidâl-i tab‘a ve togr› söyleyici olmaga
delîldür. Eger bir kimesnenüñ diflleri egri bügri olsa delîl-i mekr ü hîle ve
hud‘adur. S›fat-› Zenah: Bir kimesnenüñ çenesi ince olsa hiffet-i ‘akla ve
hareketi hiffet üzre ola. Eger galîz olursa tekebbürlüge delâletdür. Eger çene
i‘tidâl üzre olursa kesret-i ‘akla delâlet ider. S›fât-› Rüh: Eger bir kimesne-
nüñ yanag› büyük olmasa büyüklüge ve ‘akla dâldur. Eger yanaklar› mü-
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devver olsa delîl-i vakar ve temkîndür. Eger yanaklar› bir kimesnenüñ uzun
olsa k›llet-i ‘akla dâldur. Eger yanaklar› teng ve küçük olsa fehme ve letâfet-i
tab‘a delîldür. Eger bir kimesnenüñ yanaklar›nda k›llar› çok olsa tab‘-› galîz
olmaga dâldur. Eger mezkûr k›llar k›v›rc›k olsa s›fat-› memdûhadandur.
Eger rûy›nda eger bir âdemüñ yüzinde gâyet etli olsa gevfleklige ve cehâlete
dâldur. Eger yüzi etlice olsa g›lzet-i tab‘a dâldur. (75b) Eger bir kimesne-
nüñ yüzinde lahm› k›llet üzre olsa sâhibi umûr›nda ihtimâm ve fehm ve ted-
bîr üzre olmaga delâlet ider. Eger yüz mübâlaga ile müdevver olsa cehle dâl-
dur. Eger bir kimesnenüñ yüzi mübâlaga uzun olsa edebsizlige dâldur. Eger
bir kimesnenüñ yüzi gâyet küçük olsa diyânet h›ffet ve câzûlige delîldür.
Eger bir kimsenüñ yüzi uzunlukda ve müdevverlikde ve gerek lahmda ve gü-
zellikde i‘tidâl üzre olsa tab‘› dah› her hâlde letâfet ve zarâfetde ve kiyâsetde
tâmdur. Eger bir yüz ki aç›k ve aln›nda ve gözleri etrâf›nda burufluklar› ol-
masa sâf olsa ‘akla ve hüsn-i hulka delîldür. Eger bir yüz ki aln›nda ve ya-
naklar›nda çizikleri ve burufluklar› olsa bed hulk› ve tîz tab‘› ve denâ’eti ola.
Eger bir yüz ki ba‘z› yerlerinde yumrular› olsa eblehî ve bed-hûy olmaga dâl-
dur. Eger bir kimesnenüñ yanaklar› içerü girmifl olsa gazab sâhibi ve dah› de-
rûn› fesâda meyyâl ve ‘inâd üzre olmaga delîldür. S›fat-› Gûfl: Bir kimes-
nenüñ kulag› mübalaga büyük olsa yigitlige ve flecâ‘ate ve ‘ömri uzun olma-
ga dâldur. S›fat-› Sûret: Bir âdemüñ sûreti mahmûr gibi olsa gaflete delîl-
dür. Eger bir sûret ‘abûs olsa delîl-i gazabdur. Eger sûreti hacîl utan›c› olsa
delîl-i flerm ve hayâdur. (76a) S›fat-› Kad (boy): Eger bir kimesnenüñ bo-
y› uzun olsa mizâc› saf-derûn ve sâde-dil ve mübârek ola. Lakin gafletden
hâlî degüldür. Eger orta boylu olsa hikmet ve fetânet ve ‘akl-› kiyâset sâhibi
olmaga dâldur. Eger boy› gâyet kasîr olsa delîl-i ‘adâvet ve fitneye dâldur.
S›fat-› Savt: Eger bir kimesnenüñ savt› kaba olsa flecâ‘ate ve bahâd›rlige de-
lîldür. Eger sadâs› nerm ve ince olsa korkakl›ga ve hayâl›ge dâldur. Eger bir
sadâ ki vasat üzre mu‘tedil olsa delîl-i ahlâk-› hamîdedür. Eger bir kimesne-
nüñ savt› gunneli olsa tekebbürlige dâldur. S›fat-› Kelâm: Bir kimesnenüñ
sühan› ‘acele ile olsa fehmi kalîl olmaga dâldur. Ve tîz darb idici ola. Eger
bir kimesnenüñ sözi ‘acele ile olup ve ma‘a-hazâ sadâs› yüksek olsa delîldür
ki gazûb ve bed hulk› olmaga. Bir veche de budur ki eger bir kimesnenüñ sa-
dâs› kaba olsa gâyet ekûl olmaga delîldür. Eger bir kimesnenüñ sadâs› hofl ve
latîf olsa k›llet-i ‘akl olmaga. S›fat-› Dem Ya‘nî Nefes: Eger bir kimesne-
nüñ nefesi uzun olsa himmeti ‘âlî ola. Eger nefesi k›sa olsa za‘f-› bât›na de-
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lâletdür. S›fat-› Vücût: Eger bir kimesnenüñ vücûd› yumuflak olsa kuvvet-i
fehme letâfet-i tab‘a dâldur. Eger bir kimesnenüñ vücûd› haflîn olsa delîl-i
kuvvet ve g›lzet-i tab‘a ve k›llet-i fehme dâldur. (76b) S›fat-› D›hk: Eger
bir kimesne dâ’ima güler olsa ve kendü kendüye hande ider olsa muhâlefet
ve ‘adem-i r›zâ-y› umûr-› ‘ibâda delâletdür. Eger bir kimesne gülerken sadâ-
s› yüksek olsa hayâs›zl›ga ve sefâhete dâldur. Eger bir kimesne tebessüm ile
gülse hayâya ve hüsn-i hulka dâldur. Eger bir kimesnenüñ söylemesi yavafl
olsa fehme ve kiyâsete dâldur. S›fat-› Gerdân: Bir kimesnenüñ boyn› galîz
ve kal›n ve k›sa olsa gazaba ve hamâkata delîldür. Eger birinüñ boyn› k›sa
olsa delîl-i habâset ve mekrdür. Eger birinüñ boyn› ince ve uzun olsa delîl-i
cübn ve hamâkat ve feryâd-› nâ-hem-vâr ve müdâm flekvâya dâldur. S›fat-›
fiikem: Bir kimesnenüñ batn› ya‘nî karn› küçük olsa fehm ve ‘akla dâldur.
Eger bir kimsenüñ karn› büyük olsa delîl-i kesret-i nikâh ve mücâma‘at sâ-
hibi olmaga delîldür. Eger karn› vasat üzre olursa ahvâli mu‘tedil olmaga
dâldur. Eger bir kimesnenüñ beli ince olsa za‘iflige iflâretdür. Eger bir kim-
senüñ beli kal›n olsa delîl-i kuvvet ve gazab ve tekebbürlüge dâldur. Eger va-
sat olursa eyüdür, memdûhdur. Eger bir âdemüñ arkas› min gayri ‘illet öñü-
ne togr› meyilli olsa kötü hulka dâldur. Eger bir kimsenüñ arkas› togr› olsa
delîl-i hulk-› hasendür. S›fat-› Dufl: Ya‘nî omuz. Bir kimsenüñ omz› öñüne
togr› meyilli olsa delîl-i fetânet ve fikri sâbit ola. Eger bir kimesnenüñ omuz-
lar› gâyet ince olsa k›llet-i (77a) ‘akla delîldür. Eger omuzlar› mübalaga ile
galîz olursa hamâkat ve g›lzet ve k›llet-i re’ye delîldür. Eger omuzlar› mu‘te-
dil olsa gerek kal›nl›g› ve gerek uzunl›g› delîl-i ‘akl ü zarâfetdür ve münte-
habdür. S›fat-› Bald›r: Bir kimsenüñ bald›r› uzun olsa delîldür ‘atâya ve
hubb-› câha ve kibre dâldur. Eger kasr ve yogun olursa fitnedür. Eger vasat
ve mu‘tedil olursa fetânet ve zarâfete dâldur. Eger bald›r› ve kol› k›sa olsa
delîl-i flerr-engîz ve cübn ve ‘adem-i kiyâset ola. Eger bir kimsenüñ bald›r›
ve kol› uzunl›kda ve k›sal›kda i‘tidâl üzre olsa flecâ‘at ve sehâvete delâlet ider.
S›fat-› Dest ve Parmak: Eger bir âdemüñ parmaklar› uzun olsa ziyâde-i
fehm ve tîz añd›râk olmaga dâldur. Eger bir kimsenüñ parmaklar› k›sa olsa
k›llet-i fehme dâldur. Eger vasat üzre olsa bu hâller dah› i‘tidâl üzredür. Eger
bir kimsenüñ elinüñ içi yumuflak olsa delîl-i salâh ve letâfet ve zarâfet ve ‘akl
ve kiyâset ve memdûhdur. S›fat-› Z›fr: Bir kimsenüñ t›rnaklar› gâyet beyâz
olsa mübârek ve makbûl-› Hudâ ve makûl-› ‘ibâd olmaga dâldur. Eger t›r-
naklar›n içinde ekser beyâz noktalar› olsa kezzâbl›ga dâldur. Ey sâhib-i k›-
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yâfet ve firâset ihtiyât› belîg eyle kim her flahs› görürsün k›yâfet-i mezmû-
me ve k›yâfet-i memdûha kank› s›fat çok ise aña göre mezmûm yâ hod mem-
dûh bilesin. Zîrâ insân anlardan hâlî degüldür. Evsâf-› hamîde (77b) ve ev-
sâf-› zemîme bu iki s›fatuñ kank›s› ziyâde olursa az olan s›fatuñ uzerine ter-
cîh ol›nur. Ber-mûceb-i kavl-i Te‘âla El-hasenâtu yüzhebne’s-seyyi’ât.
ma‘lûm oldukda aña göre ‘amel ol›nup ziyâde istihrâca tâlib olmaya. Ve bu
risâle-i muhtasaranuñ mü’ellifini ve mütercimini ve kâtibini du‘â-i hayrdan
ferâmûfl eylememeleri mercûdur. Gerçi vücûd-› insân içün ve her ‘uzv içün
kelâm-› hukemâ çokdur lakin ‘ârif olana bu muhtasar kâfidür. Allahu a‘lem
ve ahkem. Sene 1183. Temmet. 
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Tanzimat Roman›nda Beden ve Kiflilik

Mehmet Narl›*

Türk edebiyat›n›n ilk romanlar›na beden ve kiflilik iliflkileri aç›-
s›ndan bak›lmaktad›r. Bu romanlarda anlat›c›lar (yazarlar), bedensel
özelliklerle kiflilik aras›nda iliflkiler kurmakta ve genel olarak kötüleri
çirkin olarak tasvir etmektedirler. Fakat romandaki görevleri yoldan
ç›karmak olan kad›nlar›n hem güzel hem kötü olduklar› da görülmek-
tedir. Fakat iyi huylu ve merhametli olanlar yüzlerindeki hale ve dav-
ran›fllar›ndaki masumiyet ile öne ç›karlar ve daima güzeldirler ya da en
az›ndan çirkin olduklar›na dair bir tasvir bulunmaz. Safderun, taklitçi
ve mirasyedi beyler giyinifllerindeki tuhafl›klarla öne ç›kt›klar› gibi,
bedensel uyumsuzluklar›yla da dikkat çekerler. Olumlu ve olumsuz tip-
ler çevresindeki tasvirlerin farkl› romanlarda benzer özellikler göster-
mesi, dönem ayd›nlar›n›n beden ve kiflilik aras›ndaki iliflkileri benzer
flekilde alg›lad›klar›n› gösterir.

1. Kötülerin Bedensel Özellikleri

a) Kötü ama Güzel: ‹ntibah “kötü bir güzel”in tasviri ile aç›lmas›
önemlidir. ‹ntibah’›n anlat›c›s› Mehpeyker’i görür görmez flöyle tasvire
bafllar: “Üstat elinden ç›kma sanemlerden mütenasip yap›l›, siyaha
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mail samurî saçl›, incerek düz kafll›, noktal› yeflil gözlü, siyah ve uzun
kirpikli, hafif sar› üzerine mevçli koyu al yanakl›, irice çekme burunlu,
ufak a¤›zl›, (fliddet-i fleheveti gösterir surette) ateflî k›rm›z› kal›nca du-
dakl›, her karfl›s›na geleni kucaklayacak gibi önüne mail yürür, insan›n
kalbine girecek gibi karfl›s›ndakine dikkatle bakar bir afet.”1 Fakat bu
peri güzelli¤inin alt›nda, karfl›laflt›¤› insan›n felaketini haz›rlayan bir
“fleytan vard›r”. Güzellik, hile ve flehvetin birleflmesi ile ortaya ç›kan
insan “haccac dirayetinde bir iblis”tir.2 Nam›k Kemal, “iyi”nin yoldan
ç›kmas›nda ve kendine, ailesine, toplumuna zararl› bir duruma gelme-
sinde “kötü” ve “güzel”in birlikte kahreden cezbesine dikkat çekmek-
tedir. Ali Bey gibi, duyarl›, nazl› ve terbiyeli gençlerin, kötü ve çirkin
olandan etkilenmeleri beklenemez. Asl›nda iyi insanlar› ve toplumun
ruhunu ve sosyal yap›s›n› bozan da hem kötü hem çirkin olarak aflikâr
olan de¤ildir. Romandaki tasvir ve tahkiyenin arkas›ndaki göz, gelene-
¤in e¤itim ve örnek insan anlay›fl›n›n gözüdür. Hayat denilen s›nav›n
ve insan›n ruh sa¤l›¤›n›n en büyük düflmanlar› olarak “fleytan›n hilele-
rini” ortaya koyan bilgi kuram›n›n romanc›s›, iyi huylu gencini “fleh-
vet”le, “nefs”le “fleytani güzellik”le karfl›laflt›r›p piflmanl›¤a sürükler.
Roman› “sosyal bir hizmet arac›” olarak ülkesine getiren romanc›n›n
yapmak istedi¤i uyar›y›n da bu temel de¤erlere ba¤l› olmas› do¤ald›r. 

Bihruz’a göre asil bir ailenin k›z› olan, gerçekte ise Mehpeyker gi-
bi “kötü yol” kad›n› olan Araba Sevdas›’n›n Perivefl’i de güzeldir. Sar›-
fl›n, orta boylu, narin yap›l›, “eda-y› dilfiribe malik bir nazenîn”dir.
Saçlar› tabii sar›, gözleri ise, nakkafl-› tabiat›n bir sehv-i savabnüma-y›
latifi üzere mavi de¤il de tahrirli koyu sar›, kafllar› kumral, simas› vü-
cudunun narinli¤ine nispeten dolgunca; burnu ise çehrenin dolgunlu-
¤una nispeten incecik (çekme) tabir olunan biçimde, a¤z› flairlerin ta-
savvur ettikleri nokta-i mevhume derecesinden befl on bin defa büyük
fakat gene alelade küçük idi. fiu evsaf› ile epeyce güzel denilen sar›fl›n
han›m›n en müteessir güzelli¤i bak›fl› ile dudaklar›nda idi.3 Perivefl’i
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güzel ama kötü gösteren Recâizâde’nin bak›fl aç›s› da asl›nda bir melek
olan ama insanlar› yoldan ç›karmakla görevli “fleytan”, bilgisine ba¤l›-
d›r. Fakat bu yazar›n güzel ve kötünün karfl›s›na mirasyedi bir safderun
ç›karmas› kendi içinde bir iddiay› bar›nd›r›r: Ancak Bihruz Bey gibi
al›k ve kifliliksiz insanlar güzelin hilelerine aldanabilirler. Roman›n te-
mel probleminin Bat›l› bir yaflama biçiminin kifliliksiz taklidinin elefl-
tirisi oldu¤u düflünülürse, romanc›n›n güzel ve kötünün karfl›s›na niçin
Bihruz Bey gibi birini ç›kard›¤› anlafl›l›r. Dikkat edilmesi gereken bir
tasvir de her iki yazar›n “kötü güzeller”in gözlerine, burunlar›na ve du-
daklar›na yapt›klar› vurgudur: Gözler, daima irice ve karfl›s›ndakileri
kucaklar gibidirler. Burunlar, çekme tabir edilen cinsten ve kal›nca;
dudaklar kal›nd›rlar. Göz, burun ve dudaklar›n bu özellikleri “fleh-
vet”te birleflirler. Bedensel özelliklerle ilgili bu alg›n›n iki boyutu il-
ginçtir: Birincisi, kötünün mutlaka “flehvet”le özdefllefltirilmesi; ikinci-
si örne¤in kal›n duda¤›n ve birazc›k etli burnun ‹brahim Hakk›’da da
flehvetle iliflkilendirilmesidir.Bu arada Recâzâde’nin ikili bir tutumuna
da dikkat etmek gerekir. O, hem kötü ve güzeli geleneksel alg›ya ba¤-
l› olarak tasvir etmekte hem de ‘difllerini vasfetmedik çünkü göreme-
dik’ benzeri ifadelerle kendinden önceki beden tasvirleriyle bir parça
alay etmektedir. Bu ironik tav›rla, bir taraftan tasvir edilen kifliyi kü-
çük düflürmenin bir taraftan da eski tasvirlerin ifllevsizli¤ini ve sabitli-
¤ini ortaya koyman›n hedeflendi¤i düflünülebilir. 

b) Kötü ve Çirkin: Bir erke¤i bafltan ç›karmak söz konusu de¤ilse,
ilk romanlarda kötüler daima çirkindir. ‹ntibah roman›nda Mehpey-
ker’in kötülük orta¤› Abdullah Efendi’dir. Ama o Mehpeyker’in tersine
son derece çirkindir. “Sinni yetmifli mütecaviz oldu¤u halde maafleret-i
nisvan yolundan kendini alamad›¤› gibi, çehresi pek ziyade çiçek bozu-
¤u olmakla beraber rengi melezî addolunacak derecelerde esmer, gözle-
ri birkaç defa çekti¤i remed-i Musrî bekayas›ndan olarak hep perdeli
hem çipil; burnu hiçbir zaman asar›ndan kurtulamad›¤› frengi beliyye-
siyle çürümüfl Frenk inciri gibi hem iri hem çentik; birkaç çürük difl ile
çirkinli¤i baya¤› i¤rençlik derecesine vas›l olan a¤z› gayet genifl, b›y›¤›
ve sakal› ise uyuz hayvan tüyü kadar seyrek bir fley olarak redaet-i ahlâ-
k›n›n üstat elinden ç›kma bir tasvir-i mücessemi hükmünde olan müs-
tekreh k›yafetiyle para kuvveti dahi kad›nlarca hüsn-i kabulüne kifayet
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edemedi¤inden musallat oldu¤u facireyi alt›nlara gark etmekle bera-
ber”,4 zebani surat›ndan numune olan çehresi kocakar› a¤lay›fl›ndan
çirkin bir tarz-› nefretengiz ile gülen5 bir adamd›r. Abdullah Efendi gi-
bi insanlar, kötülü¤ü, o kadar aflikâr yaflar ve yaflatt›r›rlar ki, kötülükle-
rinin bedenlerinde görünmemesi imkâns›zd›r. Gayet aç›kt›r ki bu alg›
da “herkesin ifl ve ameli flekline uygundur” anlam›ndaki ayete ba¤l›d›r.
Kötülük ve çirkinlik, Abdullah Efendi’de birbirini var eder veya birbi-
rini ortaya ç›kar›rlar: O, yafl› yetmifl oldu¤u halde hâlâ flehvet’in esiri-
dir; ama çirkin oldu¤u için de daima kötü yol kad›nlar›yla birliktedir.
fiehvete düflkündür bu yüzden burnu frengiden dolay› çürümüfltür. Kö-
tülük ve çirkinli¤i ayn› insanda toplayan yazar›n amac›, nefret uyand›r-
makt›r. Mehpeyker gibiler karfl›s›nda uyan›k olmay› ö¤ütleyen yazar,
Abdullah Efendi gibilere karfl› nefret ve tiksinti uyand›rmak ister. Çir-
kinli¤in ortaya konuluflunda baz› bedensel özellikler dikkat çekicidir:
Çehresi, çiçek bozu¤u; rengi çok esmer (siyah); gözleri genellikle bü-
yük. Bu özelliklerden yüzün biçimsizli¤i ile siyah rengin, di¤er roman-
larda da bir çirkinlik ve kötülük simgesi olarak kullan›ld›klar› görün-
mektedir. Birinde çiçek bozu¤u, di¤erinde b›çak yaras›, bir baflkas›nda
geçirilen bir hastal›ktan artakalan biçimsiz surat olabilir. Renk ise, ya
koyu esmer, ya siyah ya da arap olarak geçebilmektedir. 

Örne¤in Sergüzeflt’teki Hac› Ömer adl› esirci de böyledir: Bu
adam, Kafkaslardan gelen zavall› esir k›zlar› gemilerden alarak ‹stan-
bul’a getirip esircilere da¤›tan adamd›r. “Merhamet ve flefkat duygula-
r›ndan zaten nasibini almayan kalbi, insan ticareti yapa yapa büsbütün
kat›laflm›fl ve nas›rlaflm›fl; kalbinden o büyük yuvarlak gözlerine akse-
den vahflilik izleri, kaplan bak›fllar›nda okunur, baflkalar›n›n u¤rad›¤›
en müthifl felâketten bile zerrece müteessir olmayan”6 bu adam›n “si-
yahtan ziyade kirli k›r sakal› ve çok esmer bir yüzü” vard›r. ‹flleri yolun-
da gitmedi¤inde o pis yüzü tiksindirici bir flekilde buruflur.”7 Görüldü-
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¤ü gibi Abdullah Efendi ve esirci Hac› Ömer’in yapt›¤› gayri meflru ifl-
ler bedenlerini; bedenlerinin çirkinli¤i ruh dünyalar›n› yans›tmakta-
d›r. Ziya Bak›rc›o¤lu’nun da iflaret etti¤i gibi Sergüzeflt’e çirkinlik öge-
lerine “ses”in de eklenmesi8 önemlidir. Sergüzeflt’te Hac› Ömer’in, Te-
ravet’in Mustafa Efendi’nin sesleri son derece çirkindir. Romanda Dil-
ber’in ilk sahibi olan kötü huylu ve merhametsiz kad›n da çirkindir:
“gayet fliflman, son derece esmer, kafllar›na bir parmak enlili¤inde ras-
t›klar sürmüfl; kaba, çirkin ve acaip bir mahluktur.”9 “Kafllar› kal›n ve
daima rast›kl›d›r; sönük siyah gözlerini açarak öyle bir bak›fl bakard› ki
küçük bir çocu¤u de¤il, koskoca bir adam› bile korkudan titretirdi.”10

Anlat›c› bu kad›n›n Dilber’e yapt›¤› her eziyeti anlat›rken ›srarla “ka-
l›n ve rast›kl› kafl›, siyah ve sönük gözü” ve sesinin çirkinli¤ini anar. Bu
kad›n›n bir de kalfas› vard›r: Teravet. Teravet, Sudanl› ve “Tafl yürekli
zenci”dir.11 Ev sahibi han›m›n kocas› Mustafa Efendi de, kötü huylu ve
çirkindir. “Kuzgunî siyah bir sakal›n daha da çirkinlefltirdi¤i bu yüz,
‹ran ile etraf›ndaki kavimlere görünen toprak renginde esmer, uzun,
gayet gür sakal ve b›y›¤›n›n aras›nda küçük bir çukuru and›ran a¤z›n›n
üzerine kadar inmifl tostoparlak burnu, dimdik kafllar› ve çekik gözle-
riyle t›pk› y›rt›c› bir kufla benziyordu.”12 ‹ntibah’ta Abdullah Efendi,
Sergüzeflt’te Esirci Hac› Ömer, evin han›m›, Mustafa Efendi ve Teravet
kötü ve çirkindirler ve hepsinin yüzleri siyaht›r. Çirkinlik ve yüz ren-
ginin siyahl›¤› aras›ndaki iliflkinin, ‹lm-i sima’dan ya da buna yaslanan
geleneksel alg›dan gelmedi¤i aç›kt›r. Bu renk ve kötülük aras›ndaki
iliflkilendirmenin Osmanl›n›n son yüzy›l›nda ortaya ç›kan sosyal bir
“öteki”lefltirme oldu¤u; yazarlar›n çocukluklar›nda dinledikleri masal-
larla da ilintili oldu¤u düflünülmektedir. 
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Zehra roman›nda Nabizâde, beden ve kiflilik aras›nda modern psi-
kolojinin verilerine yaslanmaya bafllayarak, Zehra’n›n k›skançl›¤›n›
“daima çat›k duran kafllar›”ndan “enzâr-› cevvâlinin tavr u vaziyetin-
den” anlar.13

2. ‹yilerin Bedensel özellikleri

a) ‹yi ve Güzel: ‹ntibah’›n Ali Bey’i “Sar› benizli, ziyade asabi, bu-
nunla beraber kan› da oynak (…) inhimak ve iptilaya esir oldu¤u he-
men her halinden anlafl›lan;14 fliddetli sevdalar tahrik edecek derece-
lerde yak›fl›kl›15 olan bir delikanl›d›r. Yazar›n “sar› beniz”i, asabilin, el
üstünde yetifltirilmifl olman›n, düflkünlük derecesinde tutkulu olman›n
iflareti olarak alg›lad›¤› anlafl›lmaktad›r. Mehpeyker’in ve Dilaflup’un
bütün bedensel özelliklerini sayan yazar, erkek karakteri Ali Bey’i sa-
dece sar› benizli ve yak›fl›kl› olarak tasvir eder. Çünkü Ali Bey ekse-
ninde yap›lan uyar› do¤rudan iyili¤e veya kötülü¤e de¤il, bireyin ira-
desinin yetifltirilmesinin niteliklerine ba¤l›d›r. Ali Bey’in kendinin
fleytani güzellikten kurtaramayan kiflili¤i için “sar› benizli ve delikan-
l›” olmas›; Mehpeyker’in Alibey’e öldürücü bir tutkuyla ba¤lanmas›
için de yak›fl›kl› olmas› yeterli görülmüfltür.

De¤erlendirme konusu yap›lan bütün romanlarda, iyi, masum, fe-
dakâr ve namuslu kad›nlar güzeldirler. ‹ntibah’ta Dilaflup’u, “Saçlar› s›r-
ma gibi parlak sar›, aln› safhet-i vicdan›n âyine-i in’itaf› denilecek su-
rette duru beyaz, kafllar› zülfüne nispet kumrala mail, gözleri mutedil
mai ve fevkalgaye tahrik-i sevda edecek yolda mahmur, çehresi, afl›kâ-
ne bir soluk beyaz üzerine gül-i ziyba pembeli¤ine mail bir renk ile mü-
zeyyen” biçiminde tasvire bafllayan Nam›k Kemal, asl›nda geleneksel
güzellik mazmunlar›na yaslan›r. Dilaflup’un, dudaklar› gül yapra¤›, ger-
dan›n›n parlakl›¤› ayd›r; beli, bir çocu¤un saraca¤› kadar incedir. Boyu
bir kad›na yak›flacak derecede uzun ve her erke¤i meftun edecek dere-
cede narindir; Onun nazik parmaklar›n›n her bo¤umuna bile büyücek
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birer inci tanesi s›¤abilir.16 O, tecessüm etmifl hüsn-i ruhanî denilme-
ye lay›k bir bedia-y› f›trat”t›r.17 Ali Bey’in annesinin demesiyle “terbi-
yesi simas›na faik”tir.18 Dilaflup’un sat›n al›nmas›n›n sebebi, Ali Bey’i
Mehpeyker fleytan›ndan ay›rmakt›r. “Müfsit bir güzelli¤in tesirini olsa
olsa reng-i ismetle ziynetlenmifl bir cemal”19 ortadan kald›racakt›r.
Gerçekten de olay örgüsü boyunca Dilaflup’un varl›¤› sadece bu ifllev-
le s›n›rl›d›r. Tanp›nar, kad›n›n Nam›k Kemal’de “tamamen zihnî bir
icat” oldu¤unu söyler. Mehpeyker’in kötülü¤ü de, Dilaflup’un iyili¤i de
semboliktir.20 Bütün amac› Ali Bey’i mutlu etmek olan Dilaflup, son
derece güzel, namuslu ve sad›k olarak olabildi¤ince çok tasvir edilme-
sine ra¤men bir insan olarak ortada yoktur. “Muharririn bütün istekle-
rine ra¤men silik kalm›flt›r ve bir flahsiyeti yoktur.”21 Dilaflup’un kendi
iste¤iyle yapt›¤› tek fley, efendisinin paltosuna sar›narak, onun yerine
katilin b›çak darbeleriyle ölmesidir. Dilaflup’un vücudunda bulunan
benler, Ali Bey’le kurulan mutlulu¤un sonu da olur. Abdullah Efen-
di’nin tezgah› ile, Mehpeyker, Dilaflup’un göbe¤indeki benleri hamam-
da görüp, Abdullah Efendi’ye anlatm›fl; bir adam›na Ali Bey’in yan›n-
da anlatt›rm›flt›r.22 Sadece güzelli¤in tasvirinde de¤il, ola¤anüstü olay-
lar›n gerçekleflmesine kurguyu besleyen simgesel beden özelliklerinin
kullan›lmas› (özellikle vücudun görünmeyen bir yerindeki bir iflaret)
aç›s›ndan da Nam›k Kemal geleneksel hikâye ile ba¤lant› kurar. 

Ahmet Mithat’›n Felatun Bey ve Rak›m Efendi’sindeki Canan da
güzeldir. Ahmet Mithat, Canan’› Nam›k Kemal gibi birbirini takip
eden paragraflarda tepeden t›rna¤a tasvir etmez ama, Rak›m’la Canan
iliflkisinde aflk görülmeye baflland›¤›nda, Ziklas’lar›n k›zlar›yla karfl›lafl-
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t›r›ld›¤›nda hem Canan’›n güzelli¤i, kad›nl›¤› öne ç›kar›l›r. Canan,
uzun boylu, kara kafll›, ufac›k a¤›zl›, güzel burunlu, has›l› mütenasibü’l
âzâ bir fley idiyse de, gayet zay›f ve hastal›kl›, on dört yafl›nda oldu¤un-
dan öyle olur olmaz müflterinin be¤enece¤i bir fley de¤ildi.23 Kendisi de
Kafkas kökenli bir cariyenin o¤lu olan ve “Öteden beri ben esaretin
aleyhindeyim. Befler hürr do¤mufl oldu¤undan yine hürr yaflamas› ve
hürr vefat etmesi laz›m oldu¤unu iddia ederim”24 diyen Ahmet Mit-
hat’›n, bu romanda niçin s›k s›k Canan üzerinden “insan hürriyeti”ne
at›fta bulundu¤u anlafl›labilir. 

Sami Paflazâde’nin Sergüzeflt roman›ndaki Dilber de güzeller güze-
lidir. ‹stanbul’a esir geldi¤inde henüz dokuz yafllar›ndad›r. Saçlar› ile
kafllar›n›n aras› biraz yak›nca, a¤z› gayet küçük, yuvarlak omuzlar›na
nispetle beli inceciktir. Sanki üstat bir ressam eliyle mütenasip çizgile-
ri çizilmifl, fakat henüz rengi verilmemifl bir portredir.25 Büyüdükçe, fil-
diflinden dökülmüfl gibi kusursuz kollara, yuvarlakça omuzlara, Yu-
nan’›n mermerden heykellerinde görülebilen gö¤üslere, sevgi ›fl›¤› sa-
çan hüzünlü gözlere26 sahip olur. Güzelli¤i var eden bedensel özellikler
aç›s›ndan yenilikler tafl›masa da Sergüzeflt’te güzelli¤i tasvir eden göz
biraz daha plastik bir gözdür. Adeta roman›n anlat›c›s› ile Dilber’e âfl›k
olan evin ressam beyi Celal ayn› sanatsal çerçeveden bakarlar. Anlat›-
c›n›n da Celal’in de Dilber’i tasvir ederken Yunan heykellerinden söz
etmesi bu aç›dan örneklenebilir. Dilber’e âfl›k olan Celal Bey de ‹nti-
bah’taki Ali Bey gibi sevdalar kad›nlarda sevda duygular› uyand›racak
kadar yak›fl›kl›d›r. “Biraz fliflmanrak vücut, iri ela gözler, azimli karakte-
rini gösteren genifl, k›rm›z› yüzü ile eski bir Romal›y› and›r›r (…) nice
k›zlar›n gönlünde ürpermeler uyand›racak kadar yak›fl›kl› ve sempatik
bir genç27 olan Celal Bey, asalet merakl›s› ailesine itiraz edecek kadar
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iyi yüreklidir. Bu romanda ilginç olan, Dilber’i Yunan heykellerine
benzeten Samipaflazâde’nin sevgilisi Celal’i de genifl ve k›rm›z› yüzü ile
bir Romal›’ya benzetmesidir. Güzellik ögelerinin ve simgelerinin do¤u-
dan bat›ya kaymaya bafllad›¤›n›n ilk iflaretleridir bu romandaki tasvir. 

Zehra roman›n›n S›rr›cemal’i de “bir timsâl-i cemâldir; Kafkas
neslinin hüsn ü ân ile en ziyade meflhur olan flubesi efrad›ndand›r; Be-
li ince, gö¤sü ve omuzlar› genifl, gerdan› uzuncad›r. Gamzeleri, dilber-i
âram flikârd›r.”28 Kafllar›, kirpikleri, saçlar› gür ve kara, rengi pembem-
si beyaz; elleri, ayaklar›, a¤z› ufak; yürüyüflü gönül çekici; bak›fllar› gö-
nül çekici, k›sacas› gönülleri avlayan bir güzeldir. Suphi, S›rr›cemal’i
güzelli¤i ve çekicili¤i yüzünden sevdi¤ini düflünür. Zehra’da, k›skançl›k
duygusunun hastal›k düzeyine gelince ne tür felâketlere yol açaca¤›n›
göstermek için S›rr›cemal’in güzel olmas› gerekir. Efendisine sahip ol-
duktan sonra, de¤iflen tek cariye S›rr›cemal’dir. Han›m› Zehra’n›n has-
tal›¤› ona da bulafl›r; k›skançl›k ve ac› çekme nöbetleri aras›nda çocu-
¤unu düflürür ve intihar eder.

‹yi ve güzel ba¤lam›nda de¤indi¤imiz dört kad›n›n da güzel oldu-
¤unu gösteren bedensel özelliklerin kimi ortak kimi de benzerdir. Meh-
peyker de, Dilaflup da, ve Dilber de S›rr›cemal de, irice mavi veya si-
yah ama daima parlak ve ›fl›kl› gözlere; beyaz veya hafif pembe bir yüz
rengine, aç›k bir al›na, küçük bir a¤za ve ince bir bele sahiptir. Elbet-
te güzel kabul edilen kad›nlar›n benzer bedensel özellikleri olabilir.
Ama romanlarda sözü edilen kad›nlar›n bu gerçekli¤e göre de¤il, gele-
ne¤in güzellik tasavvuruna ba¤l› olarak tasvir edildikleri aç›kt›r. Tan-
p›nar’›n ilk romanlardaki kad›nlar› gerçeksi bulmamas›n›n sebebi de
budur. Dilaflup, Canan, Dilber ve S›rr›cemal’in güzel olmalar›n›n bafl-
ka bir gerekçesi vard›r: Dördü de cariye olan bu kad›nlar›n, “rakip” ol-
ma durumlar› vard›r. ‹ntibah’ta Dilaflup, kötü Mehmeyker’in; Felatun
Bey’de Canan, Mr Ziklas’›n k›zlar›n›n ve bütün Bat›l› k›zlar›n; Sergü-
zeflt’te Dilber, asalet tutsa¤› olan anlay›fl›n; Zehra’da S›rr›cemal, Zeh-
ra’n›n rakibidir. 
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b) Çirkin ama ‹yi: De¤inilen romanlarda çirkin veya siyah renkli
olup da iyi kalpli görülen tek kifli Sergüzeflt’teki Cevher A¤a’d›r. Bu ha-
d›m edilmifl zavall› Sudanl› (siyah), Dilber’in sat›ld›¤› m›s›rl› zenginin
kona¤›nda Harem a¤as›d›r: “Yüzü f›rt›nal› bir gece gibi karmakar›fl›k, ta-
biat›yla erkeklikten ebediyen mahrum bir adam”d›r;29 onu “Sudan’›n
topraklar› üzerinden al›p M›s›r’›n mükellef salonlar›na getirmifller”dir”.
Erkeklikten ebediyen mahrum bu zavall› adam, güzel bir k›z›n (Diber)
semalar› olan engin manal› derin mavi gözleriyle karfl›lafl›nca cehenne-
mî bir mahrumiyet atefli içinde k›vran›r.”30 Dilber’in derdini anlamak
için “benden çekinme, kendine yak›n bil. Yüzüm siyah ise ruhumun da
karanl›k m› olmas› laz›m gelir? Ben noksam bir vücut isem kalbim de
yok mu? Kimseye ac›maz, kimseyi sevmez miyim san›yorsun?”31 diye ko-
nuflan Cevher A¤a’n›n yüzünün siyahl› ile kötülü¤ü yan yana getirerek
Diber’le konuflmas› ilginçtir. Bu durumda iki fley düflünülebilir: Ya Cev-
her, Dilber’in (ve di¤er siyah olmayan insanlar›n) kendisi gibiler hak-
k›ndaki olumsuz kabullerini bilmektedir ya da yazar, kendi toplumunun
böyle bir kabulü oldu¤unu düflünerek bunu elefltirmektedir. 

3. Safderun Bir Bey: Bihruz: Felatun Bey ve Rak›m Efendi ve Ara-
ba Sevdas› adl› romanlar, romanc›lar›n anlatacaklar› sosyal duruma
ba¤l› olarak kiflilerini nas›l tasvir ettiklerini göstermek aç›s›ndan da
öncü romanlard›r. ‹ntibah’ta fleytani güzellikle irade ve kiflilik, Sergü-
zeflt’te cariyelik ve kölelik; Zehra’da kiflilik ve sosyal flartlar gibi farkl›
problemler ifllense de kiflilerin tasvirlerinde iyilik ve kötülük belirleyi-
ci etkenlerdir. Oysa Bihruz Bey, iyilik veya kötülüklerinden çok do¤ru-
dan do¤ruya safderunlu¤u, aptall›¤› ve cahilli¤i ile öne ç›kar. Bihruz’un
tasvirinde bedensel özelliklerden çok giyim kuflam›n ve davran›fl›n öne
ç›kmas›n›n sebebi budur. Yüzeysel, cahil ve budalaca bir taklit ve tek-
rar›n elefltirisi için yazar›n do¤ufltan gelen bedensel özelliklerden çok,
edinilen davran›fllara ve giyim kuflam tavr›na yönelmesi do¤ald›r. 
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Takriben yirmi üç, yirmi befl yafllar›nda top simal›, saz benizli, ela
gözlü, kara saçl›, az b›y›kl›, k›saca boylu, güzel giyinmifl bir bey32 olan
Bihruz, “en alafranga genç beylerin tav›r ve k›yafet ve hal hareketini
taklitte hakka ki büyük bir eser-i istidat gösterir.”33 “Kaleme gitmedi¤i
günlerde (ki kaleme az gitmeye bafllam›flt›r), saçlar›n› kestirmek, terzi-
ye esvap ›smarlamak, kundurac›ya ölçü vermek gibi hiç eksik olmayan
vesilelerle Beyo¤lu’nda ötede beride vakit geçirir.34 “Bihruz Bey, her
nereye gitse maksad› görmek de¤il, sadece, yaln›z görünmek idi. “Mev-
simin modas›na göre bazen koyu, bazen aç›k renkte gayet dar elbisesi,
bal renginde eldivenleri ufarak fesi ile yan taraftan simas›n›n bir n›sfi
frenk gömle¤inin dimdik duran yüksek yakas›yla örtülmüfl bile¤inden
afla¤› ellerinin yar›s›ndan ziyadesi gene o gömle¤in uzun kollar› içinde
saklanm›fl o1du¤u halde araban›n ön taraf›nda bulunarak hayvanlar›n
terbiyesini tutar.”35

Nitekim Bihruz, babas›zl›¤›, miras yedili¤i, hayat tecrübelerinden
yoksun oluflu, hayat›n›n taklit ve tekrardan ibaret oluflu gibi eksiklik
ve ar›zalar›yla, Nam›k Kemal’in ‹ntibah’›ndaki Ali Bey ile, Ahmet Mit-
hat’›n Felatun Bey ile Rak›m Efendi’sindeki Felatun Bey’le bir arada dü-
flünülür. “Muayyen ve flümullü bir terbiyenin, insan›, insan yapan de-
¤erlerin yoklu¤u”36 çevresinde kümelenen bu tenkitlerin bir k›sm›nda
dönem-kiflilik iliflkisine de¤inilir. Araba Sevdas›’nda Bihruz Bey’i gör-
dü¤ümüz mekânlar, konak, Çaml›ca ve sar› ekipaj (araba)d›r. Konakta
ya ‘kabine dö tramvay’›nda bir kitab› oras›ndan buras›ndan okumaya
ya Perivefl’e mektup yazmaya çal›flmakta ya da Mösyö Piyer ile fliirden
romandan aflktan konuflmaktad›r. Bu okuma ve dersler, ö¤renme disip-
lininden, gerçekte bilim ve edebiyat içerikli olmaktan uzakt›rlar. Mös-
yö Piyer, ö¤rencisinin ruh an›na göre, oyalayacak kitaplar getirir. Çam-
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l›ca’daki Bihruz ise, modan›n, aflk›n, beyefendili¤in Bihruz Bey’idir.
Ancak Çaml›ca’daki bu hayat da bir görüntüden ibarettir. Terzi Mir
markal› elbisesi, bastonu ve di¤er kostümü ile bir karikatürdür. Aflk› da
bu görünüflü tamamlayan imgesel bir taklittir. Perivefl’i görmesini âfl›-
kane bir roman›n bafllang›c›, kendisini de bu roman›n içli afl›¤› sayar.
Senenin moda rengi aç›k sar›yla boyanm›fl, sahibinin isminin bafl harf-
lerini tafl›yan Araba’daki Bihruz ise modern hayat ile aras›ndaki mesa-
feyi bindi¤i vas›tayla k›saltt›¤›n› zanneden bir adamd›r. Bihruz, ne me-
kânlarda ne de iliflkiler a¤› içinde gerçek bir “kiflilik” olarak yoktur;
kendi gerçekli¤inden yal›t›lm›fl “hayalî bir varl›k”t›r. Bihruz’un yönel-
di¤i “kiflilik” ise bu hayalin kiflili¤idir. Araba, bu kiflili¤in var görünme-
sinde en temel imge; bu kiflinin yaflamak istedi¤i hayata girdi¤ini gös-
teren en canl› simgedir. Bat›l› bir hayat tarz›n›n lümpen yaflay›fl›n›n ge-
rektirdi¤i maddi imkânlar› miras yedilik sa¤l›yorsa; bu hayat›n yaflan-
d›¤› dünyan›n içine girmeyi de araba sa¤lar. Araba olmadan, Çaml›-
ca’ya gidilemez, Çaml›ca olmay›nca pek hofl, pek nazenin, Frans›z ho-
cayla okunan romanlardaki gibi “blonde” olan Perivefl’e rastlan›p âfl›k
olunamaz. Bu ilk romanlardaki taklit veya çat›flmal› hayat› bilgi kura-
m›yla iliflkilendiren tenkitler de bard›r. Mesela, ‹ntibah gibi Araba Sev-
das› da Tanzimat’›n “babas›z nesli”nin roman›d›r; bu ilk romanlarda
sanki babalar›n yerini yazarlar devralm›flt›r.37 Recaizâde’nin Bihruz’un
züppeli¤ini elefltirmesini, Yeni Osmanl›lar’a duydu¤u yak›nl›¤a ba¤la-
yan görüfl de vard›r.38

‹ntibah’tan Araba Sevdas›’na, ilk romanlarda yazarlar›n beden ve
kiflilik aras›nda iliflki kurduklar› aç›kt›r. ‹yilerin bedensel özellikleri ile
kötülerin bedensel özellikleri ba¤lam›nda bak›ld›¤›nda ilk romanlarda
benzer tasvirlerin yap›ld›¤› görülmektedir. Genel olarak iyiler güzel;
kötüler çirkindir. Güzel ve çirkin tasvirleri saç, göz, yüz rengi, burun,
dudak biçimleri ve bel çevresinde yap›lmaktad›r. Güzellerin saçlar› s›r-
ma, gözleri (göz bebekleri mavi ve siyah olabilir) irice ve parlak, yüz-
leri beyaz veya pembemsi, burunlar› çekme, a¤›zlar› küçük ve dudakla-
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r› gül yapra¤› gibi ve belleri incedir. Çirkinlerin (erkek veya kad›n)
gözleri büyük, bak›fllar› vahfli veya çipildir; yüzleri daima siyah veya
çok esmerdir; bu yüzler, çiçek bozu¤u olabildikleri gibi bir yara izi de
tafl›yabilirler; genellikle dudaklar› da kal›nd›r. Bir aldatma veya fleh-
vetle ele geçirme söz konusu ise, kad›nlar yine güzel ve fakat fleytani-
dirler. ‹yilik kötülük, güzellik ve çirkinlik çevresindeki bu tasvirlerde,
yazarlar›n içinde büyüye geldikleri bilgi kuram›n›n verilerine, tasav-
vurlar›na ba¤l› olduklar› aç›kt›r. Fakat Sergüzeflt’te bu geleneksel göz
biraz de¤iflir; özellikle güzellik tasvirlerinde Yunan ve Roma izleri gö-
rülmeye bafllan›r. Çünkü Dilber’le aflk yaflayan evin küçük beyi bir res-
samd›r. Nabizade’nin Zehra ve S›rr›cemal tasvirlerinde güzelli¤i yapan
bedensel özellikler fazla de¤iflmese de, bedensel özelliklerle ruhsal du-
rum aras›nda daha modern ba¤lar kurulmufltur. Ele al›nan sosyal prob-
lem de¤iflti¤inde bedenle ilgili tasvirler de de¤iflmifltir. Araba Sevda-
s›’nda yüzeysel, cahil ve budalaca bir taklit ve tekrar› elefltirmek iste-
yen Recâizâde, do¤ufltan gelen bedensel özelliklerden çok, edinilen
davran›fllara ve giyim kuflam tavr›na yönelir. 
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Semahlardaki Bedensel Figürler

Metin Eke*

Semah, Alevi-Bektafli topluluklar› taraf›ndan düzenlenen, müzik
eflli¤inde dönülen, tören niteli¤i tafl›yan ibadet etme biçimidir.1 Se-
mah, “gören, ifliten yüz” anlam›na gelmektedir. Yüz gönlün temsilcisi-
dir. Yani insan›n yüzü, gönlünün aynas›d›r. Tasavvufta, Alevi-Bektafli
inan›fllar›nda, görme, iflitme ve duyma normal yüzle ve gözle de¤il gö-
nül gözüyle olur ve Allah’tan gelinip Allah’a dönülece¤i inanc›ndad›r-
lar. Aleviler bu inançlar›n›n göstergesi olarak semah dönerler. Semah-
taki dönme figürlerinin anlam› ise “gördük, duyduk, dinledik ve iman
ettik ki sana dönece¤iz” fikrinin ve inanc›n›n ifadesidir.

Semah, terim olarak müzik ezgilerini dinlemek, dinlerken vecde
gelip devinmek, kendinden geçerek oynay›p dönmek demektir. Müzi-
¤e ve müzik ezgilerine uyup düzenli ya da coflkun hareketlerde bulun-
mak, ezgilere uygun sesler ç›kartmak, kendinden geçip nara atmak, in-
sanl›¤›n geçmifli ile kofluttur. Bir tek topluma özgü olmay›p tümüyle
toplumlar aras› bir olayd›r.2 Semahlar, saz eflli¤inde Türkçe sözlü deyifl-
ler okunarak ayakta dönülür. Bu deyifller, fiah Hatayî, Pir Sultan Ab-
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dal, Nesimî, vb. ozanlar›n deyiflleridir. Semahlar, cem ad› verilen dinî
törenlerde kad›nlar ve erkekler ile birlikte dönülür.

Cem kelimesinin sözcük anlam›; toplanma, topluluk demektir.
Cem, ayr›ca ayin, tören, görenek, yol, yöntem anlam›nda bir sözcük
olup, tarikatlarda özel bir müzik eflli¤inde yap›lan zikir ve raks anla-
m›nda kullan›l›r.3 Cemler türlü türlüdür. Her birinin ayr› bir amac› ol-
du¤u gibi, tümü ele al›nd›¤›nda belli bir toplumsal amaca yönelik ol-
du¤u görülür. Geçimsizliklerin ortadan kalkmas› vard›r. Yol kurallar›-
n›n gözden geçirilmesi vard›r.4 En önemli yanlar›ndan birisi de dünya
ifllerinin sorgulanmas›d›r. Gerek kiflisel sorunlar, gerek çözülemeyen ai-
levi sorunlar, cemde görüflülür, çözüme ba¤lan›r.5

Cem törenleri, ayn› zamanda dinî bak›mdan bilgilenme, tasavvuf
düflüncesini ö¤renme ve ibadet yapma yeridir. Bu nedenle cem tören-
lerinde dinî hava a¤›r basar. Tasavvuf düflüncesinin önderleri an›l›r,
yapt›klar› ifller övülür (Hz. Ali, On ‹ki ‹mam, Hz. Muhammed, Nesî-
mi, Hallac-› Mansur, Pir Sultan Abdal, Hac› Bektâfl-› Veli, Kaygusuz
Abdal, gibi isimler daima an›l›r). Cem törenlerinin düzenli yap›labil-
mesi için, her toplant›da 12 tane hizmetli görevlendirilir. Bu görevli-
ler ve görevleri flunlard›r: 1. Dede (Pir, Mürflid): Cemde birinci hizmet
sahibidir. Cemi yönetir, Evlâd-› Resûl’ün ruhuna ba¤l› (seyyid) olan
dedenin e¤itim görmüfl, ilim, irfan ve ahlak sahibi, insan-› kâmil, Hak-
Muhammed-Ali’nin yolunu erkân›n› iyi bilen ve süren, cemde on iki
hizmeti hakk›yla yürütebilen kiflidir; 2. Rehber: Dededen sonra en yet-
kili hizmet sahibidir; 3. Gözcü: Cemde düzeni ve sükûneti sa¤lar, uy-
gun davranmayan olursa önce uyar›r, gerekirse dâra çekilmelerini ister,
cezaland›r›r. Gözcülük görevinin Piri Karaca Ahmet Sultan’d›r; 4. Çe-
ra¤c› (Delilci): Çera¤› ya da delil ad› verilen ayd›nlatma arac›n› yakar,
meydan›n ayd›nlat›lmas›n› sa¤lar; 5. Zâkir (Sazandar, Güvende, Âfl›k

126 • Beden Kitab›

3 Atilla Özk›r›ml›, Alevîlik-Bektaflîlik ve Edebiyat›, Cem Yay›nlar›, ‹stanbul 1985, s.
375.

4 Nejat Birdo¤an, Anadolu’nun Gizli Kültürü Alevilik, Acar Matbaac›l›k, ‹stanbul
1990, s. 237.

5 R›za Zelyut, Özkaynaklar›na Göre Alevilik, 9. Bask›, Yön Yay›nc›l›k, ‹stanbul 1998,
s. 182.



Baba): Deyifl, düvaz, mirâclama, mersiye, nefes söyler. Saz çalar, sema-
h› yönetir. Genellikle üç kifli olur. Cem töreninin tüm yürütülmesi, ör-
ne¤in: Semahlar›n yap›lmas›, deyifllerin söylenmesi, tevhîdlerin çekil-
mesi, zakirlerin düzenleyip, yönlendirmesi ile olur; 6. Süpürgeci (Fer-
rafl, Faraflç›, Câr’c›): Meydana, her hizmetin bitiminde sembolik olarak
“Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali!” diyerek süpürge çalar; 7. Sakka
(Sakac›, Sakî, Dolucu, Tezekâr, ‹briktar): Cemde mersiyeler okuyarak
sakka suyu da¤›t›r, susayanlara su verir. Lokmalar yendikten sonra el
temizli¤ini sa¤lamak için ibrik ve le¤en getirip havlu tutan hizmet sa-
hibidir; 8. Sofrac› (Lokmac›, Kurbanc›, Niyazc›): Kurban ve yemek ifl-
lerine bakar; 9. Pervâne (D›flar› Gözcüsü, Parvand): Cem evine gelen
ve gidenlerle ilgilenir. ‹çerden ve d›flardan haberi olur, güvenli¤i sa¤-
lar; 10. Peyik (Dâvetçi, Okuyucu): Cem töreni yap›lan evin kap›s›nda
bekler. Ceme gelenlerin güvenli¤ini sa¤lar; 11. ‹znikçi (Meydanc›):
Cem evinin temizli¤ine bakar. Ceme gelenlerin ayakkab›lar›n› düzel-
tir, yanl›fll›klar› önler; 12. Kap›c› (Bekçi): Cem töreni yap›lan evin ka-
p›s›nda bekler. Ceme gelenlerin güvenli¤ini sa¤lar.

Cemde on iki hizmet flunlard›r: Sercem (cem yönetimi); görgü;
temizlik yap›lmas› ve görgüye yard›m; cemin haber verilmesi; düzen ve
sükûnet; çera¤ uyar›lmas› (meydan›n ayd›nlat›lmas›); saz çalma, miraç
söyleme; sakka suyu; kurban kesimi, yemek da¤›t›m›; semah; ceme ge-
lenlerin güvenli¤inin sa¤lanmas›; etraf›n temizlenmesi ve iç güvenlik,
kap›c›l›k

Semahlar her ne kadar ba¤lama eflli¤inde sözlü olarak ve beden-
sel figürler ile icra edilseler bile, yöresel halk danslar› gibi oyun orijin-
li ezgiler de¤ildirler. Halk oyunlar› halk taraf›ndan yarat›lan ve nesil-
den nesile aktar›lan kültür ürünleridir. Bu kültür ürünleri yöreden yö-
reye biçim ve tür yönünden farkl›l›klar göstermektedir. Bu farkl›l›klar
her oyunu yaratan toplumun, geçmifli, uygarl›k düzeyi, inanç ve gele-
nekleriyle s›k› s›k›ya ba¤l›d›r.6 Halk oyunlar›n›n temelinde “oyun oy-
namak” eylemi vard›r. Oyunlar›n türleri, ‹çerikleri, icralar›, melodik
yap›lar›, ritmik yap›lar›, oyun ezgilerinde kullan›lan çalg›lar yöresel
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özelliklerine göre birbirinden farkl›d›r. Ege Bölgesinde zeybek, Do¤u
Anadolu Bölgesinde bar, halay, Karadeniz Bölgesinde horon, karfl›la-
malar yörelerin gelenek ve görenekleri do¤rultusunda oluflmufl biriki-
min, beden dili ve oyunlarla dile gelmesidir.

Semahlar›n kökeni fiaman danslar›na inmektedir. Orta Asya’dan
Anadolu’ya göç eden Türkler, yanlar›nda kültürlerini, folklorlar›n› ve
felsefelerini de getirmifller. Her konduklar› yere bir tutam masal, türkü,
deyifl, a¤›t, tafllama ve oyun b›rakm›fllard›r. Ayin-i Cem dedikleri mu-
habbet toplant›lar›ndaki dinî-mezhepsel ayinler ve danslar bu kültürel
göçlerin arma¤anlar›d›r.7 Alevi-Bektafli toplulu¤una ait olan semahlar,
bu toplulu¤un yaflad›¤› bütün yörelerde mevcuttur. Ancak bugüne ka-
dar derlenmifl eserler itibar›yla Sivas, Erzincan, Malatya, Urfa, Çorum,
Tokat, Marafl, Ordu, Giresun, Mu¤la (özellikle Fethiye),Denizli ve Ege
geneli ile Antalya’da yayg›nd›r. Semahlarda solo yok, oyunu idare
eden (yöneten) ne kad›n var, ne de bir erkek.8

Semah, Alevi ibadetinin ana unsuru, bölünmez bütünüdür. Se-
mahs›z cem olmaz, cemsiz semah olmaz. Bafll› bafl›na bir inanç simge-
sidir. Kiflinin Tanr› aflk›n› coflku ile yaflad›¤› an, Tanr›’ya kavuflman›n
vecdidir. Tanr›’da yok olmak, aflk ile olur. Kifli bu aflk› semahta yaflar.9

Semahlar iki flekilde dönülür: Karfl›l›kl› olarak dönülen semahlar
ve daire fleklinde dönülen semahlar.10 Semahlar 3 bölümlüdür. Bunlar;
a¤›rlama, yürütme ve cofl bölümleridir. Cofl bölümüne pervane veya per-
vaz da denilmektedir.

Semahlar›n dönülmesinde iki ana figür mevcuttur. Bunlar el ve
ayak figürleridir. Semahlardaki figürler bütünüyle do¤adan al›nm›flt›r. Fi-
gürler do¤an›n stilize edilerek sembollefltirilmesidir. Bu yüzden her böl-
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7 ‹lhan Cem Erseven, Alevilerde Semah, Ekin Yay›nevi, Ocak 1990, S. 11.
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Özel Arfliv).
9 Muharrem Naci Orhan Dede, Cem Dergisi, S. 31, 1993 (Adil Ali Atalay (Vaktido-

lu) Özel Arfliv).
10 Eraslan Do¤anay, Anadolu Evliyas› Hubyar Sultan (Adil Ali Atalay (Vaktidolu) Özel

Arfliv).



genin semah›nda özel bir yön vard›r. ‹zmir, Ayd›n, Denizli, Isparta, An-
talya, Malatya, Sivas, Nevflehir, Manisa, Erzincan semah gruplar›n›n
hepsinde ortak taraflar oldu¤u kadar bölgesel karakter tafl›yan farkl› fi-
gürler de vard›r. Turna semah›, turna adl› kuflun kanat vuruflu, uçufl ve du-
ruflunu canland›ran figürlerle oynan›r. Turna ile Hz. Ali aras›nda bir ilgi
düflünülmüfltür ve birçok Bektafli-Alevi fliirinde buna de¤inen m›sralar
bulunmaktad›r. K›rat semah›, güneflin çevresinde y›ld›zlar›n par›lday›fl›n›
ve dönüflünü ele alm›flt›r. Tokat ve fiarkikarahisar semahlar›nda da yine
evrenin fezada hareketleri canland›r›lmaktad›r. Erzincan semah›, bildi¤i-
miz erkân semah›d›r. Sade a¤›r kol hareketleri ve buna uygun ad›mlarla
yap›lan bu semah›n kendine özgü a¤›rbafll› bir havas› vard›r.11

Semah dönülürken eller yukar› kalkar, müzi¤in ritmine göre afla-
¤›ya bele do¤ru iner. Bu Gök-Tanr›’ya ve Yer-Tanr›’ya yakar›fl›n biçim-
sel görünümüdür. Semah›n kimi figürlerinde, sa¤ el/ kol, ta omuzdan
yukar›ya kadar kalkar ve müzi¤in ritmine göre iner. Bu el figürü, Tan-
r›’ya olan sayg›y› ve duay›, Hak’tan almay›, Hakk’a ulaflmay›, dokun-
may› simgelemektedir ki bu Hak da, yukar›daki, yani gökyüzündeki
Gök-Tanr›’dan baflkas› de¤ildir. Yine ayn› biçimde, bu figüre karfl›l›k
olarak sol el de gö¤se kadar ç›kt›ktan sonra afla¤›ya do¤ru iner, elin içi
yere, topra¤a dönüktür ki bu da Yer-Tanr›’ya olan sayg›y› simgeler, te-
melinde bereket ve üremenin simgesi olan topra¤›, ana tanr›çay› kut-
samakt›r. Bu el hareketleriyle Hak’tan (yukar›dan) al›nan›n halka
(afla¤›daki insanlara) verilmesi anlat›lmaktad›r.12 Vermek için almak
düflüncesi esast›r. Dönme figürleri dünyay›-evreni temsil etmektedir.
Sa¤ el ve sol elin avuç içlerinin gö¤se getirilmesi k›yam etmeyi-tesli-
miyeti göstermektedir. Can teslim edilmeksizin al›namaz.13

El figürlerinde avuç içi gö¤e do¤rudur ve Tanr›’ya yalvar›fl› ifade
eder.14 R›z›k dilemeyi, bolluk bereket istemeyi sembolize eder.15 Baz›

Emine Gürsoy-Naskali & Aylin Koç • 129

11 Arma¤an Elçi, Semah Gelene¤inin Uygulanmas›.
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semahlarda avuçlar yer ve gökyüzüne döndürülür, yerle gök aras›nda
(1. kap› hava ve 4. kap› toprak/ tanr› ve insan) ba¤ kurulur. Gözler ge-
nellikle el/ avuçiçine bakar, bu da aynada kendini (insanda Tanr›’y›)
görmeyi, sembolize eder. Baz› semahlarda eller dairenin d›fl›ndan içine
uzat›l›r. Bu Hak’tan hakk›yla, helal al›p, halkla paylaflmay› simgeler.

Baz› semahlardaki figürler do¤adaki canl› varl›klar›n (hayvanla-
r›n, bitkilerin) özelliklerini, emek, sevgi, birlik gibi konular› semboli-
ze eder. Kollar›n sa¤a sola sallanmas› figürü; güneflin çevresinde y›ld›z-
lar›n par›lday›fl›n› ve dönüflünü simgeler.

Ayak figürlerine gelince, bu hareketlerin daha tart›ml› ve hafif
yaylanmal› oldu¤unu görürüz. Gezegenler, güneflin çevresinde döner-
lerken bir topaç gibi dönerler. Topaç da bilindi¤i gibi kendine özgü ha-
fif s›çrama, çok ince bir tart›ml›l›k, yaylanma gösterir ki semahtaki
ayak figürleri de böyledir.16

Semahlardaki a¤›rlama bölümünden sonraki yürütme ve pervaz bö-
lümlerinde müzi¤in ritmi giderek artarken, hareketler daha karmafl›k
ve yo¤un hâle gelir. Semah dönenler tekrarlanan figürler ve h›zl› dö-
nüfllerle kendilerini baflka bir boyuta tafl›yan ç›lg›n bir vecd hâline ge-
çerler. Amaçlar› Tanr›’ya bütünüyle teslim olufl ve onda yok olufltur.
Atefle düflen pervaneler olarak tasvir edilirler, bu nedenle onlara per-
vaneler denir.

130 • Beden Kitab›

16 ‹lhan Cem Erseven, Alevilerde Semah, Ekin Yay›nevi, Ocak 1990.



KAHRAMAN BEDENLER

131



132



Mitten Destana Beden

Mehmet Aça*

Girifl

‹ster eksiksiz olarak bütün bir gerçekli¤in, isterse bütün bir ger-
çekli¤in yaln›zca bir parças›n›n nas›l yaflama geçti¤ini anlats›n, yara-
t›l›fl mitleri, insan ve hayvan cinsinden canl›lar›n yarat›l›fl›n› ele al›r-
ken bilinen bedensel özelliklerinin neden ve nas›l meydana geldi¤i-
ni de izah etmifltir. Bütün bir evrenin yarat›l›fl›n› anlatan kozmogo-
nik mitlerle sadece insanl›¤›n yarat›l›fl›n› anlatan antropogonik mit-
lerde, ilk insanlar›n nas›l yarat›ld›¤›, günümüzdeki bedensel özellik-
lerinin ne flekilde meydana geldi¤i, yer yer kutsal kitaplardaki anla-
t›mlara paralel bir flekilde aktar›lmaktad›r. Türk yarat›l›fl mitlerinde
yer alan bu hususlar› tespit etmeyi ve Türk inan›fl ve düflünüfl kal›p-
lar› çerçevesinde yorumlamay› amaçlayan bu çal›flma, insan bedeni-
nin çeflitli aç›lardan yans›malar›n›, Türk kahramanl›k destanlar›nda
da araflt›racakt›r. Baflta O¤uz Ka¤an olmak üzere, destan kahraman-
lar›n›n ola¤anüstü derecedeki güzellikleri ve vücut özellikleri, bir
baflka deyiflle, onlar› di¤er insanlardan ay›ran, seçilmifl insanlar ol-
duklar›n› gösteren kimi bedensel özellikleri de bu çal›flman›n konu-
suna dâhil edilmifltir. 
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Türk yarat›l›fl mitlerinde ilk insanlar›n yarat›l›fl›, en orijinal haliy-
le hayat a¤ac› olarak nitelendirebilece¤imiz kutlu a¤açla ba¤lant›l› bir
flekilde izah edilirken1 di¤er baz› yarat›l›fl mitlerinde, kutsal kitaplarda-
ki yarat›l›fl hikâyelerine benzer bir flekilde, toprak ya da çamurla ba¤-
lant›l› bir flekilde anlat›lm›flt›r. Bu yarat›l›fl mitlerinden baz›lar›nda, in-
san bedeninin mevcut biçimini al›fl›, su üzerinde yüzen insan iskeleti
biçimindeki toprak parças› ile kutsal ma¤arada yer alan insan bedeni-
ne benzer yar›klarla izah edilirken, cinsiyet farkl›l›¤› da güneflin yara-
t›l›fl s›ras›ndaki konumuna ba¤lanm›flt›r.

‹nsan Bedeninin Mevcut Biçimini Almas› ve
Cinsiyet Farkl›laflmas›

Wilhelm Radloff’un Altay Türkleri aras›ndan derledi¤i kozmo-
sun, yani, bütün bir gerçekli¤in yaflama geçifliyle ilgili mitte, ilk insan-
lar, Tanr› (Kuday) taraf›ndan dals›z budaks›z bir a¤açta bitirilen dokuz
daldan yarat›lm›flt›r.2 Dokuz daldan yarat›lan dokuz insandan dokuz
ulusun meydana geliflini anlatan bu yarat›l›fl miti, ilk insan›n toprak ya
da balç›ktan yarat›l›fl›n› anlatan mitik öykülere nazaran daha orijinal
bir yap› arz etmektedir. An›lan yarat›l›fl mitinde, ilk insanlar dokuz ki-
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1 Wilhelm Radloff’un Altay Türkleri aras›ndan derledi¤i yarat›l›fl mitinde (Abdülka-
dir ‹nan, Tarihte ve Bugün fiamanizm, Materyaller ve Araflt›rmalar, 5. bask›, Türk Ta-
rih Kurumu Yay›nlar›, Ankara 2000, s. 14-19) yer alan a¤aç vas›tas›yla yarat›l›fl ol-
gusu, Saha (Yakut) Türklerinin “Er-Sogotoh” (Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi
(Kaynaklar› ve Aç›klamalar› ‹le Destanlar), C. 1, Türk Tarih Kurumu Yay›nlar›, An-
kara 1993, s. 97-106) adl› destan›yla T›va Türklerinin “Ar›-Haan” (Metin Ergun-
Mehmet Aça, T›va Kahraman›k Destanlar›, C. 2, Akça¤ Yay›nlar›, Ankara 2005, s.
225-272) adl› destanlar›nda ilk insan›n kutsal a¤aç vas›tas›yla yeryüzüne indirilifli
biçiminde karfl›m›za ç›kmaktad›r. Kutsal a¤aç vas›tas›yla yarat›l›fl ve Tanr› kat›ndan
yeryüzüne indirilifl olgusu, Uygurlar›n türeyiflini anlatan efsanede Bögü Han ile kar-
defllerinin kutsal a¤aç ya da da¤ vas›tas›yla Tanr› kat›ndan yeryüzüne indirilifli biçi-
minde görülmektedir (M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyat› Tarihi, 5. bask›, Akça¤ Ya-
y›nlar›, Ankara 2003, s. 84-86; Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi (Kaynaklar› ve Aç›k-
lamalar› ‹le Destanlar), C. 1, Türk Tarih Kurumu Yay›nlar›, Ankara 1993, s. 73-97). 

2 Abdülkadir ‹nan, Tarihte ve Bugün fiamanizm, Materyaller ve Araflt›rmalar, 5. bask›,
Türk Tarih Kurumu Yay›nlar›, Ankara 2000, s. 15.



fli halinde dokuz a¤aç dal› kökünden yarat›lm›fl; fakat, ilerleyen bölüm-
lerde bu orijinal tasavvurun yerini, Âdem ile Havva, yasak meyve ve
cennetten ç›kar›lma olgusu alm›flt›r.

Radloff’un derledi¤i bu yarat›l›fl mitinde, ilk insanlar a¤aç dalla-
r›ndan yarat›l›rken, Türk topluluklar› aras›nda derlenen di¤er baz› ya-
rat›l›fl mitlerinde, suyun üzerinde yüzen insan iskeleti biçimindeki top-
rak parças›ndan söz edilmektedir. Yarat›c›, suyun üzerindeki bu insan
iskeleti biçimindeki toprak parças›ndan Erlik’i ve ilk insan› yaratmak-
tad›r. Örne¤in, V. ‹. Verbitski’nin Altay Türkleri aras›ndan derledi¤i
yarat›l›fl mitinde, bu hususla ilgili flu ifadeler yer almaktad›r: “Birgün
tanr› Ülgen denize bakarken su üzerinde yüzen bir toprak parças› gör-
dü. Bu topra¤›n üzerinde insan vücuduna benziyen kil tabakas› vard›.
“Nedir bu cans›z nesne? Kifli olsun!”dedi. Toprak derhal kifli oldu. Ül-
gen buna Erlik ad›n› verdi ve bunu orada b›rakt›.”3

M›s›rl› Türk tarihçisi Ebubekir b. Abdullah b. Aybek ed-Devada-
rî’nin aktard›¤› ilk insanlar›n yarat›l›fl›n› anlatan bir mitte, insan bede-
ninin mevcut durumunu almas› ve cinsiyet farkl›laflmas›, ya¤mur sula-
r›n›n topra¤› içine sürükledi¤i ma¤aradaki insan kal›b›na benzeyen ya-
r›klara ve burçlara (güneflin konumuna) ba¤lanmaktad›r: “‹lk ça¤da
ya¤murdan has›l olan seller Karada¤c› denilen bir da¤daki ma¤araya
çamur sürükleyip getirdi ve bu çamurlar› insan kal›b›na benzeyen ya-
r›klara döktü. Su ile toprak bir müddet bu yar›klarda kald›. Günefl Sa-
ratan [Yengeç] burcunda idi ve s›cakl›¤› çok kuvvetli idi. Günefl, su ve
toprak döküntülerini k›zd›rd›, piflirdi. Mezkûr ma¤ara kad›n›n karn›
(batn›) vazifesini gördü. Su, toprak ve güneflin harareti (atefl) unsurla-
r›ndan ibaret olan bu y›¤›n üzerinden dokuz ay mütedil rüzgâr esti.
Böylece dört unsur birleflmifl oldu. Dokuz ay sonra bu yarat›ktan insan
fleklinde bir mahlûk ç›kt›. Bu insana Türk dilince “Ay Atam” denildi
ki “ay baba” demektir. Bu “Ay Atam” denilen kifli sa¤lam haval› ve tat-
l› sulu yere indi [metinde “ç›kt›” denilmiyor “indi” deniliyor]. Kuvvet
ve neflesi günden güne artt›, orada k›rk y›l kald›. Sonra seller bir daha
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akt›, yukar›da zikredildi¤i gibi ma¤aradaki yar›klara toprak dolduruldu.
Günefl Sümbüle [Baflak] y›ld›z›nda idi. Binaenaleyh bu topra¤›n piflme-
si zaman› güneflin afla¤› indi¤i devre tesadüf etti ve bundan dolay›d›r ki
topraktan yarat›lan kifli difli oldu. Bu difli kifliye “Ay-va” ad› verildi ki
“ay yüzlü” demektir…”4

Mitte ifade edilen Saratan (yengeç burcu), yaz›n bafl›na, yani, Ha-
ziran ay›na denk gelmektedir. ‹slam astronomisine göre bu burcun “ay”
ile çok yak›n bir ilgisi vard›r. Sünbüle (baflka burcu), A¤ustos ay›n›n
ikinci yar›s›nda bafllamaktad›r. Yine s›cak olmakla birlikte güneflin s›-
cakl›¤› yavafl yavafl azalmaya, hava serinlemeye bafllamaktad›r.5 Bu ne-
denle, yengeç burcu dönemindeki s›cakl›k, hem meydana gelen kifli-
nin bir erkek olmas›n› sa¤lam›fl, hem de erke¤in vücudunun daha sa¤-
lam ve dayan›kl› olmas›na imkân vermifltir. Mitte, kad›n vücudunun
erkek vücuduna göre daha hassas ve zay›f olmas›, Sünbüle, yani, baflak
burcuna ba¤lanarak izah edilmeye çal›fl›lm›flt›r.

Türkler aras›ndan derlenen yarat›l›fl mitlerinde yer almamakla
birlikte, ilk insan›n yeryüzünden getirilen topraktan yarat›l›fl›n› anla-
tan ‹slâmî rivayetlerde, Âdem’in çocuklar›n›n ten renklerinin farkl›
olmas›, Tanr›’n›n emriyle yeryüzünden toprak almaya giden Azrail’in
yeryüzünden farkl› renklerde toprak almas›na ve Âdem’in bu farkl›
renkteki topraklar›n birlefliminden meydana gelmesine ba¤lanmakta-
d›r. ‹slâmî rivayetlere göre Tanr›, Âdem’i yaratmak istedi¤inde melek-
lerine yeryüzünden toprak getirmesini söylemifltir. Dört büyük melek-
ten sadece Azrail, toprak getirmifltir.6 Azrail yeryüzündeki farkl› renk-
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4 age., s. 21.
5 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi (Kaynaklar› ve Aç›klamalar› ‹le Destanlar), C. 1,

Türk Tarih Kurumu Yay›nlar›, Ankara 1993, s. 487.
6 ‹slâmî rivayetlerdeki yeryüzünden toprak getirilmesi amac›yla Tanr›’n›n dört büyük

mele¤ini s›rayla yeryüzüne göndermesi hususu, Türkler ve K›z›lderililer aras›ndan
derlenen baz› yarat›l›fl mitleriyle Tufan’› ele alan kutsal kitap kaynakl› mitte daha
de¤iflik amaçlarla gerçeklefltirilir bir flekilde karfl›m›za ç›kmaktad›r. W. Radloff’un
derledi¤i yarat›l›fl mitinde Kuday, “Kifli”yi, su alt›ndan toprak getirmesi için görev-
lendirir. Daha sonra “Erlik” ad›n› alacak “Kifli”nin suyun dibinden getirdi¤i toprak
sayesinde yeryüzü yarat›lacakt›r (Abdülkadir ‹nan, Tarihte ve Bugün fiamanizm, Ma-
teryaller ve Araflt›rmalar, 5. bask›, Türk Tarih Kurumu Yay›nlar›, Ankara 2000, s. 14).



teki topraklardan getirmifltir ve bu nedenle Âdem’in çocuklar› farkl›
renklerde olmufltur. Bu husus, Rabguzi’nin “K›sasü’l-Enbiyâ”s›nda flu
flekilde anlat›lmaktad›r: “Kaçan ‹di ‘azze ve celle Âdemni yaratmak ti-
ledi erse Cebra’ilge hitab keldi; barg›l yer yüzindin bir awuç toprak ke-
türgil. Cebra’il kelip toprak algalu ograd› erse yer Cebra’ilge ant berdi;
mendin toprak almag›l tep. Cebra’il ant ogurlap toprak almad›. ‹srafil-
ni ›dd› aña ant berdi, ol toprak almad›. Kedin Mika’ilni ›dd› aña ma
ant berdi ol ma toprak almad›. Kedin ‘Azra’ilni ›dd›, aña ma ant ber-
di. ‘Azra’il ayd›; seniñ ant›ñd›n maña Mevli ta’ala yarl›g› ‘azizrek turur,
tep her kamug yer yüzindin bir owuç tofrak ald›, maflr›kd›n magr›bga
tegi k›rk yer kavar erdi. Hazretdin hitab keldi: Ey ‘Azra’il gayet kat›g
köñüllüg ermifl-sen. Takdir andag k›ld›m kamug t›nl›glarn›ñ can›n sa-
ña aldurgay-men. Ol toprakda suv› tebiz, ürüñ kara, süçüg aç›g, sar›g,
yafl›l, k›z›l, kök, kat›g yumflak ve ar›g ar›gs›z, tatl›gs›z kamug bar erdi.
Ol sebebdin Âdem oglanlar› bir biriñe meñzemeler, kimi ar›g, kimi
ar›gs›z, kimi iglig, kimi igsiz, kimi ürüñ, kimi kara, kimi sar›g, kimi k›-
z›l, kimi edgü, kimi isiz, kimi süçüg sözlüg, kimi aç›g sözlüg, kimi kat›g
köñüllüg, kimi yumflak köñüllig.” (Rabguzi, 1997: 9) 

Ayn› olay, Taberî (MS 10. yüzy›l) taraf›ndan da benzer bir flekilde
aktar›lm›flt›r. Taberî’nin M. 915’te tamamlad›¤› “Milletler ve Hüküm-
darlar Tarihi” adl› eseri, kendisinden sonraki “K›sasü’l Enbiyâ” yazarla-
r›na da kaynakl›k etmifltir. Bu isimler aras›nda Rabguzi’yi de saymak
gerekmektedir: “Tanr›, topra¤› getirmek üzere Cebrail’i yeryüzüne gön-
derdi, yer ona: Topra¤›mdan bir fley alarak onu eksiltmenden, flekil ve
suretimi bozarak beni hakir düflürmenden Tanr›ya s›¤›n›r›m, diye Ceb-
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K›z›lderili (fiayen) yarat›l›fl mitinde ise Tanr› Maheo, yeri yaratmak için kufllar› su
alt›na toprak ya da çamur getirmeleri için göndermektedir. Tanr› Maheo, di¤er can-
l›lar›n da yard›m›yla su tavu¤unun gagas›nda getirdi¤i çamurla “Toprak Büyükan-
ne”yi yaratm›fl ve su kaplumba¤as›n›n s›rt›na yerlefltirmifltir (Alice Marriot- Carol
K. Rachlin, K›z›lderili Mitolojisi, Çev. Ünsan Özünlü, 3. bask›, ‹mge Kitabevi, Anka-
ra 1998, s. 39-40). Kayna¤›n›, kutsal kitaplardan alan Tufanla ilgili mitte ise, Nuh
(Verbitski taraf›ndan derlenen Türk rivayetinde “Nama”), gemi da¤›n tepesine
oturduktan sonra suyun derinli¤ini ö¤renmek için s›ras›yla kuzgun, karga ve güver-
cini göndermektedir (Abdülkadir ‹nan, Tarihte ve Bugün fiamanizm, Materyaller ve
Araflt›rmalar, 5. bask›, Türk Tarih Kurumu Yay›nlar›, Ankara 2000, s. 22). 



rail’in yerden toprak almas›na müsaade etmedi. Bunun üzerine Cebra-
il topra¤› almadan Tanr› kat›na döndü ve: Ey Rabbim! Yer, sana s›¤›-
narak toprak almama mâni oldu, ben de memur oldu¤um vazifeyi gö-
remeden döndüm, dedi. Tanr›, bundan sonra bu ifle Mikail’i memur et-
ti. Yer, yine Tanr›ya s›¤›narak toprak almas›na müsaade etmedi. Mika-
il de Tanr› kat›na dönerek ayn› sözleri söyledi. Tanr›, bundan sonra,
ölüm mele¤ini gönderdi. Yer, yine Tanr›ya s›¤›narak toprak almas›na
müsaade etmek istemedi. Melek: Tanr›n›n emrini yerine getirmeden
ve yerden toprak almadan gö¤e dönmekten Tanr›ya s›¤›n›r›m dedikten
sonra yerden toprak ald›. Topra¤› yaln›z bir yerden almay›p, k›rm›z›,
beyaz ve siyah yerlerden topl›yarak bunlar› birbiriyle kar›flt›rd›. Bun-
dan dolay› Âdem o¤ullar› türlü renktedir.”7

Yarat›l›fl S›ras› ve Sonras›nda fieytan›n
Canl› ve Cans›z ‹nsan Bedenine Yönelik Müdahaleleri

Türkler aras›ndan derlenen yarat›l›fl konulu baz› mitlerde Türk
mitolojisinin fleytan› Erlik’in yarat›l›fl s›ras› ve sonras›nda canl› ve can-
s›z insan bedenine yönelik müdahalelerde bulundu¤u görülmektedir.
Bunlardan ilki, Erlik’in uyuyan erke¤in vücuduna müdahale ederek
ondan difliyi yaratmas›d›r. Di¤eri ise, yine Erlik’in cans›z insan bedeni-
ni tükürü¤e bo¤mas›, tükürükleri temizleyemeyen Tanr›’n›n insan be-
denin ters çevirmesi ve insan›n içinin tükürükle dolmas›d›r.

Erlik’in uyuyan erkek bedenine müdahale ederek erke¤in kaburga
kemi¤inden difliyi yaratmas› hususu, W. Radloff taraf›ndan Lebed Ta-
tarlar›ndan derlenen yarat›l›fl mitinde flu flekilde anlat›lmaktad›r: “Ön-
ce her taraf su idi ve hiçbir tarafta toprak yoktu. O zaman Tanr› suya
ak bir ku¤u kuflu göndererek, bir gaga dolusu su getirmesini emretti.
Fakat suya dald›¤›nda ku¤unun gagas›na bir parça toprak yap›flm›fl ol-
du¤undan, ku¤u bunu üflüyerek f›rlatt›; toprak parçalar› küçük toz zer-
releri fleklinde suya düflerek onun üzerinde yüzmeye bafllad›lar; bu toz-
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7 Nas›rü’d-din bin Burhanhü’d-din Rabguzi, K›sasü’l-Enbiyâ (Peygamber K›ssalar›)-I,
Girifl-Metin-T›pk›bas›m, Hzl. Aysu Ata, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, Ankara 1997, s.
113-114.



lar büyümek ve yay›lmak suretiyle yeri meydana getirdiler. Fakat arazi
yass› ve düzdü. Tanr›, gagas› ile topra¤› kar›flt›rs›n diye arz›n üzerine
ikinci bir kufl gönderdi, bu yüzden arz›n üzerinde da¤ ve vâdiler mey-
dana geldi. Fakat güzel ve a¤açs›z arazi fleytan›n hofluna gitmedi, o da
batakl›klar› ile birlikte karaorman› yaratt›, burada yafl›yan insanlar fa-
kir ve geçinmeleri zordur. Tanr›, önce arz›n üzerinde yaln›z bafl›na ya-
fl›yan bir insan yaratt›, bu insan bir erkekti. Bir gün uyurken, fleytan
onun gö¤süne dokundu; bunun üzerine erke¤in kaburgalar›ndan bir
kemik büyüyerek yere düfltü, daha fazla uzay›nca bundan kad›n meyda-
na geldi.”8
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8 W. Radloff, Sibirya’dan, Çev. Ahmet Temir, C. 2, Milli E¤itim Bakanl›¤› Yay›nlar›, ‹s-
tanbul 1994, s. 121-122; Nas›rü’d-din bin Burhanhü’d-din Rabguzi’nin K›sasü’l-Enbi-
yâs›nda Havva’n›n yarat›l›fl› hakk›nda flu ifadeler yer almaktad›r: “Mevlî ta’âlâ Âdem-
ga uyku kemiflti, odagl› uykul› aras›nda Âdemnüñ sittin eyegüsindin yan›nd›n Hav-
van› yaratd›. Su’al: Havvan› Âdemdin odagl› uykul› aras›nda yaratmakga hikmet ne
erdi? Cevab: Âdem odag bolsa eyegüsi agr›gay erdi ol sebebdin Havvan› düflman tut-
gay erdi, eger ud›yur bolsa özindin yarat›lgan›n bilmese an› sevmegey erdi. Her-ayine
ol sewügrek bolgay. Mevli ‘azze ve celle Havvan› egri süñükdin yaratd›, an›ñ üçün ti-
fliler könülmes egri süñük turur, tep halk aras›nda yumak bold›. Âdem Havvan› özi-
ñe yarat›lgan›n kördi erse sewüglüki Âdem köñliñe tüflti” (Nas›rü’d-din bin Burhan-
hü’d-din Rabguzi, K›sasü’l-Enbiyâ (Peygamber K›ssalar›)-I, Girifl-Metin-T›pk›bas›m,
Hzl. Aysu Ata, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, Ankara 1997, s. 11). Rabguzi’nin Hav-
va’n›n yarat›l›fl› hakk›nda aktard›¤› rivayetin kayna¤›, Tevrat ile Taberî’nin Milletler ve
Hükümdarlar Tarihi adl› eseridir. Tevrat’ta Havva’n›n yarat›l›fl› ile ilgili olarak flu ifa-
delere yer verilmifltir: “Ve RAB Allah dedi: Adam›n yaln›z olmas› iyi de¤ildir; kendi-
sine uygun bir yard›mc› yapaca¤›m. Ve RAB Allah adam›n üzerine derin uyku getir-
di, ve O uyudu; ve Onun kaburga kemiklerinden birini ald›, ve yerini etle kaplad›; ve
RAB Allah adamdan ald›¤› kaburga kemi¤inden bir kad›n yapt›, ve onu adama getir-
di. Ve adam dedi: fiimdi bu benim kemiklerimden kemik, etimden ettir, buna “Nisa”
denilecek; çünkü o insandan al›nd›.” (Tekvin: 2/7) Ayr›ca, dünyan›n nas›l yarat›ld›-
¤›n› anlatan bir K›z›lderili (fiayen) mitinde de Yarat›c› Maheo’nun erke¤i ve difliyi
kendi kaburga kemiklerinden yaratt›¤› ifade edilmektedir: “Maheo’nun eli sa¤ taraf›-
na uzanm›fl ve bir kaburga kemi¤i ç›karm›fl. Kemi¤in üzerine nefes vererek Toprak Ka-
d›n’›n ba¤r›na yavaflça yat›rm›fl. Kemik canlanm›fl, k›m›ldam›fl, dikilmifl ve yürümüfl,
yarat›lan ilk adam olmufl. “Bir zamanlar benim, bofllukla yapayaln›z oldu¤um gibi, o
da, Toprak Büyükanne de yapayaln›z” demifl Maheo. “Yaln›z olmak hiç kimse için iyi
bir fley de¤il.” Bundan dolay› sol kaburga kemi¤inden bir insan kad›n yapm›fl ve ada-
m›n yan›na yerlefltirmifl. Böylece Toprak Büyükanne üzerinde, Büyükanne’nin ve
Maheo’nun çocuklar› olan iki kifli olmufl. Bunlar beraberce mutlu olmufl ve Maheo da
onlar› seyrederken mutluluk duymufl” (Alice Marriot-Carol K. Rachlin, K›z›lderili Mi-
tolojisi, Çev. Ünsan Özünlü, 3. bask›, ‹mge Kitabevi, Ankara 1998, s. 41).



Al›nt›dan da anlafl›laca¤› üzere, batakl›klar›yla birlikte kara orma-
n›, en önemlisi de kad›n› yaratan fleytand›r. Erke¤in Tanr›, kad›n›n ise
fleytan taraf›ndan yarat›lm›fl oldu¤una dair yorumu, klasik erkek yakla-
fl›m›n›n yan› s›ra, Ortado¤u kökenli dinlerin etkilerine ba¤lamak
mümkündür. Eski Türk inanç sisteminde Erlik’in de, t›pk› Tanr› (Ku-
day, Ülgen) gibi, yaratma erkine sahip oldu¤una inan›lm›flt›r. Erlik’in
yaratma erkinin en kapsaml› bir flekilde yans›d›¤› metinlerin bafl›nda
W. Radloff’un Altay Türklerinden derledi¤i bütün bir gerçekli¤in na-
s›l yaflama geçti¤ini anlatan metindir.9 Bu metinde kötü, çirkin ve kor-
kunç olan fleylerin Erlik taraf›ndan yarat›ld›¤›na, Tanr› (Ülgen) tara-
f›ndan yarat›lan her fleyin güzel oldu¤una dikkat çekilmifltir.

Erlik’in cans›z insan bedenini tükürü¤e bo¤mas›, tükürükleri te-
mizleyemeyen Kuday’›n insan bedenini ters çevirmesi ve insan›n içi-
nin tükürükle dolmas›, W. Radloff’un “Karaorman Tatarlar›” ad›n› ver-
di¤i T›va Türklerinden derledi¤i yarat›l›fl mitinde flu flekilde anlat›l-
maktad›r: “Çok eskiden Payana insan› yaratm›flt›, fakat ona ruh vere-
miyordu. O, can istemek maksadiyle büyük Kuday’a gitti. Fakat köpe-
¤e: “Sen burada kal, havla ve dikkat et” diyerek kendisi gitti, köpek
orada kald›. Bunun üzerine Erlik gelerek, kand›rmak maksadiyle onun-
la konuflmaya bafllad›. “Senin k›llar›n yok, ben sana alt›n k›l verece-
¤im, sen de bana cans›z insan› ver” dedi. Köpek, alt›n k›llar› elde et-
mek maksadiyle insan› ona verdi. Fakat Erlik bafltan bafla insan›n üze-
rine tükürdü. ‹nsana can vermek maksadiyle Kuday geldi¤i zaman Er-
lik kaçt›. Kuday, üzerine tükürülen insana bakt›, fakat onu temizleye-
medi ve ters çevirdi. Bu yüzden tükrük insan›n içerisinde kald›. Kuday
köpe¤i döverek flöyle dedi: “Köpek sen fena olacaks›n, insan sana ne
isterse yapacakt›r, seni dövecek, öldürecektir; sen tamamiyle bir köpek
olacaks›n!” dedi.”10

Erlik’in cans›z insan bedenlerine müdahalesi hususu, Bahaeddin
Ögel’in “Skazaniya Buryat” (‹rkustsk 1890) adl› eserden aktard›¤› Al-
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9 Abdülkadir ‹nan, Tarihte ve Bugün fiamanizm, Materyaller ve Araflt›rmalar, 5. bask›,
Türk Tarih Kurumu Yay›nlar›, Ankara 2000, s. 14-19.

10 W. Radloff, Sibirya’dan, Çev. Ahmet Temir, C. 2, Milli E¤itim Bakanl›¤› Yay›nlar›,
‹stanbul 1994, s. 135-136.



tay-Türk motifli bir Buryat rivayetinde de yer almaktad›r. Bu rivayet-
te, insanlar›n daima saçl› olmas› hususu, fleytan›n cans›z insan bedeni-
ne yönelik müdahalesine ba¤lanmaktad›r. Cans›z insan bedenin tükü-
rü¤e bo¤an fleytan, insan bedeninin k›llarla kaplanmas›na neden ol-
mufltur. Tüyleri yolan fiibegeni-Burhan, sadece tükürü¤e maruz kalma-
yan bafltaki tüylere dokunmaz ve insan bu nedenle hep saçl› kal›r. Ri-
vayette, üç yarat›c› fiibegeni, Madari ve Esege-Burhan’›n eti k›rm›z›
topraktan, kemi¤i tafltan, kan› da sudan yaratt›¤› ifade edilmektedir.
Ayn› metinde her üç yarat›c›n›n, bu nesnelerden meydana getirdikle-
ri insan bedenine gereken ruhu yaratmak ve bunu bedene yerlefltirmek
için yar›fla girdikleri görülmektedir. fiibegeni-Burhan, hile yapmakta
ve hilesinin anlafl›lmas› üzerine di¤er yarat›c›lar ayr›l›p gitmektedirler.
Böylece insana can verme görevi de fiibegeni-Burhan’›n üzerine kal›r.
Altay-Türk motiflerini bar›nd›ran can verme süreci ile fleytan›n cans›z
bedene bekçi köpe¤i kand›rarak müdahale etmesi, metinde flu flekilde
anlat›lmaktad›r: “Sonradan bu hilenin fark›na varan Madari-Burhan
üzüldü ve flöyle dedi: -“Sen benim ateflimle bitkimi çald›n. Senin gibi
bir Tanr›n›n can verdi¤i insanlar da baflkalar›na haks›zl›k yapmaktan
ve birbirleri ile mücadele etmekten baflka bir fley yapmayacaklard›r!”
Durumun böyle oldu¤unu gören di¤er Tanr›lar onu b›rak›p gittiler ve
bu suretle insana can verme görevi de fiibegeni-Burhan’›n üzerine kal-
d›. Bunun üzerine fiibegeni-Burhan, insana bir ruh bulmak için gö¤e
gitti ve insan›n et, kemik ve kandan müteflekkil ilk fleklini korumak
için yan›na bir köpek b›rakma¤› da unutmad›. Köpeklerin bu ilk atas›
tüysüz bir köpek idi. Bu s›rada köpek fieytan›n geldi¤ini görünce hav-
lama¤a bafllad› ve ona hücuma geçti. fieytan ona flöyle dedi: -“E¤er ba-
na havlamazsan, sana t›pk› insan›nki gibi tüy veririm. Üflüme derdin-
den de kurtulursun.” Bunun üzerine köpek sustu ve fieytan da insan›n
vücuduna tükürme¤e bafllad›. Tükürdükçe insan›n her taraf›ndan tüy-
ler ç›kma¤a bafllad›. Uyuyan insana da tükürdü ve gitti. fiibegeni-Bur-
han dönünce ifli anlad› ve köpe¤e k›zarak flöyle dedi: -“Açl›ktan hep
k›vran, olmaz m›? Kemik kemirmek de k›smetin olsun! ‹nsanlar›n ar-
t›klar›ndan ve daya¤›ndan kurtulma!” Bunu diyen Tanr›, insan› da fley-
tan›n tükrü¤ünden temizleme¤e bafllad›. Bunun için de tüylerini yol-
ma¤a bafllad›. ‹nsan uyurken kollar›n› bafl›n›n üzerine koydu¤u için,
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fleytan›n tükrü¤ü yaln›zca oraya de¤memiflti. Bu sebeple insanlar hep
saçl› oldular.”11

Vücudun Tüylerle Kapl› Olmas› veTabunun ‹hlâli Sonras›nda 
Oluflan Ç›plakl›k

Meflhur Alman Türkolog Wilhelm Radloff’un Altay Türkleri ara-
s›ndan derledi¤i yerin yarat›l›fl›n› anlatan mitte, ilk insanlar›n vücut-
lar›n›n tüylerle kapl› oldu¤u ve bu tüylerin tabuyu ihlal sonras›nda dö-
küldü¤ü ifade edilmektedir. Ayr›ca, ç›plakl›k ve bu ç›plakl›ktan utan-
ma olgusunun ortaya ç›k›fl› da bir yasa¤›n ihlal edilmesiyle dökülen
tüylere ba¤l› bir flekilde izah edilmektedir.12 “Bu s›rada Erlik bir kala-
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11 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi (Kaynaklar› ve Aç›klamalar› ‹le Destanlar), C. 1,
Türk Tarih Kurumu Yay›nlar›, Ankara 1993, s. 491-492.

12 Âdem ile Havva’n›n yarat›l›fl›n› anlatan ‹slamî rivayetlerin yer ald›¤› kimi kaynak-
larda ç›plakl›¤›n ve cinsel uzuvlar›n fark edilmesi, ç›plakl›ktan dolay› utan›lmas› ve
vücudu gizleme çabalar›yla ilgili çarp›c› ifadelere yer verilmektedir. Rabguzi’nin K›-
sasü’l-Enbiyâs›, bu bak›mdan çok çarp›c›d›r: “Kaçan Âdem ve Havvad›n zillet bel-
gürdi erse tacd›n hulledin yal›ñ kald›lar, eligleri birle ‘avretlerin örtüp y›gaçd›n y›-
gaçga yapurgak tileyü yügrü bafllad›lar kayu y›gaçga barsa yapurgak bermedi. Âdem
yügrüp barurda yigdeniñ y›gaç› sunup Âdemnüñ saç›n tutd›, kanda barur-sen? tedi,
kodmaz-men tedi, kodsam Mevliga ‘asi bolur-men tedi. Ol sebebdin Âdem oglanla-
r› y›gaçlar› tikgende yigde y›gaç›n› suwd›n ›rak tikdiler suwsuz kasun tep (…) Hükm
keldi: ya Âdem mendin mü kaçar-sen? Ayd›: ‹lahi, uwtanm›flda sendin kaçar-men
(…)Haberda andag kelür: ‹ncir y›gaç› Âdem ve Havvaga befl yapurgak berdi, en-
damlar›n örtüp ç›kt›lar.” (Nas›rü’d-din bin Burhanhü’d-din Rabguzi, K›sasü’l-Enbi-
yâ (Peygamber K›ssalar›)-I, Girifl-Metin-T›pk›bas›m, Hzl. Aysu Ata, Türk Dil Kurumu
Yay›nlar›, Ankara 1997, s. 18) Rabguzi’ye de kaynakl›k etti¤ini düflündü¤ümüz Ta-
berî’nin “Milletler ve Hükümdar Tarihi”nde ise bu durumla ilgili flu ifadeler yer al-
maktad›r: “‹blis, bununla üzerindeki giyimlerinin y›rt›larak, kendilerine gözükme-
yen avret yerlerinin gözükmesini istiyordu. ‹blis, meleklerin kitaplar›ndan okuyarak
onlar›n avretleri bulundu¤unu biliyor idiyse de, Âdem bundan habersizdi. Âdem ile
Havva’n›n giyimleri o zaman t›rnak fleklinde tabiî bir elbise idi. Âdem, ‹blisin sözü-
ne kanmad›, a¤ac›n meyvesini yemedi. ‹blis, bundan sonra Havva’n›n yan›na geldi.
Havva a¤ac›n meyvesinden yedi, sonra Âdem’e sen de ye, ben yedim, zarar› dokun-
mad›, dedi. Âdem a¤ac›n meyvesinden yedikten sonra, her ikisinin avret yerleri gö-
züktü. Bunun üzerine onlar cennet a¤açlar›n›n yapraklar›n› kopararak vücutlar›na
yap›flt›rmaya bafllad›lar” (Taberî, Milletler ve Hükümdarlar Tarihi, Çev. Zâkir Kadirî
Ugan-Ahmet Temir, C. 1, Milli E¤itim Bakanl›¤› Yay›nlar›, ‹stanbul 1991, s. 137).



bal›¤›n gürültüsünü iflitti ve “bu gürültü nedir?” diye sordu. Tanr› “sen
de bir hakans›n, ben de bir hakan›m. Bu gürültü yapan kalabal›k be-
nim ulusumdur” dedi. Erlik bu kavmin kendisine verilmesini istedi.
Tanr› ona “hay›r, sana vermeyece¤im. Sen kendine bak!” dedi. Erlik,
“dur, bakal›m. Tanr›n›n flu ulusunu bir göreyim” dedi ve kalabal›¤a
do¤ru yürüdü. Bir yere geldi. Burada insanlar, yabani hayvanlar, kufllar
ve baflka birçok canl› yarat›klar gördü ve “tanr› bunlar› nas›l yaratm›fl?
Bunlar ne ile besleniyorlar?” diye düflündü. Burada bulunan insanlar
bir a¤ac›n meyvesiyle besleniyorlard›. A¤ac›n bir taraf›ndaki meyveyi
yiyorlar, di¤er taraf›ndaki meyvelerden a¤›zlar›na alm›yorlard›. Erlik
bunun sebebini sordu. ‹nsanlar ona cevap verdiler: “Tanr› bize bu dört
dal›n meyvesini yemeyi yasak etti. Güneflin do¤du¤u yanda bulunan
befl dal›n›n meyvelerinden yeme¤i buyurdu. Y›lan ile köpe¤e bu a¤ac›n
dört dal›ndan yemek isteyenleri b›rakma diye emretti. Bundan sonra
tanr› gö¤e ç›kt›. Befl dal›n meyveleri bizim afl›m›z oldu.”

Erlik Körmös bunlar› duyduktan sonra Törüngey denilen bir kifli-
yi buldu ve ona “tanr› yalan söylemifl, siz bu dört dal›n meyvelerini de
yiyiniz!” dedi. Bekçi y›lan uyuyordu. Erlik onun a¤z›na girdi ve “bu
a¤aca ç›k!” dedi. Y›lan a¤aca ç›kt›, yasak meyveden yedi. Törüngey ile
kar›s› Eje beraber geziyorlard›, Erlik onlara “bu meyvelerden yiyiniz!”
dedi. Törüngey istemedi. Fakat kar›s› yedi, meyve çok tatl› geldi. Mey-
veyi al›p kocas›n›n a¤z›na sürdü. O anda her ikisinin tüyleri dökülü-
verdi, utand›lar. Derken tanr› geldi. Bütün ulus tanr›dan gizlendi. Tan-
r› hayk›rd›: “Törüngey, Törüngey! Eje, Eje! Neredesiniz?” Onlar “a¤aç
alt›nday›z, sana varamay›z” dediler.”13

Yukar›da da temas edildi¤i üzere, Bahaeddin Ögel’in “Skazaniya
Buryat” (‹rkustsk 1890) adl› eserden aktard›¤› Altay-Türk motifli Bur-
yat rivayetinde de henüz canlanmam›fl insan bedeninin fleytan›n tükü-
rü¤ü neticesinde tüylerle kapland›¤› ve Tanr›’n›n müdahalesiyle bafl
k›sm› hariç, bütün vücudu kaplayan tüylerin temizlendi¤i anlat›lm›fl-
t›r. Radloff taraf›ndan Altay bölgesinden derlenen yarat›l›fl mitinde,
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13 Abdülkadir ‹nan, Tarihte ve Bugün fiamanizm, Materyaller ve Araflt›rmalar, 5. bask›,
Türk Tarih Kurumu Yay›nlar›, Ankara 2000, s. 15-16.



ilk insanlar›n vücudu Tanr› taraf›ndan yarat›ld›klar› andan itibaren
tüylerle kapl›d›r ve tabunun ihlaliyle bu tüyler dökülmektedir. Buryat-
lar aras›ndan derlenen Altay-Türk motifli rivayette ise insan bedeni-
nin tüylerle kapl› olmas›n› istemeyen bizzat fiibegeni-Burhan’›n ken-
disidir. 

Vücudun bafllang›çta tüylerle kapl› olmas› ve bu tüylerin daha
sonra dökülmesi hususu, sadece yarat›l›fl mitlerinde de¤il, ileriki dö-
nemlerde ortaya ç›kan ve kozmogonik unsurlar› da bar›nd›ran kimi ta-
rihî-menkabevî destanlarda da görülmektedir. 

O¤uz Ka¤an’›n seferlerinin anlat›ld›¤› bölüme kadar mitolojik bir
yap› arz eden Uygur harfli O¤uz Ka¤an destan›nda, bedensel özellikle-
riyle vahfli hayvanlar› and›ran O¤uz’un vücudu tüylerle kapl›d›r. Uygur
harfli O¤uz Ka¤an destan›nda O¤uz, ilk insan s›fat›yla yarat›lm›flt›r.
O¤uz’un vücudunun tüylerle kapl› olmas› ve bedensel özelliklerinin
vahfli hayvanlar›n bedensel özelliklerine benzetilerek anlat›lmas›, met-
nin insanl›¤›n en basit aflamadan daha geliflmifl bir aflamaya do¤ru ya-
flad›¤› süreci göstermeye çal›flmas›yla izah edilebilir. Bu durumu, ilk in-
sanlar›n içinde yaflad›klar› vahfli do¤aya karfl› yürüttükleri mücadele
çerçevesinde de ele almak gerekmektedir. 

O¤uz’un tüylerle kapl› vücudu ve vahfli hayvanlar›n bedensel
özelliklerine benzetilen bedensel özellikleri, metinde flu flekilde anla-
t›lmaktad›r: “Gömgök, gök mavisiydi, bu o¤lan›n yüz rengi,/ K›pk›z›l
a¤›ziyle, atefl gibiydi benzi./ Al al idi gözleri, saçlar› da kapkara!/ Peri-
lerden de güzel, kafllar› var ne kara!/ Geldi ana gö¤süne, ald› emdi sü-
tünü,/ ‹stemedi bir daha, içmek kendi sütünü!/ Piflmemifl etler ister, afl,
yemek ister oldu!/ Etraftan flarap ister, e¤lenmek ister oldu!/ Ans›z›n
dile geldi, söyler, konuflur oldu!/ K›rk gün geçtikten sonra, yürür oyna-
fl›r oldu!/ Öküz aya¤› gibi, idi sanki aya¤›!/ Kurdun bile¤i gibi, idi san-
ki bile¤i!/ Benzer idi omuzu, t›pk› samurunkine!/ Gö¤sü de yak›n idi,
koca ay›n›nkine!/ Bir insan idi, fakat, tüylerle dolu idi!/ Vücudunun
her yeri, k›llarla dolu idi!”14
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14 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi (Kaynaklar› ve Aç›klamalar› ‹le Destanlar), C. 1,
Türk Tarih Kurumu Yay›nlar›, Ankara 1993, s. 115.



Ayn› bölüm, W. Bang ve G. R. Rahmeti taraf›ndan günümüz
Türkçesine flu flekilde aktar›lm›flt›r: “Bu çocu¤un yüzü gök: a¤z› atefl
(gibi) k›z›l; gözleri elâ; saçlar› ve kafllar› kara idi. Perilerden daha gü-
zeldi. Bu çocuk anas›n›n gö¤sünden ilk sütü emdi ve bir daha emme-
di. Çi¤ et, çorba ve flarap istedi. Dile gelme¤e bafllad›; k›rk gün sonra
büyüdü, yürüdü ve oynad›. Ayaklar› öküz aya¤› gibi; beli kurt beli gibi;
omuzlar› samur omuzu gibi; gö¤sü ay› gö¤sü gibi idi. Vücudu bafltan
afla¤› tüylü idi…”15

T›va Türklerinin kahramanl›k destanlar›ndan “Ar›-Haan”da da
yarat›l›fl mitleriyle O¤uz Ka¤an destan›ndakine benzer bir durumla
karfl›lafl›lmaktad›r. Ak taygal›, sar› yalç›n kayal›, çetin bo¤azdan geçen
›rmakl› bir yerdeki yaln›z bodur a¤ac›n gövdesinden ç›karak dünyaya
gelen “ilk insan” Ar›-Haan’›n vücudu, günefl ve gölge sebebiyle kabuk-
la kaplanmakta, yedi¤i k›z›l ve kara kurtlardan dolay› vücudunun bir
taraf› k›z›l, di¤er taraf› ise kara renge bürünmektedir. Ar›-Haan’›n vü-
cudunu kaplayan bu kabuk, göksel at› emmesi, yani, sütle beslenmeye
bafllamas›yla dökülmekte ve vücudu bugünkü bilinen yap›s›na kavufl-
maktad›r. Vücudun kabukla kapl› olmas›, son derece ilkel beslenme
tarz› nedeniyle bir yan›n kara, di¤er yan›n k›z›l renge bürünmesi ve da-
ha sonra bu kabu¤un dökülmesiyle bedenin bugünkü fleklini almas›
hususu, akla, Rabguzi’nin Âdem’in tenindeki de¤iflimle ilgili aktard›¤›
rivayeti getirmektedir.16
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15 W. Bang-R. Rahmeti, O¤uz Ka¤an Destan›, ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Türk Dili Semineri Neflriyat›, ‹stanbul 1936, s. 11.

16 Nas›rü’d-din bin Burhanhü’d-din Rabguzi’nin K›sasü’l-Enbiyâs›nda “Id›” (Tanr›) ta-
raf›ndan ilk insan s›fat›yla yarat›lan Âdem’in teni ya da derisinin ilk durumu ve da-
ha sonra yaflanan de¤iflim hakk›nda flu ifadeler yer almaktad›r: “Âdemnüñ terisi be-
gayet körklüg erdi, kün kün yarukluk› arta bafllad›. Kaçan illet belgürdi erse ol teri-
si soyuld›, bu terinüñ belgüsi ernekler uçunda kald› bu t›rnaklar ol turur.” (Nas›rü’d-
din bin Burhanhü’d-din Rabguzi, K›sasü’l-Enbiyâ (Peygamber K›ssalar›)-I, Girifl-Me-
tin-T›pk›bas›m, Hzl. Aysu Ata, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, Ankara 1997, s. 10)
Âdem ile Havva’n›n vücutlar›n›n t›rnak biçiminde do¤al bir giysi ile kapl› olmas›
hususuna Taberî de yer vermifltir. Taberî’ye göre, t›rnak biçimindeki do¤al giysi, ya-
sak meyvenin yenilmesinden sonra dökülmüfltür (Taberî, Milletler ve Hükümdarlar
Tarihi, Çev. Zâkir Kadirî Ugan-Ahmet Temir, C. 1, Milli E¤itim Bakanl›¤› Yay›nla-
r›, ‹stanbul 1991, s. 137).



‹lk insan s›fat›yla kutlu a¤aç vas›tas›yla yeryüzüne indirilen Ar›-
Haan’›n vücudunun kabukla kaplanmas›, son derece ilkel beslenme tar-
z› nedeniyle bir yan›n›n k›z›l, di¤er yan›n›n kara renge bürünmesi ve
göksel at› emmesiyle bu kabuklar›n dökülmesi, destanda flu flekilde an-
lat›lmaktad›r: “Geçmiflin geçmiflinde,/ Öncelerin öncesinde,/ ‹yi ça¤›n
omzunda,/ Kötü ça¤›n bafl›nda,/ Yer-zaman oluflurken,/ fiagj››-Tümey
burkan hâkim iken,/ Bir yerde,/ Bafl›nda ak taygal›,/ Önünde sar› yalç›n
kayal›,/ Çetin bo¤azdan ›rmak varm›fl./ Sar› yalç›n kayan›n ortas›nda,/
Yaln›z bodur a¤aç var imifl./ Irma¤›n bir taraf›nda,/ Canl› bir fleyin geçe-
medi¤i,/ Gür orman var imifl./ Yaln›z bodur a¤ac›n ortas›nda,/ Parmak
bafl› kadar,/ Yuvarlak ur varm›fl,/ Kuzey taraf›ndan rüzgâr vurunca,/ Gü-
ney tarafa düflecek gibi,/ Güney taraftan rüzgâr vurunca,/ Kuzey tarafa
düflecek gibi,/ Duran a¤aç imifl./ A¤ac›n ortas›ndaki uru,/ Gün be gün
büyüyüp,/ Bir gün kifli bafl› kadar olup,/ Bir gün tokmak gibi olmufl./ Da-
ha sonra büyük demir kazan,/ Gibi olup yar›l›vermifl./ Ondan alt›n bafl-
l›,/ Gümüfl gö¤üslü o¤lan,/ Ç›k›p gelip,/ A¤ac›n gövdesinden,/ Tutunu-
verip,/ Oturup durmufl./ Gölge taraf› karar›p sertleflinceye,/ Günefl tara-
f› kahverengileflip sertleflinceye,/ O¤lan oturup durmufl./ Nice zaman,
nice vakit,/ Oturuvermifl./ Ba¤›ray›m diyende,/ Canl› fley gözükmez./
Ça¤›ray›m diyende,/ Kifli de göze gözükmez./ Daha sonra bir gün düflü-
nürken:/ “Kara a¤açtan do¤du¤umdan,/ Benim anam babam Uspun gök
denizdeki,/ Yer iyesidir herhalde” diye,/ Düflünüverip,/ “Yer anam ben
burada,/ Kat›y›p oturur kifli miyim?”/ Diye ba¤›randa,/ Neredendir bilin-
meyen,/ Bir ses-gürültü ç›km›fl./ Dinleyip durdu¤unda:/ “Oradan sürük-
lenip inip,/ Nehir yata¤›na var›p,/ Kalpak kaya alt›nda yuva tutup,/
Dünyan›n kara-ala kurdunu,/ Cihan›n k›z›l-ala kurdunu,/ Tutup yiyip
yaflars›n” deyip,/ Durur imifl./ Yalç›n kayan›n afla¤›s›na sürüklenip inip,/
Da¤ bo¤az›ndaki kara ›rma¤›n kenar›na gelip,/ Kalpak kaya alt›nda,/ Ot-
tan samandan yuva tutup,/ Kara yerin,/ Kara-ala kurdunu toplay›p yi-
yip,/ Cihan›n,/ K›z›l-ala kurdunu toplay›p yiyip,/ Karn›n›n bir taraf›,/
Böcek-kurt yedi¤inden,/ K›z›l-ala oluvermifl./ Bir taraf›,/ Kara-ala kurt
yedi¤inden,/ Kara-ala oluvermifl, yaflar imifl.”/ (…) “Deminki tay›,/ Gök
ile denkleflmifl,/ Ak taygaya yönelip,/ Gidivermifl./ “Beni flimdi nereye
götürür,/ Bu fley acaba?” diye düflünüp,/ O¤lan a¤lay›p-s›zlay›p,/ Gider-
mifl./ Öyle giderken,/ Ulu ak taygan›n önünde,/ Yalç›n aka kayan›n önü-
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ne gelip,/ Deminki tay›:/ “fiimdi in” der,/ Böyle imifl./ Deminki o¤lan›n
gönlü sevinip,/ “Nerede, nesinde kurt-kar›nca,/ Var der acaba?” diye-
rek,/ Aray›p yürüyüp duranda,/ Kurt hiç yokmufl./ Baksa ki,/ Deminki
tay›,/ Gö¤e bak›p,/ Üç defa kiflneyip,/ Durur imifl./ Birinde, kurt aray›p
aray›p/ Arkaya bakanda,/ Deminki tay›n›n yan›nda,/ Tayga-da¤ gibi bü-
yük fley,/ Geliverip dururmufl./ Sar› tay› o fleye,/ Var›p emermifl./ O k›s-
kançl›kla baksa,/ “Benim at›m›n emdi¤i fleyi,/ Ben emsem nas›l olur?”
diyerek,/ Bir taraf›na var›p emiverende,/ Deminki fley k›m›ldamadan
durur,/ Böyle imifl./ Deminki fleyi emip,/ Açken kendisi doyup,/ Susayan
kendisinin susuzlu¤u/ Kan›p dururmufl./ Sevinip doyduktan sonra,/ De-
minki tay›na baksa ki,/ Bir taraf›na var›p,/ Bir memesini emip,/ Yapa¤›-
tüyü savrulup,/ Dalgalan›p dururmufl./ Kendisine baksa ki,/ Eti-kan› do-
lup/ Kaburgas›, döflü ya¤lan›p/ Dururmufl./ Birden baksa ki,/ Aya¤›nda
bir fley/ fi›ng›rdarm›fl./ fiafl›r›p bakanda,/ Güneflte sararm›fl,/ Gölgede ka-
rarm›fl,/ Kat›lafl›vermifl derisi,/ Dökülüp düflmüfl imifl.”17

Seçilmifllik ve Tanr›sall›¤›n Bir Göstergesi Olarak Beden

Kök-Türk yaz›tlar›nda, “Teñri tek teñride bolm›fl” ka¤anlar›n
“Teñri” taraf›ndan Türk bodunu yok olup gitmesin diye tahta oturtul-
duklar›ndan söz edilmektedir.18 “Teñri tek teñride bolm›fl” ka¤anlar,
“töpü”lerinden tutulup gö¤e yükseltildikten, yani, tahta oturtulduktan
sonra gündüz oturmadan gece uyumadan çal›fl›rlar; açlar› doyurup ç›p-
laklar› donat›rlar; az› çok k›larlar; bafll›ya bafl, dizliye diz çöktürürler;
düflmanlar› a¤lat›p dostlar› güldürürler; Türk bodununu yeniden illi ve
töreli millet yaparlar. Bu görevlerini yerine getiren “Teñri tek teñride
bolm›fl” ka¤anlar, kergek bolup uçma¤a var›rlar, yani, geldikleri Tanr›
kat›na yükselirler. Onlar, O¤uz Ka¤an’›n ifadesiyle, Gök Tanr›’ya olan
borçlar›n› ödemek için vard›rlar ve bu nedenle de daha do¤ufllar›ndan
itibaren tanr›sall›klar›na ve seçilmiflliklerine vurgu yap›l›r.
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Gerçek hayatta uluslar› ad›na büyük ifller yapan ka¤anlar ve baha-
d›rlar, destanc› ve halk muhayyilesinin devreye girmesiyle efsanevî
kimliklere bürünerek kuflaktan kufla¤a aktar›lan kahramanl›k destan-
lar›n›n alplar›na ve bahad›rlar›na dönüflüverirler. Onlar›n s›radan in-
sanlardan ayr›lmalar›na ve yine s›radan insanlar›n üstesinden geleme-
yecekleri iflleri baflarmalar›na imkân veren seçilmifllik ve tanr›sall›kla-
r›, kahramanl›k destanlar›n›n alplar›yla bahad›rlar›n›n da temel özel-
likleri aras›nda yer almaktad›r. Elbette, halk›n kahramanl›k ruhunu di-
ri tutmakla yükümlü destanc›, bir sanatkâr s›fat›yla mübala¤a ve ola¤a-
nüstülü¤ün nimetlerinden olabildi¤ince yararlanacakt›r. Unutulma-
mal›d›r ki, destan› dinleyen halk, destan kahraman›n› s›radan bir in-
san s›fat›yla görmek istemeyecek ve kahraman›n, seçilmifllik ve tanr›-
sall›¤›n göstergesi olan ola¤anüstü özelliklerle donat›lmas›n› bekleye-
cektir. 

Baflta Uygur harfli O¤uz Ka¤an destan› olmak üzere, “Reflideddin
O¤uznâmesi” ve di¤er pek çok destanda, “Reflideddin O¤uznâmesi” ha-
riç, ola¤anüstü bir biçimde dünyaya gelen destan kahramanlar›n›n se-
çilmifl ve ayr›cal›kl› insanlar olduklar›na dair inanc›n alt›, daha beden-
sel özelliklerinden söz edilirken çizilmeye bafllanm›flt›r. Bedensel özel-
liklerin di¤er s›radan insanlardan farkl›l›¤›, sadece olumlu tiplerin se-
çilmifllik ve üstünlü¤ünü ifade etmek için de¤il, olumsuz kahramanla-
r›n korkunçlu¤unu ve gücünü ifade etmek için de ön plana ç›kar›lmak-
tad›r. Burada, sadece olumlu tipler üzerinde durulaca¤›ndan, sözü edi-
len olumsuz tiplerin bu özelliklerinden ayr›ca söz edilmeyecektir. 

Uygur harfli O¤uz Ka¤an destan›nda ilk insan s›fat›yla Tanr› ka-
t›ndan yeryüzüne indirilen ve kendisini Gök Tanr›’ya borcunu öde-
mekle yükümlü gören O¤uz Ka¤an’›n bedensel özellikleri hayli dikkat
çekicidir. Ola¤anüstü bir yüz güzelli¤ine sahip olan O¤uz’un beden tas-
virleri, bizi yar› insan yar› hayvan görünümüne sahip bir kahramanla
karfl› karfl›ya b›rakmaktad›r: “Gömgök, gök mavisiydi, bu o¤lan›n yüz
rengi,/ K›pk›z›l a¤›ziyle, atefl gibiydi benzi./ Al al idi gözleri, saçlar› da
kapkara!/ Perilerden de güzel, kafllar› var ne kara!/ Geldi ana gö¤süne,
ald› emdi sütünü,/ ‹stemedi bir daha, içmek kendi sütünü!/ Piflmemifl
etler ister, afl, yemek ister oldu!/ Etraftan flarap ister, e¤lenmek ister ol-
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du!/ Ans›z›n dile geldi, söyler, konuflur oldu!/ K›rk gün geçtikten son-
ra, yürür oynafl›r oldu!/ Öküz aya¤› gibi, idi sanki aya¤›!/ Kurdun bile-
¤i gibi, idi sanki bile¤i!/ Benzer idi omuzu, t›pk› samurunkine!/ Gö¤sü
de yak›n idi, koca ay›n›nkine!/ Bir insan idi, fakat, tüylerle dolu idi!/
Vücudunun her yeri, k›llarla dolu idi!”19

“Reflideddin O¤uznâmesi”nde O¤uz, babas› Kara-Han’›n ifadesiy-
le, O¤uzlar aras›nda o güne kadar dünyaya gelen çocuklar›n en güzeli
ve en temizidir: “Bir y›l geçince babas› onda olgunluk ve asâlet belir-
tileri gördü. Onun temizlik ve güzelli¤inden hayrette kald› ve dedi ki:
“Bizim kavim ve uru¤umuzda bundan daha güzel bir çocuk dünyaya
gelmemifltir.”20

Yap›lan bu tasvirlerle tasvirlerin yap›m›nda kullan›lan benzetme
unsurlar›, destan›n hitap etti¤i topluma, s›radan insanlardan ayr›lan ve
ola¤anüstülüklerle donanan bir kahraman görüntüsü sunmaktad›r. Uy-
gur harfli nüshan›n O¤uz’u, sadece töreyi yeryüzüne egemen k›lmakla
yükümlü bir kahraman de¤ildir. O, insanl›¤›n en basit aflamadan daha
geliflmifl bir aflamaya do¤ru geçirdi¤i süreci de flahs›nda ifade etmekte-
dir. O, vahfli do¤an›n bir parças› olan ve henüz bu vahfli do¤aya karfl›
egemenlik mücadelesi veren bir toplumun kahraman› s›fat›yla ola¤a-
nüstü vücut özelliklerine sahip olacak, ola¤anüstü gücü ve cesaretinin
yan› s›ra, akl›n› da devreye sokarak vahfli do¤aya karfl› yürütülen mü-
cadeleyi bütün insanl›k ad›na kazanacakt›r. Akl› ve donan›m› sayesin-
dedir ki, orman›n vahfli varl›¤›n›n üstesinden gelecek, gö¤ün ala do¤a-
n›n› gümüfl okuyla avlayacak, yersel ve göksel varl›klar üzerinde ege-
menlik sa¤layacakt›r.

Dikkat edildi¤inde görülecektir ki, Uygur harfli nüshan›n O¤uz’u-
nun yüzü gök mavisi, gözleri ise ald›r. Elbette, Tanr› kat›ndan geldi¤i-
ne inan›lan bir kahraman›n yüzü gök mavisi, gözleri de cesaret ve yi-
¤itli¤in bir göstergesi olarak al renkte olacakt›r. Kahraman›m›z›n yüzü-
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nün ve gözünün rengi üzerinde merhum Bahaedddin Ögel taraf›ndan
kapsaml› bir flekilde duruldu¤u için, burada ayr›ca durulmayacakt›r.21

Vahfli do¤aya karfl› yürütülen mücadelenin büyük oranda kazan›l-
d›¤› dönemlerde art›k, yar› insan yar› hayvan görünümündeki O¤uz’a
ihtiyaç kalmayacak, onun yerini “Reflideddin O¤uznâmesi”nin o güne
kadar do¤an çocuklardan çok daha güzel ve temiz, güzel ve temiz ol-
mas›n›n yan› s›ra, kendisine Tanr›’n›n nurlu feyzi inen O¤uz alacakt›r.
Art›k bu aflamada, ola¤anüstü vücut özelliklerine gerek kalmayacak,
bunun yerini bütünüyle ak›l, dindarl›k, cesaret, yi¤itlik, bilgi ve yete-
nek alacakt›r.

Destanlarda sadece erkek kahramanlar›n de¤il, kad›n kahraman-
lar›n da yüz ve beden tasvirlerine yer verilmifltir. Uygur harfli O¤uz Ka-
¤an destan›nda, ilk insan s›fat›yla Tanr› kat›ndan yeryüzüne indirilen
O¤uz’un eflleri de yine Tanr› kat›ndan yeryüzüne indirilmifllerdir.
O¤uz’un ilk efli, gökten ›fl›k huzmesi içinde yeryüzüne inmifl bir kad›n-
d›r ve yüz güzelli¤i ile ilgili tasvirler gökselli¤i ile do¤rudan ba¤lant›l›-
d›r. Tasvirlerde ›fl›k, kutup y›ld›z› (demir kaz›k), bir baflka deyiflle gök-
sel parlakl›k a¤›r basmaktad›r: “O¤uz Ka¤an bir yerde, Tanr›ya yalva-
r›rken:/ Karanl›k bast› birden, bir ›fl›k düfltü gökten!/ Öyle bir ›fl›k in-
di, parlak aydan, güneflten!/ O¤uz Ka¤an yürüdü, yak›n›na ›fl›¤›n,/
Oturdu¤unu gördü, ortas›nda bir k›z›n!/ Bir ben vard› bafl›nda, atefl gi-
bi ›fl›¤›,/ Çok güzel bir k›zd› bu, sanki Kutup y›ld›z›!/ Öyle güzel bir k›z
ki, gülse gök güle durur!/ K›z a¤lamak istese, gök de a¤laya durur!/
O¤uz k›z› görünce, akl› gitti beyninden,/ K›za vuruldu birden, sevdi k›-
z› gönlünden,/ K›zla gerde¤e girdi, ald› diledi¤inden.”22

O¤uz, ikinci eflini gölün ortas›ndaki yaln›z a¤ac›n kovu¤unda bul-
mufltur. A¤aç kovu¤unda bulunan k›z›n yüz güzelli¤iyle ilgili tasvirler-
de yer ve suyla ilgili unsurlar›n a¤›r bast›¤› görülmektedir: “Ava gitmifl-
ti bir gün, ormanda O¤uz Ka¤an,/ Gölün ortas›nda bir, tek a¤aç uzu-
yordu,/ A¤ac›n ko¤u¤unda, bir k›z oturuyordu/ Gözü gökten daha gök,
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bu bir Tanr› k›z›yd›,/ Irmak dalgas› gibi, saçlar› dalgal›yd›./ Bir inci idi
difli, a¤z›nda hep parlayan,/ Kim olsa flöyle derdi, yeryüzünde yaflayan:/
“Ah! Ah! Biz ölüyoruz! Eyvah! Biz ölüyoruz!”/ Der, ba¤›r›r dururdu!/
T›pk› tatl› süt gibi, ac› k›m›z olurdu!/ O¤uz k›z› görünce, akl› bafl›ndan
gitti,/ Nedense yüre¤ine, kordan bir atefl girdi./ Gönlünden sevdi k›z›,
tutup ald› elinden,/ K›zla gerde¤e girdi, ald› diledi¤inden.”23

“O¤uz Ka¤an bir yerde Tanr›ya yalvarmakta idi. Karanl›k bast›.
Gökten bir gök ›fl›k indi. Güneflten ve aydan daha parlakt›. O¤uz Ka-
¤an oraya yürüdü ve gördü ki: O ›fl›¤›n içinde bir k›z var, yaln›z oturu-
yor. Çok güzel bir k›zd›. Bafl›nda (aln›nda?) ateflli ve parlak bir beni
vard›, demir kaz›k (kutup y›ld›z›) gibi idi. O k›z öyle güzeldi ki, gülse,
gök tanr› gülüyor: a¤lasa, gök tanr› a¤l›yor (san›l›rd›). O¤uz Ka¤an onu
görünce akl› gitti, sevdi, ald›.”24

“Yine bir gün O¤uz Ka¤an ava gitti. Önünde, bir göl ortas›nda bir
a¤aç gördü. Bu a¤ac›n ko¤u¤unda bir k›z vard›, yaln›z oturuyordu. Çok
güzel bir k›zd›. Gözü gökten daha gök idi: saç› ›rmak gibi dalgal› idi: di-
fli inci gibi idi. Öyle güzeldi ki, e¤er yeryüzünün halk› onu görse: ‘Ey-
vah! Ölüyoruz!’-der ve (tatl›) süt (ac›) k›m›z olurdu. O¤uz Ka¤an onu
görünce akl› gitti. Yüre¤ine atefl düfltü; onu sevdi, ald›. Onunla yatt› ve
dile¤ini ald›.”25

Sonuç

Yarat›l›fl mitleri, özellikle de ilk insan›n yarat›l›fl›n› konu edinen
“antropogonik” mitler, insan bedeninin oluflumu ve de¤iflimiyle ilgili
sorulara neden ve ve sonuç iliflkisi çerçevesinde yan›t verirken, Tanr›
ile fleytan aras›ndaki çat›flmaya s›k s›k at›f yapm›flt›r. “Bafllang›ç”taki
(yarat›l›fl an›ndaki) kimi özelliklerin yok oluflu ya da yine “bafllang›ç”ta
olmayan baz› özelliklerin sonradan ortaya ç›k›fl›, di¤er kimi etkenlerin

Emine Gürsoy-Naskali & Aylin Koç • 151

23 age., s. 117-118.
24 W. Bang-R. Rahmeti, O¤uz Ka¤an Destan›, ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Türk Dili Semineri Neflriyat›, ‹stanbul 1936, s. 14-15.
25 age., s. 15.



yan› s›ra, fleytan›n müdahaleleriyle de izah edilmeye çal›fl›lm›flt›r. ‹lk
insanlar›n oluflumunu çoklukla Tanr› taraf›ndan kurgulanan ve ger-
çeklefltirilen “yarat›l›fl”la izah eden mitlere göre, insanlar›n kimi be-
densel özellikleriyle bu özelliklerdeki de¤iflim, genelde ilk insanlar›n
iflledikleri “hata”larla fleytan›n “müdahale”lerini de içeren bir sürecin
ürünüdür. 

‹nsan bedeninin Tanr› kat›nda maruz kald›¤› bu de¤iflim, daha
sonraki dönemlerde ortaya ç›kan ve ilk insan›n yarat›fl›yla ilgili tasav-
vurlara da yer veren kimi destanlarda da yans›mas›n› bulmufltur. W.
Radloff taraf›ndan Altay bölgesinden derlenen yarat›l›fl mitinde, ilk
insanlar›n vücutlar›n›n bafltan aya¤a tüylerle kapl› oldu¤undan ve fley-
tan›n müdahalesiyle ifllenen bir “hata” nedeniyle bu tüylerin döküldü-
¤ünden söz edilmektedir. ‹nsan vücudunun tüy, kabuk ve t›rnakla kap-
l› olmas› hususuna, yaz›l› kaynaklarda yer alan kimi ‹slâmî rivayetlerin
yan› s›ra, Uygur harfli “O¤uz Ka¤an” destan›yla “Ar›-Haan”da da rast-
lanmaktad›r. “Ar›-Haan”da vücudu kaplayan sert kabuk, ilkel beslen-
me tarz›n›n terk edilmesiyle yerini bugünkü biçimine b›rakmaktad›r.
Bu noktada, O¤uz Ka¤an ile Ar›-Haan’›n an›lan destan metinlerinde
karfl›m›za ilk insan s›fat›yla ç›kt›klar›n› ve insanl›¤›n geliflim çizgisini
yans›tt›klar›n› bir kez daha hat›rlatmakta yarar vard›r.

Pek çok mitte, insan›n yarat›l›fl› ve ilk insanlardaki cinsiyet fark-
l›laflmas›, do¤rudan Tanr› taraf›ndan kurgulanan; ama, yer yer fleytan›n
müdahalelerine aç›k olan yarat›l›flla izah edilirken, Devadarî’nin ak-
tard›¤› yarat›l›fl mitinde ilk insanlar›n yarat›l›fl› ve cinsiyet farkl›laflma-
s› burçlara, do¤a olaylar›na ve dört temel unsura (hava, su, toprak ve
atefl) ba¤lanm›flt›r. Burada, yarat›l›fl›n Tanr› taraf›ndan kurguland›¤›na
dair do¤rudan bir ifade yer almamaktad›r. 

Mitlerde ilk insan›n meydana geliflinin çoklukla Tanr› taraf›ndan
kurgulanan ve gerçeklefltirilen bir eylem oldu¤unun alt› s›k s›k çizil-
mekle birlikte, yukar›daki kimi örneklerde, insan bedeninin biçimsel
yap›s›n›n Tanr› taraf›ndan özellikle tasarlanmad›¤›na dikkat çekilmek-
tedir. ‹nsan bedeninin bugünkü biçimi, ya su üzerinde yüzen insan is-
keleti biçimindeki topra¤a (özellikle de daha sonra “Erlik” ad›n› ala-
cak “Kifli” için söz konusudur) ya da bir ma¤ara içerisinde yer alan in-
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san bedeni biçimindeki yar›klara ba¤lanarak izah edilmeye çal›fl›lm›fl-
t›r. 

Türkler aras›ndan derlenen popüler yarat›l›fl mitlerinde, insanla-
r›n ten renklerinin farkl›l›¤› hakk›nda herhangi bir aç›klamaya rast-
lanmazken, yaz›l› kaynaklarda yer alan kimi ‹slâmî rivayetlerde insan-
lar›n ten renklerinin farkl›l›¤›, Âdem’in farkl› renkteki topraklar›n bir-
lefliminden meydana gelmesine ba¤lanm›flt›r.

Kad›n›n erke¤in kaburga kemi¤inden yarat›ld›¤›na dair “Tevrat”
kaynakl› inanc›n yans›malar›, kimi yarat›l›fl mitleriyle yaz›l› kaynaklar-
da yer alan kimi ‹slâmî rivayetlerde de görülmektedir. Bu yans›man›n
yer ald›¤› kimi yarat›l›fl mitlerinde erkek Tanr›, kad›n ise fleytan tara-
f›ndan yarat›lm›flt›r.26 Taberî ve Rabguzi’de yer alan ‹slamî rivayetler-
de kad›n›n bu flekilde yarat›l›fl› da yine Tanr› taraf›ndan gerçeklefltiril-
mifltir. Tanr›, güzelli¤in %90’›n› erke¤in e¤ri kaburga kemi¤inden ya-
ratt›¤› kad›na vermeyi de ihmal etmemifltir. Bu “erkek merkezli” ina-
n›fla göre, Âdem’in Havva ile birleflmesi, erke¤in yitirdi¤i e¤e kemi¤iy-
le yeniden bütünleflmesi anlam›na gelmektedir. Yine bu inan›fla göre,
her bir evlilik Âdem ile Havva’n›n birleflmesi ve dolay›s›yla erke¤in
“yitik” kaburga kemi¤ine yeniden kavuflmas› anlam›na gelmektedir.
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mitte bir kez daha karfl›m›za ç›kar›lmaktad›r. Tanr›-Erkek ve fieytan-Kad›n eflleflme-
sinin güzel ve iyi olan her fleyin Tanr›, çirkin ve kötü olan fleylerin ise fieytan tara-
f›ndan yarat›ld›¤›na dair inan›fltan kaynakland›¤›n› ifade etmemiz gerekmektedir.
Bu ba¤lamda, kad›n›n, kimi mitik metinlerce yabanc› kültürlerin (dinlerin) de et-
kisiyle insafs›zca kötüler kategorisine dâhil edildi¤ini ve fieytan’la birlikte düflünül-
dü¤ünü söylemek, pek de yanl›fl olmayacakt›r.



Baflta O¤uz Ka¤an olmak üzere, Türk kahramanl›k destanlar›n›n
olumlu kahramanlar›, genellikle, seçilmifllik ve Tanr›sall›¤› yans›tan
vücut özelliklerine sahiptirler. Onlar, güzellikleri ve vücut özellikleriy-
le di¤er “s›radan” insanlardan ayr›lmaktad›rlar. Yukar›da da ifade edil-
di¤i üzere, onlar, en kritik dönemlerde ola¤anüstü flartlarda dünyaya
gelirler ve h›zl› bir büyüme sonras›nda yürütmeleri gereken as›l müca-
delelerine giriflirler. Bu tür destan kahramanlar›n›n maceralar›n› des-
tanc›n›n a¤z›ndan dinleyen halk, destan kahramanlar›n› s›radan in-
sanlar olarak görmek istememekte ve kahramanlar›n seçilmifllik ve
tanr›sall›¤›n göstergesi olan ola¤anüstü özelliklerle donat›lmalar›n›
beklemektedir. Toplumun, tarihte yaflam›fl ve toplum ad›na önemli ifl-
ler baflarm›fl kifliler hakk›ndaki de¤erlendirmelerinin çoklukla “ola¤a-
nüstülük”, “mübala¤a” ve “menkabe” kavramlar› çerçevesinde ortaya
ç›kt›¤›n› düflünecek olursak, bu durumun son derece normal oldu¤unu
söylememiz gerekecektir. Seçilmifllik ve Tanr›sall›k vas›flar›na sahip
olan destan kahramanlar›n›n eflleri de –O¤uz örne¤inde gökten indiri-
len k›zlar- seçilmifllik ve Tanr›sall›¤›n simgesi olan bedensel özellikle-
re sahiptirler. Uygur harfli nüshada, O¤uz Ka¤an’›n evlendi¤i kad›nla-
r›n gökle ve seçilmifllikle olan ilgileri, çoklukla, bedensel özelliklerinin
tasviri s›ras›nda vurgulanmaya çal›fl›lm›flt›r. “Reflideddin O¤uznâme-
si”nde ise O¤uz’un evlendi¤i üçüncü kad›n›n seçilmifllik ve Tanr›sall›-
¤›, O¤uz’un dinini kabul etmesiyle ifade edilmifl, bedensel tasvirlerden
ayr›ca yararlan›lmam›flt›r.

Kaynaklar

Aça, Mehmet, “Yarat›l›fl Mitleri, fiamanizm ve Tasavvuf Ba¤lam›nda Düflüfl,
Mahrumiyet ve Hapis”, Hapishane Kitab›, Editörler: Emine Gürsoy
Naskali, Hilal Oytun Altun, Kitabevi, ‹stanbul 2005, s. 503-518.

Bang, W.-R. Rahmeti, O¤uz Ka¤an Destan›, ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi Türk Dili Semineri Neflriyat›, ‹stanbul 1936.

Ergin, Muharrem, Orhun Abideleri, Bo¤aziçi Yay›nlar›, 20. bask›, ‹stanbul
1996.

Ergun, Metin-Mehmet Aça, T›va Kahraman›k Destanlar›, C. 2, Akça¤ Yay›n-
lar›, Ankara 2005.

154 • Beden Kitab›



‹nan, Abdülkadir, Tarihte ve Bugün fiamanizm, Materyaller ve Araflt›rmalar,
Türk Tarih Kurumu Yay›nlar›, 5. bask›, Ankara 2000.

Köprülü, M. Fuad, Türk Edebiyat› Tarihi, Akça¤ Yay›nlar›, 5. bask›, Ankara
2003.

Marriot, Alice-Carol K. Rachlin, K›z›lderili Mitolojisi, Çev. Ünsan Özünlü, 3.
bask›, ‹mge Kitabevi, Ankara 1998.

Nas›rü’d-din bin Burhanhü’d-din Rabguzi, K›sasü’l-Enbiyâ (Peygamber K›ssala-
r›)-I, Girifl-Metin-T›pk›bas›m, Hzl. Aysu Ata, Türk Dil Kurumu Yay›n-
lar›, Ankara 1997.

Ögel, Bahaeddin, (1993), Türk Mitolojisi (Kaynaklar› ve Aç›klamalar› ‹le Des-
tanlar), 1. c., Türk Tarih Kurumu Yay›nlar›, Ankara.

Radloff, W., Sibirya’dan, Çev. Ahmet Temir, C. 2, Milli E¤itim Bakanl›¤› Ya-
y›nlar›, ‹stanbul 1994.

Taberî, Milletler ve Hükümdarlar Tarihi, Çev. Zâkir Kadirî Ugan-Ahmet Temir,
C. 1, Milli E¤itim Bakanl›¤› Yay›nlar›, ‹stanbul 1991.

Togan, A. Zeki Velidi, O¤uz Destan› Reflideddin O¤uznâmesi, Tercüme ve Tahli-
li, 2. bask›, Enderun Kitabevi, ‹stanbul 1982.

Emine Gürsoy-Naskali & Aylin Koç • 155



156



O¤uz Ka¤an’dan Dede Korkut’a Kahramanlar›n
Beden Tasvirlerinin Sembolik Anlamlar›

Ali Duymaz*

Girifl

Destan kahramanlar› ola¤anüstü nitelikleriyle toplumlar›n ideal
tipleridirler. Bu nedenle destan kahramanlar› hem psikolojik hem de
fiziki anlamda s›radan insanlardan daha farkl› özelliklere sahiptirler.
Destan kahraman›na yüklenen ola¤anüstü bu nitelikler ço¤unlukla çe-
flitli sembollerle ifade edilir. Bu durumu Türk destanlar›n›n prototipi
konumundaki Uygurca O¤uz Ka¤an Destan›’nda O¤uz’un beden tasvir-
lerinde ve O¤uznamecilik gelene¤inin son halkas› olarak niteleyebile-
ce¤imiz Dede Korkut Kitab›’nda görebilmekteyiz. Bu bildiride O¤uz Ka-
¤an ve Dede Korkut ba¤lam›nda kahraman tasvirleri, bu tasvirlerdeki
semboller, bu sembollerin anlam›, sembollerin kullan›lma nedenleri
gibi konular üzerinde de¤erlendirmeler yap›lacakt›r. Bu sayede bu an-
latmalar› yaratan insanlar›n inanç ve de¤erler sistemi, siyasi ve sosyal
yap›s›, kozmik meraklar›, evreni ve eflyay› alg›lama tarzlar› üzerine ba-
z› sonuçlara ulafl›lacakt›r.

O¤uz destan› hem mitolojik, hem de tarihsel metinlere sahip bir
destand›r. Biz bu çal›flmada esas olarak Uygurca O¤uz Ka¤an destan›n›
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ele alaca¤›z. Çünkü araflt›rmac›lar›n görüfl birli¤i ettikleri bu çok eski
ve mitolojik metin, tarih içinde canl›l›¤›n› korumufl, Türk kültürünün
de¤iflik tabakalar›nda yaflamaya devam etmifltir. Reflideddin O¤uzna-
mesi ve fiecere-i Türki’de ‹slâm diniyle bar›flt›r›lm›fl, Dede Korkut hikâ-
yelerinde ise neredeyse dar bir afliret yap›s› ve co¤rafyayla s›n›rland›r›l-
m›fl bir yap› gösteren O¤uznamecilik gelene¤i, Türk kültürünün aç›k-
l›¤›n›n, her flartta ve ortamda kendini kaybetmeden yaflay›fl›n›n teme-
lini teflkil eden imgeleri ve simgeleri de bize sunabilecek bir destand›r.

Ayr›ca her ne kadar O¤uz ve Uygur gibi adlarla s›n›rland›r›lmaya
çal›fl›l›rsa çal›fl›ls›n bu destan›n, Türk kozmik tasavvurlar›n› ve bu ta-
savvurlardan kaynaklanan siyasi, idari ve sosyal yap›y› en temel pren-
sipleriyle ortaya koydu¤u aç›kt›r. Bu destan, san›ld›¤› gibi sadece belir-
li bir tarihsel dönemi, belirli bir co¤rafyay›, belirli bir kültür ve mede-
niyet seviyesini yans›tmakla s›n›rl› de¤ildir. Bütün bunlar› yans›tt›¤›
gibi tarih, co¤rafya ve medeni seviye gibi Türk kültürü için de¤iflken
say›lan yap›lar›n üzerinde, birçok miyar tafl›ndan geçerek günümüze
kadar ulaflm›fl ortak Türk zihniyetinin göstergelerini bünyesinde bar›n-
d›rmaktad›r.

1. “Kutlu”/ “Kutalm›fl” O¤uz

O¤uz Ka¤an destan›, araflt›rmac›lar›n görüfl birli¤i içinde ileri sür-
dükleri gibi bafl k›sm›ndan eksiktir. Metin, “… bolsung›l tep tediler,
anung angagusu uflbu turur (… olsun dediler. ‹flte onun resmi budur)”
fleklindeki sözlerle ve hemen alt›nda bir öküz resmiyle bafllamaktad›r.
“Tak› mund›n song sevinç tapd›lar (Art›k bundan sonra sevinç buldu-
lar)” sat›rlar›yla devam etmektedir. Takip eden sat›rlarda “... bir kün ay
kagannug közü yar›p1 bodad›, irkek ogul togurd›. Oflul ogulnung öng-
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lüki ç›rag› kök irdi, ag›z› atafl k›z›l irdi, közleri al, saçlar› kafllar› kara ir-
diler irdi. Yakfl› nepsikilerdin körüglügrek irdi.” (Ay Ka¤an’›n gözleri
parlad›, bir erkek çocuk do¤urdu. O o¤lan›n yüzünün rengi gök idi, a¤-
z› atefl k›rm›z› idi, gözleri al, saçlar› kafllar› kara idi. Güzel perilerden
daha güzeldi)2 fleklinde O¤uz’un tasvirinin verildi¤i bir k›s›m vard›r.
Bu bölüm O¤uz Ka¤an’›n do¤umunun anlat›ld›¤› k›s›md›r. Burada ön-
celikle dikkatleri çekmek istedi¤imiz husus, ›fl›k, renk ve gökyüzü ci-
simlerinin adlar›yla örülü bir simgeler dünyas›d›r. Metin düz biçimde
tahlil edilecek olursa bunlar›n birer benzetmeler örgüsü oldu¤u düflü-
nülebilir. Bizce “ay”, “yar›-”, “ç›rag”, “kök”, “atafl”, “k›z›l”, “al”, “kara”
gibi ›fl›k ve renkle ilgili kavramlar ile do¤an çocu¤un “köz”, “önglük”,
ag›z”, “saç”, “kafl” gibi uzuvlar› aras›ndaki paralellik sadece benzetme
amac› tafl›mamaktad›r. “Nepsiki”, (peri) ve “körüklügrek” (daha güzel)
kelimelerinde de dolayl› olarak ›fl›kla ilgili ça¤r›fl›mlar mevcuttur.
Araflt›rmac›lar›n cinsiyeti, anneli¤i babal›¤› hususunda tart›flt›klar›
“Ay Ka¤an” da bir idari mevkiden ziyade bu ›fl›k ve renk sembolizmi
içinde ald›¤› yerle izah edilmelidir. Asl›nda bu sat›rlarda O¤uz Ka-
¤an’›n daha do¤uflta kazand›¤› ve yüzünde tecelli eden “kut” anlat›l-
maktad›r. Nitekim Kutadgu Bilig’de de “kut”u Aytold› temsil etmekte-
dir. Tanr›’n›n ba¤›fllad›¤› kut, Aytold›’da tecelli etmektedir. Nitekim
Aytold›, kendisine kim oldu¤u soruldu¤unda “Benim ad›m› ve tabiat›-
m› bögüler (alimler) aya benzetirler” demektedir. Kutadgu Bilig’de gü-
neflin soyut anlamda töreyi, somut olarak ise hükümdar› temsil edifli gi-
bi ay›n da soyut olarak kutu, somut olarak ise veziri temsil etti¤i görü-
lür.3 Türk inanç sisteminde çok önemli bir yere sahip olan ve bir nûr,
›fl›k hüzmesi fleklinde tecessüm ettirilen kut, baflta ka¤anlar, hanlar ol-
mak üzere baz› kifli ve nesnelere Tanr›’n›n ba¤›fllad›¤› bir ayr›cal›kt›r.

Emine Gürsoy-Naskali & Aylin Koç • 159

Türk’te mecazlaflan “yar›mak” fiilinin do¤ru olaca¤›n› ortaya koymaktad›r (Paul Pel-
liot, Uygur Yaz›s›yla Yaz›lm›fl U¤uz Han Destan› Üzerine, Çev. Vedat Köken, Türk Dil
Kurumu Yay›nlar› Ankara 1995, s. 9-10).

2 Muharrem Ergin, O¤uz Ka¤an Destan› (Tercüme Metin, Sözlük), Hülbe Bas›m ve Ya-
y›n A.fi., Ankara 1988, s. 13, 29.

3 Sait Bafler, Kutadgu Bilig’de Kut ve Töre’den Sevgi Toplumuna, Seyran Kitap, ‹stanbul
1995, s. 49-69.



Mo-tun’dan Kültigin’e kadar pek çok Türk Ka¤an’› “kutlu”, “kutalm›fl”
olduklar›n› kendileri ifade etmifllerdir.4 O¤uz Ka¤an da, daha do¤u-
munda bu “kut”a nail olmaktad›r. “Tengri teg tengride bolm›fl Türk
Bilge Ka¤an” sözüyle yukar›da sat›rlardaki ifade fark›, birinin idarî bir
metin, di¤erinin ise estetik bir metin olmas›ndan kaynaklanan bir
farktan öteye gitmemektedir düflüncesindeyiz. 

O¤uz’un a¤z›n›n atefl renginde gözlerinin al olmas› da dikkat çeki-
cidir. O¤uz’dan baflka Manas’›n do¤umunda da gözlerinin k›z›l oldu¤u
söylenmifltir. Altay bölgesindeki baz› efsanelerde gözleri ateflli, Tanr›
taraf›ndan gönderildi¤ine inan›lan çocuklar görmek de mümkündür.5

K›rm›z› renk mitolojilerde güneflin ve savafl tanr›lar›n›n rengi olarak
yer almaktad›r. Kuvvet, güç, iktidar, hakimiyet ifade eder.6 Türk mito-
lojisindeki a¤z› veya gözleri k›rm›z› insanlar›n varl›¤›, hatta bu motif-
lerin destanlarda da yaflad›¤›n› göz önüne ald›¤›m›zda k›rm›z› rengin de
gücü, Tanr›sall›¤› sembolize etti¤ini, böyle oldu¤u için O¤uz’un yüz tas-
virinde kullan›lm›fl oldu¤unu söyleyebiliriz. 

O¤uz Ka¤an destan›n›n bafl k›sm›nda yer alan öküz sureti ile “ay
kagan” ifadesi aras›nda bir iliflki olmal›d›r. Sadece Türk mitolojisinde
de¤il, pek çok mitolojide ay, sulara ve ya¤mura hükmeden ve yeryüzü-
ne bereket da¤›tan, genellikle bo¤a ile efl tutulan bir gök cismidir. Ay›n
hilal halinin bo¤an›n boynuzlar›yla benzerlik göstermesi ve her ikisi-
nin dölleyici niteliklere sahip olmas›, bu iki cisim aras›nda bir benzer-
lik kurulmas›na neden olmufltur. Bo¤a ayr›ca mitolojilerde gök tanr›la-
r›n›n ve gücün simgesi olagelmifltir.7 Adeta bo¤a Tanr›’n›n yeryüzün-
deki flekli ve gücünün yans›mas›d›r. Bu durumda O¤uz’un beden tasvi-
rinde onun ilk ata, ilk dölleyici olarak kabul edildi¤ini, bu nedenle
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Tanr›yla ba¤lant›s› olan ve onun yaratma eylemini dünyada hâkim k›-
lan öküze benzetildi¤ini söylemek mümkündür. O¤uz’un do¤umundan
sonra vücut yap›s›n›n öküzle benzerlikler gösterdi¤ini ona ait olarak
gösterilen resimden takip edebilmekteyiz. Buradan hareketle O¤uz’un
vücudunda Tanr›sal bir modelin yarat›ld›¤›n›, onun ilk insan, neslin
bafllang›c›n› temsil etti¤i yönünde mesajlar›n çeflitli sembollerle veril-
di¤i sonucunu ç›karabiliriz. 

Ayla ilgili bir baflka nokta da fludur: Ay, do¤uflu, bat›fl› ve yeniden
do¤ufluyla do¤umu, ölümü ve yeniden do¤umu da iflaret etmektedir.
Ay›n ortaya ç›k›fl› fleklindeki kozmik hadisenin “do¤mak” fiiliyle nite-
lenmesi de asl›nda ay ile do¤um kavram› aras›ndaki semantik yak›nl›-
¤› göstermektedir. K›sacas›, ay›n çok çeflitli sembolik anlamlar› içinde
do¤um da vard›r. 

‹nsan düflüncesinin tanr›sal olanla ›fl›k aras›nda istiareye dayal› bir
iliflki kurdu¤u dikkati çekmektedir. ‹slâm dininde de “nûr” kavram›n›n
ayn› ça¤r›fl›m alan› vard›r8. Tasavvuf literatürüne göre söylersek “nûr”,
Tanr›’n›n tecellisidir. Tecelli kavram› ise estetik terimi olarak sembo-
lün ay›rt edici vasf›d›r. Tanr›’n›n bir alegorisi, iflareti yoktur; ancak
sembolü, yani tecellisi vard›r ve o da ›fl›kt›r. Yani ›fl›k Tanr›’n›n kendi-
si, zat› veya organik bir iflareti de¤ildir. Tanr›’n›n nûrunun tecellisine
mazhar olanlar›n bafl›nda ise peygamberi Hazret-i Muhammet gelmek-
tedir. Tasavvufta da güneflle Tanr›, ayla peygamberin kastedildi¤i ol-
mufltur. 

Renk ise nesnelere ›fl›¤›n vurmas›yla gerçekleflen duyusal bir kav-
ramd›r. Daha do¤rusu varl›klar›n görünüflü ›fl›kla sa¤lan›r. Bu da bütün
varl›¤›n, Tanr›’n›n nurunun tecellisi olarak yorumlanmas› flekliyle ta-
savvufa girmifltir. 

Her ne kadar nesnel gerçekli¤e yönelmifl, sembolizmden uzaklafl›p
teflbih haline gelmeye bafllam›fl da olsa O¤uz Ka¤an’›n yüzünde tecelli
eden tanr›sal bir ›fl›k, Türk mitolojisindeki ad›yla kut anlat›lmaktad›r.
Burada mistik sembolizmle tanr›y› alg›lamak için insanî hayal gücü-
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nün s›n›rlar› zorlanm›flt›r, eski insan›n en az tan›d›¤› ve hâkim olmak-
ta güçlük çekti¤i gökyüzü cisimleri ile yine kayna¤› gökyüzü cisimlerin-
de olan ›fl›k ve ›fl›¤›n nesneye yans›mas›yla oluflan renkler kullan›lm›fl-
t›r.

Bu sat›rlarda anlat›lan O¤uz Ka¤an’›n yüzü bir imaj veya bir tab-
lo olarak gözümüzde canlansa tuhaf bir manzarayla karfl›lafl›rd›k. Çün-
kü yüzü mavi ya da yeflil, a¤z› k›pk›rm›z›, gözleri al, saçlar› kafllar› kara
bir sima resmediliyor. Sonra da “perilerden daha güzel oldu¤u” belirti-
liyor. Ya güzellik anlay›fllar› çok farkl›, ya da benzetmelerde amaç ger-
çek bir sima tasviri yapmak de¤il, tam aksine “›fl›ktan yarat›lm›fl olan
periler”den daha güzel bir yüzün soyut resmini yapmak. Bizce ikincisi
geçerlidir. Bu ifadelerde amaç, gözler önünde gerçekçi bir tablo olufl-
turmak de¤il, tanr›sal olan ›fl›¤›n, kutun O¤uz Ka¤an’›n yüzündeki te-
cellisini anlatmakt›r.

Renk sembolizmi, Dede Korkut Kitab›’nda da kullan›lmaktad›r.
Özellikle atlarla ilgili kullan›mlarda boz renk tercih edilmektedir. Dir-
se Han O¤lu Bo¤aç boyunda H›z›r boz atl›d›r, Salur Kazan’›n Evinin
Ya¤maland›¤› boyda Gaflet Koca’n›n ve Bams› Beyrek’in atlar› boz
renktedir.9 Dede Korkut Kitab›’nda atlar›n d›fl›nda baz› ota¤lar›n ve k›-
l›çlar›n rengi de boz renktedir.10

2. Gökyüzü Simgecili¤i

Dikkati çeken bir di¤er nokta da gökyüzü cisimlerinin genifl sim-
ge alan›d›r. Çünkü O¤uz Ka¤an’›n s›fat› olarak kullan›lan ay, gök gibi
renk ve ›fl›k unsurlar›, aslen gökyüzü cisimlerinin üst anlamlar kazan-
mas›ndan ibarettir. Gök simgecili¤i ise tabiat› icab›, “zaman ve mekan
bak›m›ndan sonsuzluk”, “yükseklik”, “üstünlük”, “aflk›nl›k”, “uçmak”,
“ka¤anl›k”, ”kozmik a¤aç”, “kozmik da¤”, “alpl›¤a kat›lma töreni” ve
nihayet bütün bunlar›n toplam› “tanr›sal olma” gibi pek çok tören,

162 • Beden Kitab›

9 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitab› I Girifl-Metin-Faksimile, Türk Dil Kurumu Ya-
y›nlar›, Ankara 1994, s. 90, 112, 121. 

10 Yaflar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Anahatlar›, Kabalc› Yay›nevi, ‹stanbul 2002, s.
188.



inan›fl ve motifi bünyesinde tafl›maktad›r. “Tengri” kelimesinin gökyü-
zü kavram›ndan al›nma oldu¤unu da hat›rlatal›m. Ancak hemen be-
lirtmek gerekir ki, bunlar›n hiç biri tek bafl›na Tanr›’y› iflaret etmez,
belki sadece tanr›sal olan› ifade ederler ya da Tanr›’n›n tezahürleridir.
Kut, nas›l Tanr›’n›n tecellisi ise gök, ay, günefl gibi cisimler de, f›rt›na,
ya¤mur, flimflek gibi do¤al olaylar da birer tanr›sal tezahürdür. ‹nsanda-
ki tanr›sal tezahürler ise efsanevi modele, yani ilk ana, mükemmele,
kozmosa dönüflle veya gö¤e yak›nl›kla, yani tahta ç›kma, bir üst top-
lum tabakas›na kat›lma, uçma, uruç etme, aflk›nl›k gibi fiziksel ve sos-
yal olaylarla gerçekleflecektir. Bunlara da¤, a¤aç gibi yükseklik boyutu
olan do¤al varl›klar› da eklemek gerekir. Nitekim bütün bunlar desta-
n›n ilerleyen bölümlerinde O¤uz Ka¤an’la ilgili olarak anlat›lacaklar›
da daha bafl›ndan sezdirmektedir.

Türk inan›fl sisteminde gökyüzü kutsal›n, Tanr›n›n mekân› olarak
düflünülmüfl ve bu nedenle kutsal kabul edilen varl›klarla gökyüzü ara-
s›nda çeflitli iliflkilerin oldu¤u kabul edilmifltir. O¤uz’un da gö¤e ait bir
kahraman oldu¤unu vurgulamak için onun yüz ve beden özelliklerinin
göksel olanla benzerlik gösterdi¤i kullan›lan baz› sembollerle belirtil-
mifltir. Adeta O¤uz’un yüzünde gökyüzü sembolize edilmifltir. Onun gö-
¤ün veya kutsal›n o¤lu olarak yeryüzüne indirildi¤i Tanr› ad›na yeryü-
zünde kendisine verilen k›zlarla insan neslini bafllatt›¤› destanda sem-
bolik ifadelerle belirtilmifltir. Bütün bunlar, destanda O¤uz’un do¤um
sahnesinde yap›lan tasvirlerde bulunmaktad›r.11
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11 Mircea Eliade, “Gök” ve “Tanr›” aras›ndaki iliflkinin Türkler taraf›ndan kuruldu¤u-
nu söyler. Ona göre Sümercedeki dingir “Tanr›”, “›fl›k saçan” sözünün Türk-Mo¤ol-
ca tengri “Gök”, “Tanr›” sözcü¤üyle ba¤lant›l›d›r. Dördüncü bin y›lda Hazar ve Al-
tay kültürleri aras›ndaki baz› kültürel etkileflimlerin oldu¤unu ve bunun neticesin-
de baz› kelimelerin Sümer bölgesine geldi¤ini söyler. Eliade, Gök Tanr›n›n en eski
proto-Türk uygarl›¤›na ait oldu¤unu, Hint-Avrupal›lar›n dinsel kurumlar›n›n yap›-
lar›n›n di¤er tarih öncesi Do¤u ya da Akdeniz uygarl›klar›ndan daha ziyade proto-
Türklerin dinsel kurumlar›n›n yap›lar›na daha yak›n oldu¤unu belirtmifltir (Mircea
Eliade, Dinler Tarihine Girifl, Çev. Lale Arslan, Kabalc› Yay›nevi, ‹stanbul 2003, s.
83). 



3. Zaman›n D›fl›na Ç›kman›n Bir Baflka Boyutu, H›z

Destan›n devam›ndaki sat›rlara dönelim: “Oflul ogul anas›n›ng
kögüzündün oguzn› içip, mund›n art›krak içmedi. Yig et, afl, sürme ti-
ledi. Tili kile bafllad›. K›r›k kündin song bedükledi, yüridi, oynad›. (Bu
çocuk anas›n›n gö¤sünden ilk sütü emdi ve bir daha emmedi. Çi¤ et,
çorba ve flarap istedi. Dile gelmeye bafllad›; k›rk gün sonra büyüdü, yü-
rüdü ve oynad›.)”

Burada üzerinde durulmas› gereken bir iki husus var. Bunlardan il-
ki O¤uz Ka¤an’›n büyüme h›z›d›r ki destan mant›¤›nda zaman›n kro-
nolojik ve say›sal yönüyle de¤il, niteliksel ve tarih d›fl› yönüyle öne
ç›kmas› bunu aç›klamaktad›r. Destan kahraman› O¤uz, alelade bir ki-
fli de¤ildir, bir çocu¤un büyüme süresinin d›fl›nda bir h›za sahiptir. Bu
aç›dan da bir çocu¤un büyümesi için gerekli olan hal ve davran›fllar›
son derece h›zl› ve sadece birer defa yaparak, “k›rk” günde biyolojik
büyümesini tamamlamaktad›r. Çünkü bunlar destan›n içinde önem ta-
fl›mayan, kayda de¤er olmayan fleylerdir. K›rk rakam› da yukar›da da
ifade etti¤imiz gibi, say› olarak de¤il nitelik olarak önemlidir. Burada
bir baflka husus ise “o¤uz” sözüdür. Araflt›rmac›larca “u¤uz”, “oguz” gi-
bi de¤iflik flekillerde okunan, ama genellikle “ilk süt” anlam›nda de¤er-
lendirilen “oguz” sözünün destan kahraman› “O¤uz Ka¤an”la ilgisi ne-
dir?

O¤uz’un “cihangir olma ideali”ni fliddetle hissetmesi, gücünü bu
amaç için kullanmas› sürati sa¤layan önemli bir husustur.12 Bir baflka
nokta ise biyolojik bir varl›k olarak dünyaya gelen O¤uz’un, do¤umun-
da kazand›¤› potansiyel kut ve gücünü kullanarak bir an önce alplar
aras›na kat›lma töreninin gerçekleflmesi gere¤idir. Çünkü O¤uz toplu-
munun kabullerine göre, do¤al bir varl›k olan insan ancak potansiyel
bir alp olarak görülür. Bu kiflinin, muhakkak surette eriflkinler toplulu-
¤una kat›lmas›, yani gerçek bir toplum üyesi olmas› gerekmektedir. Bu
da toplumun medeniyet seviyesine ba¤l› bir törenle gerçekleflecektir.
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12 Mehmet Kaplan, O¤uz Ka¤an Destan›, Dergâh Yay›nlar›, ‹stanbul 1979, s. 29-31;
Mehmet Kaplan, “O¤uz Ka¤an-O¤uz Han Destan›”, Türk Edebiyat› Üzerinde Araflt›r-
malar 3 Tip Tahlilleri, Dergâh Yay›nlar›, ‹stanbul 1996, s. 16.



Avc› ve göçebe bir toplum olan O¤uzlarda, kahraman›n yapaca¤› fley
zaten belirlidir. Bu, toplumu ve toplumun geçim kaynaklar›n› fiili an-
lamda tehdit eden, yani düzeni bozan canavar›n yenilmesidir. ‹flte bu
geçifl törenine kadar O¤uz’un çocukluk dönemi, bir kez süt emmesi, ye-
mek, çi¤ et, flarap istemesi, yürümesi gibi sadece fiziki bir iki geliflmey-
le s›n›rl› olarak anlat›l›r. Bunlar da dikkat edilirse Anadolu’da son y›l-
lara kadar geleneksel olarak yaflat›lan k›rklama, difl hedi¤i, tuflak kes-
me gibi küçük geçifl törenleriyle paralellik göstermektedir.

4. Tabiat ve Güç

Bu hayvan teflbihleriyle dinleyicide oluflan imaj, gücün tabiatta-
ki temsilcilerinin birer özeli¤inin al›narak O¤uz Ka¤an’da tecessüm
ettirilmesiyle meydana getirilen zoomorftur veya çok yönlü bir istiare-
dir. Buradaki imaj› da gerçek bir tasvir olarak de¤erlendirmemek icap
eder. Türk kültürü, mesela Grek medeniyeti gibi bu tasviri heykele
dökmemifl, sözde, edebiyatta b›rakm›flt›r. Ancak bütün bu imajlar›n
sembolik de¤eri kanaatimizce O¤uz’un tabiat› yenebilmesi için, tabi-
atta gücü temsil eden bütün hayvanlar›n belirgin vas›flar›n› üzerinde
toplam›fl olmas›d›r. Bunlar alelade teflbihler de¤ildir, tanr›dan al›nan
kut ile tabiattan al›nan güç, O¤uz’u bir kahraman, bir ka¤an yapacak-
t›r.

O¤uz Ka¤an, tanr›sal modeli yeryüzünde icra ve tatbik eden bir
atad›r. Bu atalar›n temel vasf›, Tanr› taraf›ndan yarat›lm›fl dünyay› ör-
gütlemek ve medenilefltirmektir. Çünkü yaratma eylemini tamamla-
yan tanr›, insanlardan uzaklaflmakta, gö¤e, dinlenmeye çekilmektedir.
Yarad›l›fl›n tamamlanmas› görevini ise efsanevi atalara b›rakmaktad›r-
lar. Bu anlamda O¤uz Ka¤an destan›ndaki gö¤e çekilen tanr› tek ve
göksel bir tanr›d›r. Efsanevi ata ise O¤uz Ka¤an’d›r. O¤uz Ka¤an, her
hali ve hareketinde tanr›sal tezahür ve tecellilerle donanm›flt›r. Daha
do¤umunda yüzünde görülen tanr›sal tecelli, evlilikleri, kurdun yol
gösterifli gibi örnekler bunu ortaya koyan birkaç örnektir.

O¤uz Ka¤an’›n vücut tasvirinde kullan›lan “ayaklar› öküz aya¤› gi-
bi, beli kurt beli gibi, omuzlar› samur omuzu gibi, gö¤sü ay› gö¤sü gibi
idi. Vücudu bafltan afla¤› tüylü idi” gibi ifadelerde hayvanlar›n ön pla-
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na ç›kt›¤› görülmektedir.13 O¤uz’un yüz tasvirinde oldu¤u gibi vücut
tasvirinde de kullan›lan ifadeler, belirli bir düflünce yap›s›n›n yans›ma-
s›d›rlar. Destan›n yarat›ld›¤› çevrede fiziki gücü, vücut kuvvetini en üst
düzeyde yans›tabilen varl›klar hayvanlard›r. Bunlar aras›nda da çeflitli
uzuvlar›yla ön plana ç›km›fl ve takdir kazanm›fl hayvanlar tercih edil-
mifltir. O¤uz’un vücudu tek bir hayvana benzetilebilirdi, ancak bunun
yerine her hayvan›n en güçlü yeri seçilerek bir vücut oluflturulmufltur.
O¤uz Ka¤an destan›n› yorumlayanlardan D. Sinor, bu tasvirlere baka-
rak O¤uz’un asl›nda insan olmad›¤›n›, tanr›laflt›r›lm›fl bir hayvan,
“öküz” oldu¤unu ileri sürmüfltür.14 Ancak burada yap›lmak istenen
O¤uz’u birden fazla hayvan›n parças›yla yarat›lan bir insan veya ucube
bir varl›k olarak sunmak de¤ildir. Aksine onun gücünü kuvvetini vur-
gulamak, s›radan bir insan olmad›¤›n›, toplumun kültüründe kutsal›,
ola¤anüstülü¤ü ça¤r›flt›ran sembolleri kullanmakt›r. Ayak gücünde
öküz, belin sa¤laml›¤› ve çevikli¤inde kurt, omuzda samur ve gö¤üste
ay› kullan›lm›flt›r. Türk düflünce yap›s›na ve hayat›na bak›ld›¤›nda bu
hayvanlar›n hem gerçek anlamda hem fikri anlamda bu meziyetlere sa-
hip oldu¤u görülecektir. Sadece tabiat›n en güçlü varl›klar› olduklar›
için de¤il, bu dönemdeki insanlar›n kutsal anlay›fl› ile de ba¤lant›l› ol-
malar› nedeniyle de tercih edilmifllerdir. 

Burada ayr›ca insanlar›n erken dönemlerde insan ad› olarak ge-
nellikle bitki ve hayvan isimlerini kulland›klar›n› da belirtmek gere-
kir. Bu adland›rmalarda toplumun hayat seviyesi ve dünyay› alg›lama
tarz› da önemli bir rol oynar. ‹nsanlar, kendisini veya baflka birisini bir
hayvana veya bitkiye benzetti¤inde asl›nda ona yak›n olma veya onun
gibi olma fikrini ve iste¤ini beyan etmektedirler.15 Bir baflka ifade ile
insanlar, hayran oldu¤u veya çeflitli özellikleriyle sayg› duydu¤u baz›
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13 Muharrem Ergin, O¤uz Ka¤an Destan› (Tercüme Metin, Sözlük), Hülbe Bas›m ve Ya-
y›n A.fi., Ankara 1988, s. 13-14.

14 Mehmet Kaplan, “Dede Korkut Kitab›nda Hayvanlar”, Türk Edebiyat› Üzerinde
Araflt›rmalar I, Dergâh Yay›nlar›, ‹stanbul 1976, s. 65.

15 Jean-Paul Roux, Türklerin ve Mo¤ollar›n Eski Dini, Çev. Aykut Kazanc›gil, ‹flaret Ya-
y›nlar›, ‹stanbul 2005, s. 224. 



hayvanlar› e¤retileme yoluyla günlük hayatta ve edebi eserlerde kul-
lanm›fllard›r. O¤uz Ka¤an destan›nda bu e¤retilemenin baflar›l› örnek-
lerini görmekteyiz. O¤uz Destan›ndan sonra Dede Korkut Kitab›’nda da
bu tarz kullan›mlar vard›r. Hatta sadece destan kahramanlar›n›n çeflit-
li hayvanlara benzetilmesiyle de¤il, arslan›n o¤lu olarak kabul edilen
Basat’›n hikâyesiyle karfl›lafl›r›z. Salur Kazan, düflman üzerine ak›n ya-
paca¤›nda arslan gibi kükrer, o¤lu Uruz’a “arslan›m” der, Beyrek’in k›z
kardefli Beyrek’i “apul apul” yürüyen bir arslana benzetir.16 Bu kulla-
n›mlar, Dede Korkut hikâyelerinde insanlar ve hayvanlar aras›nda ya-
k›n bir iliflkinin oldu¤unu, özellikle belirli hayvanlara öykünmenin
varl›¤›n› göstermektedir. Hatta yaz›l› kültür ürünü olan Kutadgu Bi-
lig’de bir hükümdar›n arslan yürekli, kaplan pençeli, kurt gibi kuvvet-
li, ay› gibi cesur olmas› gerekti¤ini söyleyerek hükümdar›n yetkinli¤i-
ni çeflitli hayvanlardan ald›¤› niteliklerle vermifltir.17

O¤uz Ka¤an’›n vücudunu flekillendiren hayvanlar, sadece yeryü-
züyle ba¤lant›l› de¤illerdir. Bu hayvanlardan baz›lar›n›n gökyüzü, yani
kutsal mekânla da iliflkili olduklar›n› söyleyebiliriz. Bunlardan kurdun
göksel bir varl›k oldu¤unu do¤rulayan pek çok anlat› ve inan›fl bulun-
maktad›r. Mesela, Türk topluluklar›ndan Kao-ç›lar›n türeyifl efsanesin-
de Kao-ç› Ka¤an k›zlar›n› Tanr› ile evlendirmek ister ve onlar› bir da-
¤›n tepesine b›rak›r, ancak Tanr›n›n yerine erkek bir kurt gelir. Küçük
k›z bu kurdun “Tanr›n›n ta kendisi” oldu¤unu söyler ve onunla birlik-
te olarak Kao-ç› halk›n›n türemesini sa¤lar.18 O¤uz Ka¤an Destan›nda
orduya k›lavuzluk eden “gök tüylü ve gök yeleli erkek kurt” da tanr›sal
bir hayvand›r.19 Kurdun kutsal ve Tanr› mekan›yla ba¤lant›l› oldu¤unu
gösteren en önemli niteli¤i Tanr›n›n veya kutsal›n mekan› konumun-
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16 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitab› I Girifl-Metin-Faksimile, Türk Dil Kurumu Ya-
y›nlar›, Ankara 1994, s. 172, 157, 142.

17 Reflit Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig II Çeviri, Türk Tarih Kurumu Yay›nlar›, Ankara
1998, s. 172-173.

18 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi (Kaynaklar› ve Aç›klamalar› ile Destanlar), I. Cilt,
Türk Tarih Kurumu Yay›nlar›, Ankara 1993, s. 18.

19 Muharrem Ergin, O¤uz Ka¤an Destan› (Tercüme Metin, Sözlük), Hülbe Bas›m ve Ya-
y›n A.fi., Ankara 1988, s. 18.



daki gök ve gö¤ün çeflitli tonlar›yla nitelenmifl olmas›d›r. Bir baflka ifa-
de ile kurt, Tanr›n›n bu dünya ile temasa geçmek istedi¤inde kendisin-
de tecelli etti¤ine inan›lan kutsal bir hayvand›r. Bu bak›mdan O¤uz’un
Tanr› ile kutsalla ba¤lant›s›n› gösterebilmek için vücut tasvirinde kur-
dun kullan›lmas› ve daha sonra onun ordusuna rehberlik etmesi olduk-
ça anlaml›d›r.20

O¤uz’un beden tasvirinde kullan›lan ay› ile ilgili olarak Türk mi-
tolojisinde baz› kay›tlar bulunmaktad›r. Ay›, Türk kültüründe erken
devirlerde kült haline gelmifl bir hayvand›r. Ay›n›n dini inan›fllardaki
önemi Budist devirde devam etmifl, ancak ‹slamiyet’le birlikte ay›ya ait
inan›fllar de¤er kaybederek daha az kullan›lm›flt›r. Türklerde orman ve
ay› aras›nda iliflkiler kurulmufl, ay›n›n orman ruhunun sembolü oldu-
¤una inan›lm›flt›r. Türklerde ay› da, t›pk› kurtta oldu¤u, ad›n›n an›lma-
s› yasak olan hayvanlardan biridir. Hatta Orta Asya ve Sibirya fiaman-
lar›n›n ayinlerde kulland›klar› elbiseler aras›nda ay› tipli elbiseler
önemli bir yere sahiptir. Bafll›klar, ay› bafll›¤›na, ayaktaki çizmeler ay›
aya¤›na, giyilen eldivenler ay› pençesine benzetilmifltir. Türklerde ay-
r›ca ay›n›n avlanarak yenilmesi halinde onun gücünün insanlara geçe-
bilece¤ine inan›lm›flt›r.21 Buradan hareketle O¤uz’un gö¤sünün ay›ya
benzetilmesinde sadece onun fiziki anlamda güçlü ve dayan›kl› oldu¤u
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20 Türklere ait oldu¤u kabul edilen kurtla ilgili efsanelerin birinde bir dilenci bir eve
u¤rar ve karn›n› doyurur. Bu esnada evin han›m› bu adam›n kurt kafal› oldu¤unu
fark eder. Evden ç›k›p giden bu dilenciyi takip etmeye karar veren kar› kocay›, Ötü-
ken’e geldiklerinde kurt kafal› bu adam fark eder ve “Ben tanr›y›m! Sie-yen-t’o’lar
yok olacaklar” der (Jean-Paul Roux, Türklerin ve Mo¤ollar›n Eski Dini, Çev. Aykut
Kazanc›gil, ‹flaret Yay›nlar›, ‹stanbul 2005, s. 243). Görüldü¤ü gibi tanr›, burada
kurt kafal› bir insan olarak görünmüfltür. Türklerde bunun gibi daha pek çok örnek-
te kurdun kutsalla ba¤lant›s›n› görebilmekteyiz. Türklerde kurt erken devirlerden
beri Tanr› sembolü olarak kabul edilmektedir. Tanr› sembolü olan kurt daha sonra-
ki devirlerde ata ve türeme sembolü haline geldi¤ini görmekteyiz (Yaflar Çoruhlu,
Kozmolojik, Mitolojik, Astrolojik, Dinî ve Edebî Tasavvurlara Göre Türk Sanat›nda
Hayvan Sembolizmi I, Seyran Kitap, ‹stanbul 1995, s. 100; Yaflar Çoruhlu, Türk Mi-
tolojisinin ABC’si, Kabalc› Yay›nevi, ‹stanbul 1999).

21 Yaflar Çoruhlu, Kozmolojik, Mitolojik, Astrolojik, Dinî ve Edebî Tasavvurlara Göre
Türk Sanat›nda Hayvan Sembolizmi I, Seyran Kitap, ‹stanbul 1995, s. 155-158; Yaflar
Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Anahatlar›, Kabalc› Yay›nevi, ‹stanbul 2002, s. 139-141.



düflüncesini verme amaçlanmam›flt›r. T›pk› kurtta oldu¤u gibi ay› etra-
f›nda flekillenmifl çok say›da inan›fl›n da tesirli oldu¤unu söylemek ge-
rekir. Kutsal veya kutsalla ba¤lant›l› oldu¤una inan›lan bu hayvanlar›n
bütün nitelikleri O¤uz’a ait k›l›nm›fl ve onun mükemmel bir insan ol-
mas› sa¤lanm›flt›r.

O¤uz’un vücudunun bu hayvanlarla oluflturulmas›nda toplumun
kendi soyunu bu hayvanlarla iliflkilendirmek gibi amaç gütmesi de söz
konusudur. Çünkü ad verme kültürüne bakt›¤›m›zda insanlar›n adlar›-
n› kulland›klar› varl›klar›n ruhlar›yla ba¤lant›ya geçtikleri ve onlar›n
güçlerinden faydaland›klar›n› görmekteyiz. Yani insanlar, tabiattaki
güçlü hayvanlar›n isimlerini kullanarak kendilerinin de onlar gibi ola-
ca¤›na inanm›fllard›r. O¤uz’un vücudunun çeflitli bölgelerine farkl›
hayvanlar›n adlar›yla hitap edildi¤inde onun da bu hayvanlar›n güçle-
rine sahip olaca¤› fikri oluflmufltur. Bu bak›mdan O¤uz, güç timsali bir-
den fazla hayvan›n gücüne sahip olarak ola¤anüstü bir insan konumu-
na yükselmektedir.

O¤uz’un beden tasvirinde üzerinde durulmas› gereken bir di¤er hu-
sus, vücudunun k›llarla kapl› olmas› durumudur. Tüylü olma veya vü-
cudun k›llarla kapl› olmas› mitolojik bir tasavvur oldu¤u gibi ola¤anüs-
tü gücün ve direncin de göstergesidir. Yakutlar›n koruyucu ruhlar›ndan
birisi olan orman ruhu Baay Bayaay, bedeni tüylerle kapl› bir ihtiyar
olarak tasvir edilir. Baz› Altay metinlerinde ilk insan›n tüylü oldu¤u
söylenmektedir. Hatta tarihi dönemlerdeki baz› destan metinlerinde
yenilmez, güçlü kahramanlar›n gö¤üslerinden dizlerine kadar uzayan
tüylerin oldu¤unu ve bu durumun ise onlar›n güçlerini sembolize etti-
¤ini görmekteyiz.22 O¤uz Ka¤an’›n da ilk ata, ilk insan ve kültür kahra-
man› olarak dünyaya indirildi¤ini düflündü¤ümüzde hem Tanr›sal hem
de karfl› konamaz bir güce sahip oldu¤unu vurgulamak için onun vücu-
du da tüylerle kapl› bir flekilde tasvir edilmifltir. Tüylülük ve di¤er hay-
vanlarla birlikte yap›land›r›lan O¤uz’un bedeni s›ra d›fl› bir konuma gel-
mekte ve yeryüzüne hâkim olabilecek niteliklere sahip olmaktad›r.
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Dede Korkut Kitab›’nda hayvan bedenli insan modeli Basat’›n Te-
pegöz’ü öldürdü¤ü boyda yer almaktad›r. Basat, do¤umunda ola¤anüs-
tü bir niteli¤e sahip de¤ildir, ancak aslan elinde büyümesi, vücudunun
ve hareketlerinin aslana benzemesi onu s›ra d›fl› yapmaktad›r. Onun fi-
zikî özelliklerinin aslan gibi oldu¤u “Hanum sazdan bir aslan ç›kar, at
urur, apul apul yor›y›fl› adam kibi, at basuban kan sömürür” fleklinde
belirtilmifltir.23 Dede Korkut Kitab›’nda baz› kahramanlar çeflitli hay-
vanlara benzetilmifltir, ancak Basat’›n aslanla adeta aynileflmesi ve da-
ha sonra kendisinden çok çok güçlü bir varl›k olan Tepegöz’ü öldürme-
si ile O¤uz’un vücut tasviri ve yine toplum için büyük bir tehdit kay-
na¤› olan canavar› yenmesi aras›nda benzerlikler bulunmaktad›r. Her
iki anlat›da insan mant›¤› benzer flekilde geliflmifltir. Güçlü bir düflma-
na, tehdide karfl› bedeni do¤an›n en güçlü varl›klar› ile donat›lm›fl bir
kahraman›n›n kozmosu tekrar hâkim k›lmas› söz konusudur.

Sonuç

O¤uz Ka¤an destan›nda O¤uz’un beden tasvirlerinde gökyüzüne
ve yeryüzüne ait baz› simgeler kullan›lm›flt›r. Bu simgeler çözümlendi-
¤inde O¤uz’un s›radan bir insan olmad›¤›, Tanr› ile ba¤lant›s› olan,
Tanr›sal› temsil eden bir kahraman oldu¤u görülmektedir. O¤uz’un ila-
hi kaynaklardan gelen bir kahraman ve bu nedenle s›ra d›fl› bir varl›k
oldu¤unu belirtebilmek için de beden tasvirinde kutsal olarak kabul
edilen çeflitli hayvanlar ve gökyüzüyle alakal› baz› ifadeler kullan›lm›fl-
t›r. Bir di¤er ifade ile O¤uz, hem gökyüzüne hem yeryüzüne ait kutsal
sembollerle tasvir edilen kahraman modelidir. Onun yüzünde kut, ya-
ni gökyüzü; vücudunda ise güç, yani yeryüzü sembolize edilmifltir. 

O¤uz Ka¤an destan› mitolojik bilincin tarih bilincine dönüfltü¤ü
evreyi iflaret eden bir destan niteli¤i tafl›maktad›r. Mitler tarih bilinci-
ne ulafl›ld›¤›nda ifllev de¤ifltirerek folklor metinlerine dönüflmektedir.
Bir baflka ifadeyle mitoloji, kozmogonik konular› ifllerken tarihileflme-
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ye bafllay›nca etnogonik mitlere dönüflmeye bafllamaktad›r. Kozmogo-
nik mitler, mitolojik sistemlerin temelini oluflturan, bu itibarla dünya-
n›n, insan›n ve varl›klar›n yarad›l›fl›n› konu alan mitlerdir. Etnogonik
mitler ise ilk atan›n yarad›l›fl›, evlilik ve akrabal›k iliflkilerinin tesis
edilmesi, devlet ve kanunlar›n koyulmas›, medenileflmenin bafllang›c›
gibi konular› ifllerler. O¤uz Ka¤an destan›nda bu iki aflama da görül-
mektedir. O¤uz Ka¤an destan›ndaki beden tasvirlerinin bir k›sm›nda
zooantropomorf karakterli bir yap› izlenmektedir. Bu, bir yandan tote-
mizmle ilgili bir duruma iflaret ederken di¤er yandan atalar kültü inan-
c›yla ba¤l›l›k göstermektedir. Bo¤a (öküz) motifi bu anlamda etnogo-
nik bir motif fleklinde yeryüzünün sembolü olarak al›nmal›d›r. Ay bafl-
ta olmak üzere gökyüzü cisimleriyle ilgili alegoriler ise kozmogonik
mitlerin yans›mas› olarak Tanr›sal (kutlu) bir yarad›l›fla iflaret say›lma-
l›d›r. fiüphesiz ki bunlar çok keskin çizgilerle ayr›lan bir süreci de¤il
birbiri içine girmifl bir anlay›fl› temsil etmektedir. Gökyüzündeki ay ile
yeryüzündeki bo¤a simgesi aras›ndaki iliflki de bunu göstermektedir.

K›sacas› baflta O¤uz Ka¤an destan› olmak üzere Dede Korkut’a ka-
dar uzanan folklorlaflm›fl metinlerde gördü¤ümüz kahramanlar›n beden
tasvirlerinde veya bedenle ilgili benzetme, e¤retileme gibi simgesel yo-
rumlarda bir yandan Türk kültürünün kozmogonik mitlerinin izlerine
rastlan›rken di¤er yandan tarih fluurunun ilk izlerini tafl›yan etnogonik
mitlerle de karfl›laflmaktay›z. 
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Alpam›fl Destan›ndaki
Alpam›fl’la ‹lgili Beden Tasvirleri

Feyzi Çimen*

Dede Korkut anlat›lar› içindeki üçüncü hikâye olan Bey Böyrek
hikâyesi neredeyse tüm Türk dünyas›na yay›lm›flt›r. Bu anlat›, O¤uzlar
aras›nda “Bams› Beyrek”, Altay Türklerinde “Al›p-Manafl”, Baflkurt ve
Tatarlarda “Al›pmenflen”, Kazak ve Karakalpaklarda “Alpam›s”, Tatar-
larda “Al›p-Memflen”, Özbeklerde ise “Alpam›fl” olarak bilinir. Bu des-
tan›n bu kadar genifl alanda ve farkl› varyantlarla yaflamas› bu toplu-
luklar›n ortak bir düflünce tarihine sahip olduklar›n› gösterir. Alpam›fl
destan›ndaki Alpam›fl’la ilgili beden tasvirlerini derleyerek bunlar› be-
lirli guruplar alt›nda toplayarak kahraman›n görüflü ile davran›fl› ara-
s›ndaki uyumu ç›karmaya çal›flaca¤›z. Bedenle alakal› tasvirleri befl
bafll›k alt›nda toplayabiliriz: Hayvan teflbihleriyle yap›lan tasvirler; el-
bise-eflya ile alakal› tasvirler; do¤rudan mübala¤a ile yap›lan tasvirler;
fiziki özellik ve güzellikle ilgili tasvirler; içinde bulunulan psikolojik
bir durumu aç›klay›c› tasvirler.

Hayvan Teflbihleriyle Yap›lan Beden Tasvirleri: Alpam›fl desta-
n›nda hayvan teflbihiyle alakal› seçti¤imiz m›sralar flunlard›r: Kufl gibi
buraya uçarak geldim./ Nerede yer bulursam gidip oraya konar›m; Asl›m
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arsland›r, bir yer ar›yorum; Bu¤raya benziyorsun koflup,/ Bu¤ra pehlivan›m
nerelisin?/ Bedenin benziyor boz do¤ana/ Do¤an Pençelim nerelisin?; Kök-
kam›fl gönlünden bir kufl uçurdum/ O kuflu arayan kartal oldum./ Ba¤lar›m
zümrütten, pençem çeliktir pençem; fiu difli devenin bu¤ras›y›m; Bizim
memlekete gelmemifl sen gibi ejderha; Atmacay›m, düflman›n bafl›n› al›r›m/
Akl›m› al›rsa köflek gibi bozlar›m/ Kendim arslan›m kaplan arar›m; At kofl-
turup hangi yurttan gelirsin/ Hangi çemenin bülbülü, kimin o¤lusun?; Beni
sorarsan Kong›rat elinden gelirim/ Kong›rat’›n koçu benim; Tavka bu zin-
dana bir bakar/ Zindan içinde bir flahini görür; Kam›fll›kta kaplan›n izi bel-
lidir/ Kaplan baban dü¤ün evinde dolafl›yordur; Senin baban çok güçlü idi/
Bu yurtta belirli kayser idi/ Katarda bö¤üren bu¤ra idi/ Kong›ratta tek flahin
idi/ Düflman görse aç kurt gibi dalar idi/ Kendisi ejderha gibi idi.1

Görüldü¤ü gibi teflbih için kullan›lan hayvanlar s›radan hayvan-
lar de¤il Türk mitolojisinde yeri olan seçkin hayvanlard›r. Ayn› za-
manda bu hayvanlar Türk kültür hayat› ve bilhassa bozk›r kültürüyle
çok alakal›d›r. Hayat flartlar› itibar›yla hayvanlarla iç içe yaflayan
Türkler bir yandan hayatlar›n› idame ettirmek için sürüleriyle birlikte
yayladan yaylaya göçerken di¤er yandan vahfli hayvanlarla mücadele
içindedirler. Bu yaflam tarz›n›n teflbih ve temsillere yans›mas› kaç›n›l-
mazd›r. Bozk›r kültüründe yetiflmifl bir insan olan Alpam›fl’›n, kendi
memleketindeki vakar› orman›n kral› olan arslan›n durumu gibidir. O
do¤ufltan itibaren asildir ve ola¤anüstü güçlerle donat›lm›flt›r. Sadece
kendi kabilesinin koruyucusu de¤il bütün mazlumlar›n hamisidir. Düfl-
mana sald›r›fl› bozk›r kültüründe yaflayanlar›n en büyük düflman› olan
aç kurt gibidir. Sürüye sald›ran aç bir kurdun önündeki kuzunun duru-
mu ne ise Alpam›fl’›n önündeki düflmanlar›n durumu odur. Seçilen fla-
hin, kartal, atmaca, do¤an gibi kufllar›n ortak özelli¤i avc› olmalar›d›r.
Avc› kufllar›n en büyük özelli¤i düflmanlar›n› havadan takip etmeleri-
dir. Alpam›fl engin kayal›klarda yaflayan çok yükseklerde uçan y›rt›c›
bir kufl gibidir; s›radan kufllar sadece onun yemi olabilir o ancak kendi
cinsinden kufllarla savafl›r. 
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Bundan baflka bu hayvan teflbihlerinde, bozk›r kültürünün aile ya-
p›s› olan “ataerkil” aile tipini de görmek mümkündür. Alpam›fl koç ve
bu¤raya benzetilmifltir. Sürünün devam ve bekas› için ayg›r›n, bu¤ra-
n›n, koçun önemi büyüktür. Bu önem, sürü bafl› olan bu hayvanlar›n
çok çetin flartlar sonucu elde ettikleri konumdan dolay›d›r. Sürü bafl› ol-
mak için en güçlü, en tecrübeli, en zeki, en çevik gibi birçok özellikle-
rin bir arada bir hayvanda bulunmas› gerekir ki bu özellikler do¤ufltan-
d›r. Bu tabi kanunun Türk kültüründeki yans›mas› hususunda Kafeso¤-
lu flöyle der: Eski Türk hükümdarl›k telakkisi karizmatik tip olarak te-
lakki edilmifltir. Karizmatik meflruluk ise, gelenekten ve eskiden beri
al›fl›lm›fl davran›fllardan de¤il, do¤rudan do¤ruya hükümdarda veya ik-
tidardakilerde tanr› vergisi olarak mevcut oldu¤u kabul edilen üstün va-
s›flardan kaynaklanmaktad›r. Fevkalade siyasi bir lider, idare etti¤i top-
lulukta, kendisinin Allah taraf›ndan ola¤anüstü bir niteli¤e sahip k›l›n-
d›¤›na inand›rarak, tam ba¤›ms›zl›k sa¤lar. Bu ba¤l›l›¤›n gelenek ve al›fl-
kanl›kla ilgisi olmad›¤› için, karizmatik meflruluk tafl›yan kifli, toplulu-
¤a kolayca baflka uygulamalar getirebilir ve yeni hedefler gösterebilir.2

Elbise/ Eflya ile Alakal› Beden Tasvirleri: Ok at›p Aksar da¤›n›n
tepesini uçurmas›; “Gam yeme dedi ümmetim dedi” Peygamber/ Alt›nda
uçan at›, belinde Zülfikar; Yine bir kalmak geldi meydana/ ‹nsan anlamaz
bunun söyledi¤ini/ Befl yüz kulaç urgan yetmez beline; Bu kalmakt›r Kal-
maklar›n biri/ Ah çekse dünyay› sarar sesi/ Doksan s›¤›r derisinden lasti¤i;
Yine bir Kalmak geldi meydana/ Altm›fl arfl›n kumafltan yele¤i/ Doksan ko-
yunun derisinden kalpa¤›; Esrarkeflin tan›m› flöyle/ Elinde dört yüz doksan
kulaç asas›/ Büyük havuzdan daha büyük kâsesi/ Bununla birlikte on sekiz
tane esrar›/ Doksan arfl›n dokumadan çantas›; Tunçtan on dört batman ya-
y› kald›r›p/ Doksan batman çelikten z›rh giyen kifli zindan›n bafl›nda karga
gibi göründü.3

Beden etraf›nda geliflen elbise/ eflya tasvirlerine konu olan eflyalar
kahraman ve rakiplerinin kulland›klar› araç gereçlerdir. Destanlara
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konu olan kahraman s›radan insanlara benzemedi¤i gibi onlar›n kul-
land›klar› elbise ve silahlar da s›radan de¤ildir. Yukar›daki m›sralarda
geçen tasvirlerin bir k›sm› Alpam›fl’›n rakiplerinin tasvirleridir. Yolda-
flo¤lu’nun bu anlat›m tarz› Firdevsi’nin “fiehname”sine benzer. Düflma-
n›n gücü kuvveti tasvir edildikten sonra bu kadar güce ve kuvvete sa-
hip olan düflman Destan kahraman›nca öldürülür. Bu tasviri motifle-
rin bir di¤er özelli¤i ise günlük hayatta kullan›lan eflyalar›n yap› mal-
zemesi hakk›nda bilgi vermesidir. Savafl aleti olarak tunç ve çelikten
yap›lm›fl z›rh, gürz ve k›l›c›n kullan›lmas›, giyim malzemesi olarak de-
rin kullan›lmas› gibi…Berçin bir imtihan yapm›flt›r, kazanan kendisiy-
le evlenecektir. Ama kendisine pirler evliyalar taraf›ndan yard›m edil-
meyen kim olursa olsun, isterse elindeki asas› dört yüz doksan kulaç ol-
sun, bu imtihan› kazanamayacakt›r. Bu tasvirlerden maksat dikkatleri
baflkahraman›n üzerine çekerek sonra meydana gelecek olaylara dinle-
yicileri haz›rlamakt›r. Daha sonra binlerce kifliyle tek bafl›na savaflacak
olan kahraman›n teke tek mücadelede bu rakipleri geçmesi gerekir.
Nitekim Alpam›fl da bu Alplere karfl› savaflmaya tenezzül dahi etmeyip
onlar›n karfl›s›na rakip olarak arkadafl› Karacan’› ç›karm›flt›r. Kendisi
ancak Karacan’›n dahi karfl›s›na ç›kmaya korktu¤u kiflilerin karfl›s›na
ç›kar. 

Do¤rudan Mübala¤a ile Yap›lan Beden Tasvirleri: Alpam›fl ile
ilk defa görüflüp el s›k›fl›p kucaklaflan Karacan’›n yedi kaburgas› k›r›l›r:
Elimi s›k›p adamlar›m› kaç›rd›n/ Belimi s›k›p kaburgalar›m› fliflirdin; Koflku-
lak da güçlü bir belad›r/ Güreflirken tan›m› flöyle/ B›y›¤› dallan›r her tarafa
giden/ Ucunda s›kanlar yavrulam›fl/ Kovalayan kedi alt› ayda ulaflan; Alp
karacan onu havaya att›/ Belki bulutlara kadar ulaflt›; Kökeldafl da oldu
han’a beraber/ Sürülmüfl tarla gibi oldu her yer; K›l›ç m›zrak vurdu bu Alp’e
tesir etmedi; Yüzüne bakar›m k›rk iki serdar/ Yurdunda belirli iyi bir yerin
var; K›rk k›z›n getirdi¤i flarab›/ Arkas›n› kesmeden buna verir/ Yaln›z içmek-
dedir kayser; K›rk bir adam ölmüfl/ Alpam›fl’a tesir etmeyip; Kalm›fl bu alev-
de yanmay›p/ Kalmak padiflah› gördü gelip/ Bey Alpam›fl sa¤ kal›p/ Kalmak-
lar›n hepsi k›l›ç çekip/ Alpam›fl yatar burada sarhofl/ Vurmakdad›r k›l›ç han-
çer/ Kar etmez Zülfikar/ K›l›ç geri döner çare olmaz/ Alpam›fl bayg›n sarhofl-
tur/ Onu oka tutar kalmaklar/ Ok batmay›p geri döner; Befl on at al›p geti-
rir/ Hayvanlar› getirip koflar/ Hayvanlar yerinden bile oynatamaz; Eniflte
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bafll›k verdi¤im befl yüz koyunum var;4 Elinde ünlü kayser idi/ Deh deyince
k›rk bin kifliye dara¤ac› idi.5

Alpam›fl’›n do¤uflundan itibaren ola¤anüstü güçlere sahip oldu¤u
belirtildi. Bu güç kendisine Tanr› taraf›ndan verilmifltir. Görüldü¤ü gi-
bi bu tasvirlerde ola¤an üstü motifler oldukça fazlad›r ve merkezinde
Alpam›fl vard›r. Alpam›fl’› okla k›l›çla öldüremeyen Kalmak fiah çürür
gider düflüncesiyle onu, zindana atmak istedi¤inde de yerinden oyna-
tamaz, mecbur kal›r ve kendi at›na sürükletir. Yedi y›l zindanda kalan
Alpam›fl zindandan ç›kt›¤›nda kalmak fiah ve askerlerine karfl› tek ba-
fl›na savafl›r ve hepsini yener. Alpam›fl bafl› dara düfltü¤ünde pirleden
yard›m istese de din sadece motif olarak kullan›lm›flt›r. Bazen flarap
içer, sarhofl olur. Do¤rudan mübala¤a ile kullan›lan beden tasvirleri
dinleyiciye nihayetsiz hayal ufuklar› açar. S›radan eflyalar bile Alpa-
m›fl’›n elinden ç›k›nca baflka bir hal al›r. Alpam›fl’›n yapt›¤› saz›n Kal-
mak fiah’›n k›z› Tavka taraf›ndan hemen fark edilmesi gibi.

Fiziki Özellik ve Güzellikle ‹lgili Beden Tasvirleri: Sen benim
karfl›mda durma/ Sersemlik edip b›y›¤›n burma; Giydi¤im gül k›rm›z›s›/ Ak-
l›mdad›r büyülü gözü; Kong›rat beyinin güzeli/ Baysin yurdunun en güçlü-
sü; Tepenin bafl›nda Yusuf yüzlü bir atl› yat›yordu; Müderris hocam, nere-
ye gidiyorsun?/ Vücudun var Rüstem’den ziyade,/ Gayretinden flahlar yü-
rür yayan,/ Yüzün benziyor havadaki aya,/ Kafl›n› benzettim e¤ilen yaya,/
Bedenin benziyor boz do¤ana,/ Yan gelip yat›fl›n zengin hayvanc›ya,/ Bey-
zade s›fatl›m neredensin?/ Hangi cevher taneden oldun,/ Sesinin gibi yi¤it
do¤maz anadan,/ Uçtun hangi yerden,/ Asl›n adam desem cennet g›lman›;
Bildim Kong›ratl› oldu¤unu,/ Melek gibi görünüflünü,/ Yem yiyen at›n›,/
Ben birine benzettim./ Devem deyip sorman›,/ S›rayla cevap vermeni,/ Rüs-
tem gibi kirpi¤ini,/ Ben birine benzettim./ Tatl› konuflan dilini,/ Bile¤indeki
gücünü,/ Parma¤› uzun elini,/ Ben birine benzettim./ Kellesi büyük bafl›n›,/
Hak diye ç›kan sesini,/ Kartal gibi oturuflunu,/ Ben birine benzettim./ Vü-
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4 Alpam›fl, Keykubat’›n zindana att›¤› befl yüz koyunu yer. 
5 Faz›l Yoldaflo¤lu, Alpam›fl Destan›, Yay›na hzl. Hadi Zarif, Töre Mirzayev, Atatürk

Kültür Merkezi Yay›nlar›, Ankara 2000, s. 131, 192, 194, 196, 217, 269, 272, 312,
383.



cudunu, dönüflünü,/ ‹ma ile gülüflünü,/ Ah çekince sesini,/ Ben birine ben-
zettim; Bats›n Alpam›fl gönlüm yok idi; ‹yi de¤ildi, gözü mavi idi; Senin gi-
bi beyin can› idi,/ Ba¤da aç›lan gülün geldi,/ Gül bahçesindeki bülbülün gel-
di,/ Bey Alpam›fl o¤lun geldi; Cemali akflam› ayd›nlat›r/ Bunun yüzünden
zindan ayd›nlan›r; Ç›karsam diye Tavka ümit eder/ Kendi de¤il beyin bafl›
s›¤maz.6

Alpam›fl sadece güçlü kuvvetli bir kahraman de¤il ayn› zamanda
çok yak›fl›kl› bir delikanl›d›r. Berçin ona âfl›kt›r. Kalmak fiah›n k›z›
Tavka daha kendisini görmeden yapt›¤› bir müzik aletini görerek ken-
disine âfl›k olmufl ve bütün tehlikeleri göze al›p zindana Alpam›fl’› gör-
meye gitmifltir. Karanl›k zindan içinde Alpam›fl’› görür görmez âfl›k ol-
mufl ve kocas› olmas› flart›yla ona, kendisini kurtaraca¤› sözünü vermifl-
tir. Bundan sonra adam kiralay›p saray›ndan Alpam›fl’›n kald›¤› zinda-
na tünel kazd›rm›flt›r ama kazd›rd›¤› tünelden kendisi koflarak Alpa-
m›fl’a koflmas›na ra¤men bu tünelden Alpam›fl’›n bafl› bile s›¤mam›flt›r.
Tavka, Alpam›fl’›n zindandan ç›kt›¤›nda babas›n› öldürece¤ini bildi¤i
halde yine kendisini onu kurtarmaktan alamam›flt›r. Alpam›fl bu kadar
yak›fl›kl› olmas›na ra¤men zindandan kurtulduktan sonra dahi yedi y›l-
d›r görmedi¤i Berçin yârine sad›k kalm›fl Tavka gibi güzel bir flah k›z›-
n› Keykubat ile evlendirmifltir. Alpam›fl’› daha önce hiç görmemifl olan
Karacan, onu Murat tepede gördü¤ünde ilk dikkatini çeken fley onun
melek kadar güzel olufludur. Bunun için Karacan, hemen onun s›radan
biri olmad›¤›n› anlay›p rüyas›n›n da tesiriyle kelime-i flahadet getirip
müslüman olmufltur. Berçin de Alpam›fl’›n büyülü gözlerinin mavi ol-
du¤unu belirterek akl›ndan hiç ç›kmad›¤›n› bildirmifltir. Görüldü¤ü gi-
bi destan kahraman› her yönüyle mükemmel olup benzersiz biridir.

‹çinde Bulunulan Psikolojik Durumu Aç›klay›c› Tasvirler: Sa-
bah ö¤leye inatç› beyin gelir; Sinirin k›rk gün buz olan k›fl gibi; Alpa-
m›fl öfkesinden bay›ld›; Berçin Alpam›fl’›n bu halini görüp bafl›n› dizi-
ne koyup/ Neden beyim boynun büküldü?/ Ya¤mur gibi gözünden yafl
döküldü; At› öne geçen Kalmak seni almaz m›/ At› kazan›rsa sözü ge-
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6 age., s. 97, 114, 124, 125, 128, 144, 145, 224, 325, 331.



çerli olmaz m›,/ Ben gibi birisi kan a¤lar kalmaz m›,/ en gibi güzel Kal-
makla olmaz m›,/ Benim gibi beyin diri diri ölmez mi?; Kad›ns› oldu-
nuz bey amcam›n o¤lu,/ Y›k›lmay›n bize verin s›ray›; Zindanda a¤r›-
m›flt›r bu beyin bafl›,/ Ah çekse dökülür gözünden yafl›.7

Alpam›fl son derece gururlu ve onurlu birisidir. Kalmak yurduna
Berçin’i kurtarmaya gelirken rüyas›nda gördü¤ü Berçin’in verdi¤i flara-
b›, düflmanlar›ndan intikam almad›¤› sürece almayaca¤›n› söyler ve
öyle yapar. Berçin’in kofltu¤u flartlardan birisi olan at yar›fl›n› izleyen
Alpam›fl bitifle yaklaflan dostu Karacan’›n bindi¤i kendi at›n› tan›ya-
may›nca yar›fl› kaybetti¤ini düflünerek sinirinden bay›lm›flt›r. Ay›ld›-
¤›nda ise gözlerinden ya¤mur gibi gözyafl› dökmüfltür. Bunun sebebini
soran Berçin’e Alpam›fl, at› geçenin sözü geçerli olup seni al›rsa ben di-
ri diri ölürüm diye cevap vermifltir. Kökeldafl ile Alpam›fl Berçin için
mücadele ederken berabere kalmalar› üzerine Berçin s›ray› bana verin
bey amcam›n o¤lu demesi üzerine Alpam›fl’›n gücüne güç eklenmifl ve
Kökeldafl’› gökyüzüne f›rlatm›flt›r. Kalmak flah›n hilesi sonucu zindana
düflen Alpam›fl’›n yar hasretinden bafl› a¤arm›flt›r. Görüldü¤ü gibi psi-
kolojiyle ilgili beden tasvirleri gerçek hayatla oldukça uyumlu olup bu
özelikler gerçek bir kahramanda olmas› gereken özelliklerdir. 
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Köro¤lu Destan›n›n Türkmen Anlatmalar›nda
Bahfl›lar›n Düflman Tipleri Tasviri

Halil ‹brahim fiahin*

Girifl

Köro¤lu destan›; Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekis-
tan, Karakalpakistan, Kazakistan gibi genifl bir Türk co¤rafyas›na ya-
y›lm›fl bir anlatmad›r. Bu destan›n hem say› hem de hacim bak›m›ndan
dikkate de¤er kollar› Türkmenistan sahas›nda yer almaktad›r. Türk-
men destanc›l›k gelene¤inin önemli bir k›sm›n› oluflturan Köro¤lu an-
latmalar›, destan anlatan “destanc›” bahfl›lar›n repertuar›nda önemli
bir yere sahiptir.1 Ayr›ca destan anlatmayan/ anlatamayan, sadece fliir
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* Arfl. Gör. Halil ‹brahim fiahin, Bal›kesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyat› Bölümü, Bal›kesir.

1 Türkmenistan’da Köro¤lu’nun pek çok kolu bulunmaktad›r. “Görogl›n›ñ Döreyifli”,
“Övez Getiren”, “Övez Öylenen”, “Arap Reyhan”, “K›rk Müñler”, “Kempir”, “Ser-
vican”, “Övez Öykelen”, “Harman Däli”, “Bezirgan”, “Tebli Bat›r”, “Görogl›n›ñ
Ölümi” bu kollardan baz›lar›d›r (Baymuhammet Atal›yeviç Karr›yev, Epiçeskie Ska-
zaniya o Ker-Ogl› u Tyurko-Yaz›çn›h Narodov, Moskova 1968, s. 139- 204; Fikret
Türkmen, “Köro¤lu Hikayelerinin Anadolu ve Türkmen Varyantlar›”, Türk Dili ve
Edebiyat› Araflt›rmalar› Dergisi, V, ‹zmir 1989; Mustafa Arslan, Köro¤lu Destan›’n›n
Türkmen Versiyonu Üzerinde Mukayeseli Bir ‹nceleme, Yay›nlanmam›fl Doktora Tezi,
‹zmir 1997; Zekeriya Karadavut, Köro¤lu’nun Ortaya Ç›k›fl› Türk Dünyas›ndaki Var-
yantlar Üzerine Karfl›laflt›rmal› Bir Araflt›rma, K›rg›zistan-Türkiye Manas Üniversite-
si Yay›nlar›, Biflkek 2002; Metin Ekici, Türk Dünyas›nda Köro¤lu (‹lk Kol) ‹nceleme
ve Metinler, Akça¤ Yay›nlar›, Ankara 2004). Özbek Türkleri aras›nda ise Köro¤lu ile



söyleyebilen bahfl›lar›n repertuarlar›nda pek çok Köro¤lu fliiri bulun-
maktad›r. Bu bak›mdan Türkmen destanc›l›k gelene¤ini, bu gelenek
içindeki bahfl›lar›n sanat anlay›fl›n›, destan icra etme tekniklerini da-
ha iyi tahlil edebilmek için Köro¤lu anlatmalar›n›n dikkatli bir flekil-
de incelenmesi gerekmektedir. 

Köro¤lu (Görogl›)’nun, Ayvaz (Övez)’›n ve onlarla birlikte yafla-
yan di¤er kahramanlar›n mücadele ettikleri düflman tiplere Türkmen
destan anlat›c›lar› bahfl›lar›n bak›fl aç›lar› ele al›nacakt›r. Düflman kav-
raman›n fiziki tasvirlerdeki flekillenifl tarz›, düflman tiplerde kullan›lan
beden tasvirlerinin anlamlar›, destan anlat›c›s›n›n bu tipleri tasvir
ederken kulland›¤› ifadeler, düflman tiplerin tasvirini flekillendiren et-
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ilgili olarak “Göro¤lining Tu¤ilifli”, “Göro¤lining Balaligi”, “Rayhan Arap”, “Yunus
bilan Miskal”, “Hasan Han”, K›rk Yigit bilan K›rk K›z”, “Avaz Han”, “Gulk›zoy”,
“Gavdaraz Dev”, “Sarvinaz”, Zulfizar”, Yunus Peri”, “Miskal Peri”, “Dalli Han”,
“Mal›ka Ayyar”, “Hirman Dalli”, “Ravflan”, “Nurali” gibi kollar oluflmufltur (V. M.
Jirmunskiy-H. T. Zarifov, Uzbekskiy Narodn›y Geroiçeskiy Epos, Moskova 1947, s.
165-279; Baymuhammet Atal›yeviç Karr›yev, Epiçeskie Skazaniya o Ker-Ogl› u Tyur-
ko-Yaz›çn›h Narodov, Moskova 1968, s. 209-210; Fikret Türkmen, “Köro¤lu’nun Öz-
bek Varyantlar›”, Milli Folklor, 4, Aral›k, 1989, s. 8-9). Kazaklarda da “Köru¤l› (Rav-
flanbek)”, “Köru¤l› Sultan”, “Körde Tuv¤an Köru¤l›”, “Köru¤l›n›ñ Rayhan Arappen
So¤›s›”, “fia¤datga Bar¤an›”, “Köru¤l› Sultann›ñ Avazhand› Al¤an Sapar›”, “Rav-
flanbek Bat›rd›ñ Qalmaq Bat›r› Maharammen So¤›s›”, “Köru¤l› men Bezergen” gibi
anlatmalar teflekkül etmifltir (Baymuhammet Atal›yeviç Karr›yev, Epiçeskie Skazani-
ya o Ker-Ogl› u Tyurko-Yaz›çn›h Narodov, Moskova 1968, s. 235-249; K. Nora Chad-
wick-Victor Zhirmunsky Oral Epic of Central Asia, Cambridge University Press,
Cambridge 1969, s. 300-303, Fikret Türkmen,“Köro¤lu Hikâyelerinin Yay›lma Sa-
halar› ve Menfle Meselesi”, Türk Dili ve Edebiyat› Araflt›rmalar› Dergisi, IV, ‹zmir
1985; Dursun Y›ld›r›m, “Köro¤lu Destan›’n›n Ortaasya Rivayetleri”, Milli Folklor, 4,
Aral›k, 1989; Metin Ar›kan, Köro¤lu’nun Kazak Varyantlar›, Yay›nlanmam›fl Yüksek
Lisans Tezi, ‹zmir 1999, s. 30-40). Köro¤lu’nun baz› kollar› Karakalpak Türkleri ara-
s›nda da bilinmektedir. “Avez Han”, “K›rmandeli” ve “Bezirgan” Karakalpaklar ara-
s›nda en yayg›n Köro¤lu kollar›d›r (K. Maksetov, Karakalpak Kaharmanl›k Destanla-
r›n›ñ Poetikas›, Özbekstan SSR ‹lim Baspas›, Taflkent 1965, s. 116-133) Köro¤lu, Or-
ta Asya Araplar› aras›nda da yay›lma imkan› bulmufl bir destand›r. Araplar aras›n-
daki Guro¤lu’nun Özbek Göro¤lisine ba¤l› oldu¤u, ancak farkl› bir ortamda geliflti-
¤i için ilk fleklinden büyük oranda uzaklaflm›flt›r. Tacikler aras›nda da Köro¤lu “Gur-
guli, Guru¤lu, Gurulli, Garavli, Kurulli” adlar›yla bilinmektedir. Bu adland›rmalar-
dan Gurguli daha yayg›n bir flekilde kullan›lm›fl ve bu adla Tacikler aras›nda bir des-
tan tespit edilmifltir (Fikret Türkmen, “Köro¤lu’nun Orta-Asya Araplar› ve Tacik-
ler Aras›ndaki Varyantlar›”, Mehmet Kaplan’a Arma¤an, Dergâh Yay›nlar›, ‹stanbul,
1984, s. 267, 270-271).



kenler gibi hususlar üzerinde durularak Köro¤lu’nun Türkmen anlat-
malar›nda bahfl›lar›n düflman kavram›n› tan›mlama flekilleri ve düfl-
man tiplere yaklafl›mlar› ortaya konacakt›r.

1. Köro¤lu Anlatmalar›nda Düflman Anlay›fl›

Türk destanlar›nda düflman tipler, destan kahraman›n mensubu
oldu¤u toplumu, ülkeyi istila eden ve kendileriyle mücadele edilmesi
gereken tiplerdir. Özellikle Manas, Alpam›fl,2 Kambar Bat›r3 gibi Türk
destanlar›nda düflman, Kalmuklard›r. Kalmuklar, Oyrat diye adland›r›-
lan Mo¤ol as›ll› bir boydur.4 Tarihte putperest Kalmuklarla özellikle
K›rg›z, Kazak ve Özbek co¤rafyalar›nda Türk topluluklar›n›n pek çok
mücadelesi olmufltur. Bu mücadelelerdeki olaylar›n ve kahramanlar›n
hat›ralar› bu sahada teflekkül eden destanlarda daha sonralar› da yafla-
m›flt›r.5 Destanlardaki düflman anlay›fl›, destan›n teflekkül etti¤i döne-
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2 Alpam›fl destan›n›n Özbek varyant›nda Kalmuklar, Kalmak olarak geçmektedir. Al-
pam›fl Kalmak yurduna giderek Berçin’i getirir, ancak bu kez de geride kalan Baysa-
r›’y› kurtarmaya gider, burada tutsak düfler ve zindana at›l›r. Yedi y›l zindanda kal-
d›ktan sonra evine geri döner ve Berçin’e kavuflur (Alpam›fl Destan›, Anlatan Yolda-
flo¤lu, Faz›l, Akt. Aysu fiimflek-Canpolat, Aynur Öz, Atatürk Kültür Merkezi Bafl-
kanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 2000, s. XLIV). Alpam›fl’›n Kazak varyant›nda ise Alpa-
m›fl, Çin’e göç eden sevgilisini almak için gitti¤inde Kalmak han› gelip sürülerini
al›p gider. Giden mallar›n› geri almak isteyen Alpam›fl, Kalmak Han›n peflinden gi-
der ve tutsak düflerek zindana at›l›r. Zindandan kurtulmak için bir Kalmak k›z›ndan
yard›m al›r ve memleketine döner (Kemal Üçüncü, Kazak Türklerinin Kahramanl›k
Destan› Alpam›fl, Töre Yay›n Gurubu, ‹stanbul 2006, s. 30-31). Alpam›fl’›n bu iki
varyant›nda da Kalmak ülkesi, destan›n ikinci sahnesini, büyük bir bölümünü olufl-
turmaktad›r.

3 Kambar Bat›r destan›n›n Kazak varyant›nda Nogaylar›n beyi Az›mbay’›n k›z› Na-
z›m’› Kalmuk han› Karaman zorla kendisine efl yapmak istemektedir. Naz›m’›n ba-
bas› Az›mbay da zorla da olsa k›z›n› Kalmuk han›na vermeye raz› olur. Böyle bir
mecburiyeti Kambar Bat›r, Karaman’› yenerek ortadan kald›r›r ve Naz›m’la evlenir
(Karl Reichl, Türk Boylar›n›n Destanlar› (Gelenekler, fiekiller, fiiir Yap›s›), Çev. Metin
Ekici, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, Ankara 2002, s. 153-154). Bu destanda Kalmuk-
lar, yine istilac›, zorla istediklerini yapt›ran düflman tipler fleklinde karfl›m›za ç›k-
maktad›r.

4 Naciye Y›ld›z, Manas Destan› (W. Radloff) ve K›rg›z Kültürü ‹le ‹lgili Tespit ve Tahlil-
ler, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, Ankara 1995, s. 268-269.

5 Orta Asya Türk topluluklar›n›n tarihinde oldukça önemli olan Kalmuklar, Mo¤o-
listan’›n kuzey kesimindeki göçebe boylardan birisi Oyratlard›r. 15. yüzy›lda bütün



min flartlar›na göre flekillenmektedir. Mitolojik özellikleri daha bask›n
destanlarda, O¤uz Ka¤an destan›n›n Uygurca versiyonunda oldu¤u gi-
bi, düflman tabiattan bir hayvan veya ola¤anüstü niteliklere sahip bir
insan, tarihi niteli¤i daha bask›n destanlarda ise daha gerçekçi tipler
olabilmektedir. 

Köro¤lu anlatmalar›nda ço¤unlukla konu, çeflitli flekillerde haber-
dar olunan sevgiliyi elde etmek ve bu sevgili de Çaml›bel (Çand›bel)
d›fl›nda oldu¤undan Köro¤lu’ndaki düflman tipler, genellikle Köro¤-
lu’nun ve yi¤itlerinin bu amac›na karfl› koymaya çal›flan kiflilerdir. Kö-
ro¤lu’nun sevgiliyi elde etmesine veya baflka amaçlar›na ulaflmas›na
engel olmak isteyen tipler, hemen bütün kollarda bulunmaktad›r. Bu
tiplerin pek ço¤u, yerleflik kültür içinde yaflayan zengin hanlar, beyler
ve onlar›n askerleridir. Arap Reyhan, Bezirgan, Giciro¤lu Mustafa Bey,
Karahan, fiemgun Pehlivan gibi gerçek hayattan al›nan tiplerin yan›n-
da Gara Dev, Hebefli Dev gibi daha çok masallarda karfl›laflt›¤›m›z ola-
¤anüstü yarat›klar da Köro¤lu’nun düflmanlar› aras›ndad›r. fiüphesiz,
Köro¤lu’nun düflmanlar› bunlarla s›n›rl› de¤ildir. Köro¤lu, pek çok ka-
labal›k orduya karfl› savaflm›fl bir destan kahraman› olarak her türlü in-
sanla karfl› karfl›ya gelmifltir. Ancak destanlar› anlatan bahfl›lar, bütün
düflmanlara ayn› alakay› göstermek yerine, belli bafll› tipleri daha fark-
l› ve ayr›nt›l› bir flekilde anlatma yolunu seçmifllerdir.
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Mo¤ol boylar›n› hâkimiyeti alt›nda toplayan Kalmuklar, Tanr› Da¤lar›ndan S›r-
Derya bölgesine kadar olan bölgeye ak›nlar düzenlemifllerdir. 17. yüzy›lda ise Oyrat-
lar›n Cungariya hanl›¤› ad› alt›nda topland›klar›n› ve güneybat› yönünde sald›r›la-
ra bafllad›klar›n› görmekteyiz. 17. yüzy›ldan itibaren Oyratlar›n K›rg›z, Kazak ve Öz-
bek sahalar›na yapt›klar› seferleri Rus kaynaklar› kaydetmeye bafllam›flt›r. Hatta
Kalmuk istilalar›ndan b›kan baz› K›rg›zlar, Fergana vadisine göç etmifllerdir. Cungar
hanl›¤›n›n sürekli sald›r›lar›na karfl› Kazak ve K›rg›zlar›n, hatta di¤er Orta Asya top-
luluklar›n›n birlikte hareket ettiklerini de görmekteyiz (Döölötbek Saparaliyev,
“K›rg›z ile Orta Asya Halklar›n›n Birlikte Cungar Hanl›¤›n›n ‹stilalar›na Karfl› Ver-
dikleri Mücadeleler (XVII Yüzy›ldan XVIII Yüzy›la Kadar)”, Akt.: Ulanbek Ali-
mov, Türk Dünyas› ‹ncelemeleri Dergisi, VI(1), Yaz, 2006, s. 209, 220). Düzenledik-
leri sald›r›larla Orta Asya topluluklar›n› uzun süre tehdit eden Kalmuklar, do¤al ola-
rak bu bölgedeki halk›n destanlar›na esas düflmanlardan birisi olarak yerleflmifllerdir.
Kalmuklar›n Orta Asya’daki hemen bütün Türk topluluklar›n›n ortak düflman› ol-
du¤u söylenebilir.



Köro¤lu’na ba¤l› destan kollar›nda düflmanlar, toplumun genelini
ilgilendiren, toplumun ortak düflman› de¤ildir. Hatta Köro¤lu Çand›-
bel’den ayr›lmasa Köro¤lu’na musallat olacak tipler de de¤illerdir. Ço-
¤unlukla Köro¤lu’nun bask›nlar›na, sald›r›lar›na karfl› koymak isteyen
veya Köro¤lu’nun daha önce yapt›klar› nedeniyle onunla savaflmak is-
teyen tiplerdir. Bu nedenle Köro¤lu’nun Türkmen anlatmalar›nda düfl-
man anlay›fl› ve düflman tipler, di¤er Türk destanlar›ndan daha farkl›-
d›r. Bu anlatmalarda düflmanlar sald›rd›¤› zaman sadece Çand›bel’i he-
def al›rlar ve bu sald›r› Köro¤lu ve etraf›ndaki küçük bir grubu etkiler.
Ayr›ca bu düflmanlar›n Çand›bel’e sald›rmalar› da çok nadirdir. Genel-
likle Köro¤lu, Çand›bel d›fl›ndaki co¤rafyalara gitti¤inde, ço¤unlukla
bir kad›n› elde edebilmek için düflmanlar›yla savaflt›¤›, bu mücadelele-
rin belli bir bölgeyi ve bu bölge halk›n› korumak gibi amaç gütmedi¤i
görülür.

Türkmen Köro¤lu anlatmalar›nda düflman tipler çok çeflitli kay-
naklardan gelmektedir. Tarihî tiplerle birlikte fantastik anlat›lardan
gelen, günlük yaflamda görülmeyen baz› ola¤anüstü tipler de vard›r.
Düflman olarak nitelenen ve mücadele edilen varl›klar›n düflman ka-
bul edilmesinde ço¤unlukla Köro¤lu’nun düflünceleri ve eylemleri be-
lirleyici olmaktad›r. Köro¤lu’nun hedeflerine ulaflmay› engelleyen, is-
teklerini yerine getirmeyi reddeden bu tipler, Köro¤lu taraf›ndan düfl-
man kabul edilmektedir. Bütün Köro¤lu kollar›nda hareketi Çand›-
bel’den ç›karak yabanc› memleketlere ak›nlar düzenleyen Köro¤lu bafl-
latmakta ve yine mücadeleyi kendisi sonuçland›rmaktad›r. Böyle bir
düflman anlay›fl›n› flekillendiren flüphesiz, Köro¤lu destan›n›n kurgusu-
dur. Aflk›n ve kahramanl›¤›n bir arada bulundu¤u bu anlatmalarda
güçlü yöneticilerin yan›nda bulunan sevgiliye ulaflmak için Çand›bel’i
terk etmek, bu amaç için kahramanl›k göstermek, hedefe ulafl›ld›¤›n-
da da Çand›bel’e dönmek gerekmektedir. 

2. Toplumsal Beklentiler ve Bahfl›l›k Gelene¤i

Türkmen bahfl›l›k gelene¤i baz› toplumsal ihtiyaçlar› sözlü gelene-
¤in imkânlar› içinde karfl›layan bir fliir söyleme ve destan anlatma ge-
lene¤idir. Özellikle modern anlamda müzi¤in geliflmedi¤i, insanlar›n
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anlat›lar› baflka yollardan izleme veya dinleme imkân›na sahip olma-
d›¤› dönemlerde bu ihtiyaçlara cevap veren bir gelenektir. Toplumun
düzenledi¤i büyük çapl› veya küçük çapl› toplant›larda hem müzik ic-
ra ederek hem fliir söyleyerek zaman zaman da destan anlatarak onlar›
e¤lendirmifllerdir. Bu bak›mdan bahfl›l›k gelene¤inden toplumun ciddi
bir beklentisi, belirli zamanlarda önemli istekleri olmufltur. Toplumsal
beklentiler ve kabuller, flüphesiz bahfl›n›n fliirlerini ve anlat›lar›n› do¤-
rudan etkilemektedir.6 Bu da do¤al bir durumdur, çünkü bahfl›n›n ken-
disi de sanat›n› sundu¤u toplumun içinde yetiflmifltir. Bahfl›, toplumsal
haf›zay› en iyi flekilde temsil eden, toplumunun hayat anlay›fl›n›, ina-
n›fllar›n› ve e¤lenme tarz›n› özümsemifl bir kiflidir.7

Bir destan anlat›m›nda dinleyicilerin bahfl›lardan bekledikleri,
dinlemek veya duymak istedikleri baz› hususlar vard›r. Bunlar, destan›
do¤ru bir flekilde ve geleneksel ifadelerle anlatmas›, destandaki tipleri
toplumsal beklentiler do¤rultusunda flekillendirmesidir. Özellikle desta-
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6 Türk anlat› gelene¤inde sembol hâle gelmifl ozan›n toplumsal yap› içindeki konu-
munu Dede Korkut Kitab›’ndaki baz› örneklerle görmekteyiz. Ozan›n anlat›m ortam›
içindeki yeri, icra ortam›, sanat›n› maddi anlamda destekleyen kaynaklar, Dede Kor-
kut Kitab›’n›n mukaddimesinde, “Kam Pürenin O¤l› Bams› Beyrek Boy›”nda ve ba-
z› boylardaki kal›plaflm›fl ifadelerde belirtilmifltir (Öcal O¤uz, Türk Dünyas› Halk Bi-
liminde Yöntem Sorunlar›, Akça¤ Yay›nlar›, Ankara 2000, s. 37-42). Mukaddimede-
ki “Kolça kopuz götürüp ilden ile bigden bige ozan gezer. Er namerdin er nakesin
ozan bilür. ‹leyünüzde çalup aydan ozan olsun” ifadesi ile Bams› Beyrek boyundaki
Beyrek’le ozan aras›ndaki geçen “Beyrek O¤uza geldi. Bakd› gördi ki bir ozan gider.
Aydur: Mere ozan nireye gidersin? Ozan aydur: Big yigit dügüne giderem” fleklinde-
ki konuflmalardan ozanlar›n dü¤ünlere ifltirak etti¤i, beylerin huzurunda icrada bu-
lunduklar›, bunun karfl›l›¤›nda beylerden çeflitli hediyeler ald›¤›, toplumun ozanlar-
dan birtak›m beklentiler içinde oldu¤u sonucu ç›kmaktad›r (Fuad Köprülü, “Ozan”,
Edebiyat Araflt›rmalar›, Türk Tarih Kurumu Yay›nlar›, Ankara 1986, s. 139-140; Mu-
harrem Ergin, Dede Korkut Kitab› I Girifl-Metin-Faksimile, Türk Dil Kurumu Yay›nla-
r›, Ankara 1997, s. 75, 137). 

7 Türkmen bahfl›l›k gelene¤i hakk›nda bk. V. A. Uspenskiy-V. M. Belyaev, Turkmens-
kaya Muz›ka, Moskova 1928; Baymuhammet Atal›yeviç Karr›yev, Epiçeskie Skazani-
ya o Ker-Ogl› u Tyurko-Yaz›çn›h Narodov, Moskova 1968; Akmuhammet Afl›rov, Kö-
negüzer, Aflgabat 1992; Viktor M. Beliaev [=Belyaev], Central Asian Music: Essays
in the History of the Music of the Peoples of the USSR, (Ed. and trans. Mark and Gre-
ta Slobin), Wesleyan University Press, Middletown, Connecticut 1975; ‹sa Özkan,
Yusuf Bey-Ahmet Bey (Bozo¤lan) Destân›, Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 1989. 



n›n merkezindeki kahraman›, büyüklü¤ü, gücü, yenilmezli¤i, hüneri ve
erdemi ça¤r›flt›ran ifadelerle sunmas›d›r.8 Bir baflka ifade ile bahfl›, des-
tan kahraman›n› dinî ve kültürel çeflitli ö¤eleri kullanarak mükemmel
bir kahraman olarak sunmal›d›r. Bunu yaparken geleneksel hayatta ya-
flayan pek çok efsaneyi, toplumun güç sembolü olarak kabul etti¤i can-
l› veya cans›z nesneleri, inan›fllar› ve düflünüflleri kullanabilir. Bahfl›la-
r›n bu tutumu, Köro¤lu Destan›ndaki alp tipinin tasvirinde görülmek-
tedir. Harmandal› kolunda Köro¤lu’nun fiziki nitelikleri “butluca,
omuzluca, arkas› yass›ca, aln› ç›k›kça, gözleri çukurca, burnu e¤rice, sa-
kal› çapa sakal, b›y›klar› s›pan›n kuyru¤u gibi, yüzü gözü çelik suyu ve-
rilmifl gibi, kendisi de orta boyluca” fleklinde verilir. Bu tasvirin bahad›-
ra benzer oldu¤unu bahfl› ayr›ca belirtir.9 Burada kullan›lan tabirler,
bahfl›n›n ve destan dinleyicisinin dünyas›nda kahramanl›¤›, fiziki aç›-
dan mükemmelli¤i ça¤r›flt›ran kelimelerdir. Bu kahraman›n karfl›s›nda-
ki düflman ise ideal ölçülerden uzak, hantal bir halde tasvir edilerek ay-
n› zamanda destan kahraman›n ayr›cal›¤› da öne ç›kar›lmaktad›r.

Bahfl›lar, özellikle Arap Reyhan, Bezirgan gibi tiplerin anlat›m›n-
da onlar›n hâl ve hareketleriyle alay etmektedirler. Arap’› uyand›rma-
ya çal›flan Gülendam, her türlü yolu denemifl, ama onu uyand›rmay›
baflaramam›flt›r. Sonunda ayaklar›n›n alt›nda atefl yak›lmas›yla uyana-
bilen Arap, uyand›¤›nda ayaklar›n› sineklerin ›s›rd›¤›n› zanneder.10
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8 Böyle bir durumla Dede Korkut Kitab›’ndaki baz› hikâyelerde karfl›laflmaktay›z. Bu
hikâyeleri düzenleyen ve anlatan ozanlar, kahraman olmak ve ad alarak topluma ka-
t›lmak isteyen kahramanlarda aranan flartlar›n hüner ve erdem oldu¤unu defalarca
vurgulam›fllard›r. Ozanlar, bu flekildeki bir anlat›m tarz›yla toplumsal de¤erleri genç
nesillere aktard›klar› gibi toplumun beklentilerine de cevap vermifl olmaktad›rlar.
Dede Korkut Kitab›’ndaki “hüner”, “erdem”, “alpl›k”, “topluma kat›lma” hususlar›y-
la ilgili olarak bk. Ali Duymaz, “Dede Korkut Kitab›’nda Alpl›¤a Geçifl ve Topluma
Kat›lma Törenleri Üzerine Bir De¤erlendirme”, Türk Dili Araflt›rmalar› Y›ll›¤› Belle-
ten 1998/I; Ali Duymaz, “Dede Korkut Kitab›’nda “Hüner” ve “Erdem” Kavramlar›
Üzerine”, IV. Türk Dünyas› Yazarlar Kurultay› Bildiriler 5-6 Kas›m 1998, Ankara
1999; Ali Duymaz, “Dede Korkut Kitab›’nda Alplar›n E¤itimi ve Geçifl Törenleri”,
Uluslararas› Dede Korkut Bilgi fiöleni Bildirileri, 19-21 Ekim 1999, Ankara 2000.

9 Göro¤lu Türkmen Halk Destan›, Hzl. Annagul› Nurmemmet, 4. Cilt, Bilig Yay›nla-
r›, Ankara 1996, s. 7.

10 Göro¤lu Türkmen Halk Destan›, Hzl. Annagul› Nurmemmet, 6. Cilt, Bilig Yay›nlar›,
Ankara 1996, s. 100-101.



Ola¤anüstü cüsseleriyle boy gösteren bu tiplerin yemeleri içmeleri, at-
tan düflüflleri, atla yol almalar›nda büyük gürültüler oluflur. Bunlar, ya-
vafl hareket eden, hantal tiplerdir, ancak Köro¤lu’nun tasvirlerinde ise
bu tarz ifadeler kullan›lmaz. Magt›mgul› Garl›yev, Köro¤lu’nu cömert-
likte Hatem’e, pehlivanl›kta Rüstem’e benzetir, kahramanl›kta ise bin
kifliye bedel olarak tan›mlar. Köro¤lu’nun savafllarda nara att›¤›n›, na-
ra att›¤›nda sesinin çok uzaklardan duyuldu¤unu ve bu sesi duyanlar›n
ödünün patlad›¤›n› da anlat›m›nda belirtmektedir.11 Bahfl›lar, hem Kö-
ro¤lu hem de onun yi¤itleri hakk›nda “karakufl kanatl›, aslan yürekli,
seri turna telli, samur börklü, arkas› kalkanl›, koç, kalabal›k sürüye sal-
d›ran kurt, da¤lar›n aslan›, demir donlu, Arap atl›, yan› yere de¤mez,
flahin gözlü, flir pençeli, at› yürük, yüre¤i taflk›n, ad› san› cihana yay›l-
m›fl, aslan huylu, kaplan, kartal, aç kurt bak›fll›, bat›r, mert, yi¤it” gibi
epitetler kullan›rlar.12 Köro¤lu’nu tamamlayan ve onun en önemli yar-
d›mc›s› olan K›rat içinse annesinin bir kartal, babas›n›n ak kufl, sa¤r›-
s›n›n büyük, savafl vaktinde koç yi¤idin yoldafl› oldu¤u ve bundan bafl-
ka onun ola¤anüstü niteliklerinin bulundu¤u pek çok kolda yinele-
nir.13 Köro¤lu ve K›rat ile ilgili tasvirlerde kullan›lan epitetlere bak›l-
d›¤›nda bunlar›n tabiatta çeviklikleri, h›zlar› ve güçleri ile tan›nan
hayvanlar oldu¤u görülmektedir. Ancak düflman tiplerin tasvirinde
kullan›lan epitetlerin bu flekilde olmad›¤›n›, gücü, h›z› temsil eden
semboller yerine cüsse olarak büyüklü¤ü, hantall›¤› ça¤r›flt›ran baz›
epitetlerin kullan›ld›¤›n› söyleyebiliriz.14
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11 B. Memmetyazov, Görogl› Epos›n›ñ Poetikas› Hak›nda, Il›m, Aflgabat 1984, s. 72.
12 Göro¤lu Türkmen Halk Destan›, Hzl. Annagul› Nurmemmet, 2. Cilt, Bilig Yay›nlar›,

Ankara 1996, s. 195, 199, 323; Göro¤lu Türkmen Halk Destan›, Hzl. Annagul› Nur-
memmet, 3. Cilt, Bilig Yay›nlar›, Ankara 1996, s. 15, 17, 143; Göro¤lu Türkmen
Halk Destan›, Hzl. Annagul› Nurmemmet, 8. Cilt, Bilig Yay›nlar›, Ankara 1996, s.
244.

13 Göro¤lu Türkmen Halk Destan›, Hzl. Annagul› Nurmemmet, 3. Cilt, Bilig Yay›nla-
r›, Ankara 1996, s. 25.

14 Kamil Veliyev’in “bedii vas›f”, Meherrem Caferli’nin “bedii ta’yin”, Karl Reichl’›n
“s›fat” olarak adland›rd›¤› epitet kavram›, Dede Korkut Kitab›’ndaki epitetler üzerine
bir yaz›s› bulunan ‹lhan Baflgöz’e göre “Bir ismi veya folklor araflt›rmalar›nda kahra-
man›n ismini bir s›fatla veya isimle veya bir s›fat cümlesi ile tamlayan söz ve cüm-
lelere verilen add›r” (Baflgöz 1998: 35). Epitetler, sözlü gelenekte oluflturulmufl ya-



Bahfl›lar›n anlat›m›na göre Köro¤lu’nun vücudu ola¤anüstü güç-
ler taraf›ndan korunmaktad›r. Türkmen anlatmalar›nda bu korumay›
Hz. Ali yapmaktad›r. Genellikle “Pir” fleklinde ifade edilen koruyucu
ve yard›mc› güç, Köro¤lu’na “Y›ld›z gördü¤ünde yaran iyileflsin” demifl-
tir. Bu duadan sonra Köro¤lu, yaraland›ktan sonra akflamlar› y›ld›z gör-
dü¤ünde tekrar eski haline döner.15 Türkmen bahfl›lar› fiziki aç›dan ku-
sursuz olarak tan›mlad›klar› kendi kahramanlar›n› bir de ola¤anüstü
baz› güçlerle koruma alt›na alarak düflman tiplerin onlara galip gelme-
si gibi ihtimal b›rakmam›fllard›r. Tabii ki yard›mc› bir pirin Köro¤lu’na
yard›m etmesi sadece bahfl›n›n de¤il, destan dinleyicisinin de iste¤idir.
Bahfl›, kültürel yap› içinde ola¤anüstü bir yard›mc› olarak düflünülen
Hz. Ali tipini anlat›s›na dâhil etmifltir. Bu sayede hem beklentilere ce-
vap vermifl hem de destan kahraman›n›n gücünü artt›rm›flt›r. 

Türk destanlar›nda destan anlat›c›lar›n›n ayr›nt›l› bir flekilde tas-
vir ettikleri bölümlerden birisi de destan kahramanlar›n›n ak›na ve
ava ç›k›fl sahneleridir. Türkmen bahfl›lar›n›n anlat›m›nda da bu bö-
lümler, geleneksel epitetlerle aktar›lm›flt›r. Köro¤lu, Er Hasan kolunda
ak›na ç›karken “bafl›na alt›n tac›n› koydu, üstüne demir z›rh›n› geçirip
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ratmalar için vazgeçilmez unsurlard›r. Haf›zay› kullanan sözlü gelenek, hem kolay
hat›rlamay› sa¤layan hem de toplumun düflünce de¤erlerini yans›tan epitet sistemi-
ni gelifltirerek kendine has bir yap›lanmaya gitmifltir. Bu sayede sözlü gelene¤in
ürünleri belirli bir söyleyifl özelli¤ine ve kal›plaflm›fl ifadelere sahip olmufltur. Bu sis-
temin devaml›l›¤› için gelene¤in ustalar› ö¤rencilerine daha önceden gelenekte var
olan bu söyleyifl özelliklerini aktarm›fllar, ö¤rencilerin geleneksel kurallar çerçeve-
sinde icra yap›p yapmad›klar›n› da takip etmifllerdir. Epitet kavram› ile ilgili olarak
bk. N. Kâmil Veliyev, Destan Poetikas›, Hzl. Halil Aç›kgöz, Türkiyat Matbaac›l›k, ‹s-
tanbul 1989; Meherrem Caferli, Azerbaycan Mehebbet Dastanlar›n›n Poetikas›, Elm,
Bak› 2000; Ali Berat Alptekin, Dede Korkut Hikâyelerinde Kal›p ‹fadeler, ‹slâmiyet
Öncesi Türk Destanlar› (‹ncelemeler-Metinler), Hzl. Saim Sakao¤lu-Ali Duymaz,
Ötüken Neflriyat A.fi., ‹stanbul 2002; Karl Reichl Türk Boylar›n›n Destanlar› (Gele-
nekler, fiekiller, fiiir Yap›s›), Çev. Metin Ekici, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, Ankara
2002; Mehmet Aça “Türk Destanlar›ndaki Epitetler Hakk›nda Dört Eser ve ‹lhan
Baflgöz’ün Bir Yaz›s›na Dair”, Türk Kültürü, 1999; Mehmet Aça, “T›val› Destanc›la-
r›n Baz› Kal›plaflm›fl ‹fadeleri Üzerine”, Prof. Dr. Abdurrahman Güzel’e Arma¤an,
Gazi E¤itim ve Kültür Vakf› Yay›n›, Ankara 2004.

15 Göro¤lu Türkmen Halk Destan›, Hzl. Annagul› Nurmemmet, 2. Cilt, Bilig Yay›nlar›,
Ankara 1996, s. 351.



beline M›s›r k›l›c›n› tak›nd›, arkas›na yay›n› tak›n›p koluna karg›, m›z-
ra¤›n› alarak K›rat’›na binip yirmi befl yafl›ndaki yi¤it gibi oldu”;16

“Övez ve K›rat” kolunda, Övez’in ava ç›k›fl› “Övez alt›n kemerini ku-
flan›p tac›n› bafl›na giyip atas›n›n keskin k›l›c›n› beline tak›p Göro¤-
lu’nun k›rk gez m›zra¤›n› eline al›p sar› ok yay›n› boynuna ast›”; Esen
Pehlivan, “yüz seksen koyunun derisinden yap›lm›fl kalpa¤›n› kafas›na
giyip yedi put zincirden kemerini beline tak›p k›rk batman biraz k›sa-
c›k sopas›n› eline ald›, avlanmaya gitmek için haz›r oldu” fleklinde tas-
vir edilir.17 Köro¤lu’nun ak›n haz›rl›klar›n›n çok daha ayr›nt›l› bir fle-
kilde anlat›ld›¤› bölümler vard›r. K›rata alt›n nal çakt›rd›¤›, K›rata k›l-
dan eyer koydu¤u, kadifeden örtü örttü¤ü, alt›n kay›fll› e¤er takt›¤›,
kendisinin deri çizme, alt›n dü¤meli gömlek, flahane giyimler ve alt›n
yakal› z›rh giydi¤i, alt›n yap›lm›fl b›çaklar› dört bir taraf›na ast›¤›, sa-
vaflta kullanabilece¤i her türlü savafl aletini yan›na ald›¤› s›ras›yla an-
lat›lm›flt›r.18 Bu tasvirler, kahramanlar›n gücünü ortaya koymas› ve on-
lar›n düflmanlardan daha farkl› olduklar›n› göstermeleri bak›m›ndan
dikkate de¤erdir.

3. Düflman Tiplerin Tasvirinde Bahfl›lar›n Kulland›klar›
‹fadeler

Türkmen bahfl›lar›, Köro¤lu destan›n›n çeflitli kollar›nda pek çok
düflman tipi, zaman zaman Köro¤lu ve yi¤itlerinden daha güçlü bir fle-
kilde tasvir etmesine ra¤men her zaman Köro¤lu’nu bu tiplerden ay›r-
m›fllard›r. Onu sadece fiziki özelikleriyle de¤il, ona yard›m eden mistik
güçlerle bir bütün olarak görmüfllerdir. Köro¤lu’nun mücadele etti¤i
Reyhan Arap, Bezirgan, Kara Dev gibi tipleri, di¤er düflman tiplere gö-
re daha fazla abartarak anlatm›fllard›r. Mesela Arap Reyhan’›n fiziki ni-
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16 Göro¤lu Türkmen Halk Destan›, Hzl. Annagul› Nurmemmet, 3. Cilt, Bilig Yay›nla-
r›, Ankara 1996, s. 263.

17 Göro¤lu Türkmen Halk Destan›, Hzl. Annagul› Nurmemmet, 2. Cilt, Bilig Yay›nlar›,
Ankara 1996, s. 223.

18 Göro¤lu Türkmen Halk Destan›, Hzl. Annagul› Nurmemmet, 3. Cilt, Bilig Yay›nla-
r›, Ankara 1996, s. 85.



telikleri “Bu Arab›n boyu kule gibi, kafas› kubbe gibi, a¤z› ocak gibi”
fleklinde belirtilmifltir.19 Arap Reyhan’›n Köro¤lu’ndan, Övez’den ve
k›rk yi¤itten oldukça farkl› oldu¤u, onun fiziki tasvirlerinde görülmek-
tedir. Bu s›fatlar› bahfl›lar, kendi kahramanlar› için neredeyse hiç kul-
lanmam›fllard›r. 

Arap Reyhan’dan sonra Türkmen Köro¤lusunda fiziki nitelikleri,
yeme içmesindeki ola¤anüstü flekilleriyle Bezirgan tipi dikkat çekmek-
tedir. Köro¤lu anlat›c›s› Magt›mgul› Garl›yev, onun yemek yiyiflini,
normal insan›n yemek yiyiflinden daha farkl› anlat›r. O, büyük büyük
lokmalar› a¤z›na att›¤›nda a¤z›n› ve b›y›klar›n› oynatmadan yutar.
Lokmalar bo¤az›ndan geçerken karfl›dan duyulabilecek sesler ç›kar›r.20

Bezirgan’›n yemesinin içmesinin yan› s›ra yapt›¤› ifller de s›ra d›fl›d›r.
Mesela Bezirgan nehirden mallar›n›, develerini kucaklayarak geçirir,
bu nehrin sular› ancak onun bacaklar›n› örter.21 Onun nehirden hay-
vanlar›n› geçirmesi çeflitli bahfl›larca farkl› flekillerde tasvir edilir.
Türkmen bahfl›lar›ndan Muhat Gand›mov, Bezirgan’›n bir aya¤›n›
nehrin bu yan›na di¤er aya¤›n› ise di¤er yan›na koydu¤unu ve bu flekil-
de hayvanlar›n› kucaklayarak karfl›ya geçirdi¤ini; Magt›mgul› Garl›-
yev, Bezirgan’›n bir aya¤›n› nehrin karfl›s›na koydu¤unu ve develerini
kavun tafl›r gibi karfl›ya tafl›d›¤›n›; Gara Bagfl›, nehri bacaklar›n›n ara-
s›na al›p yüklü develeri ve filleri karfl›ya geçirdi¤ini söyler.22 Pelvan
Bagfl›, Bezirgan’›n nehirden karfl›ya mallar›n› tafl›mas› sahnesini daha
ayr›nt›l› anlatm›flt›r. Bezirgan’›n o¤lak kuzu tafl›r gibi develerini, mal-
lar›n› nehirden geçirdi¤ini, asl›nda oldukça derin olan bu nehrin sula-
r›n›n Bezirgan’in ancak beline kadar gelebildi¤ini söylemektedir.23 Ku-
laklar› kalkana, gölgesi de deve benzeyen bu Bezirgan’a Köro¤lu, k›rk
yi¤idi, Köse ve Övez’le birlikte sald›r›r, ancak Bezirgan tek hamlesiyle
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19 Göro¤lu Türkmen Halk Destan›, Hzl. Annagul› Nurmemmet, 2. Cilt, Bilig Yay›nlar›,
Ankara 1996, s. 261.

20 B. Memmetyazov, Görogl› Epos›n›ñ Poetikas› Hak›nda, Il›m, Aflgabat 1984, s. 69.
21 Göro¤lu Türkmen Halk Destan›, Hzl. Annagul› Nurmemmet, 4. Cilt, Bilig Yay›nla-

r›, Ankara 1996, s. 187.
22 B. Memmetyazov, Görogl› Epos›n›ñ Poetikas› Hak›nda, Il›m, Aflgabat 1984, s. 69-70.
23 age., s. 70.



yirmi yi¤idin, di¤er hamlesiyle de di¤er yirmi yi¤idin m›zraklar›n› elle-
rinden al›verir.24

Magt›mgul› Garl›yev, Bezirgan’›n boyunu ç›nara, kafas›n› tand›ra,
gözlerini yonca tarlas›na, a¤z›n› da¤lardaki oyuklara, ayaklar›n› t›rm›-
¤a, gö¤sünü kazan kapa¤›na benzetmifl, kafllar›n›n aras›nda bir kar›fl
bofllu¤un oldu¤unu ve uzunlu¤unun bir tutam, b›y›klar›n›n ise üç ya-
fl›ndaki at›n kuyru¤u gibi oldu¤unu söylemifltir. Köro¤lu destan›ndaki
olumsuz tiplerden birisi olan Garahan Dev’in tasvirinde de benzer ifa-
deler kullan›lm›flt›r. Bu devin a¤z› da¤›n oyuklar› gibi, kafas› kümbet
gibi, a¤z› ocak gibidir.25 Sapar Mehrem kolunda ise Köse’nin istedi¤i
Gülflirin’i al›koyan Berzengi’nin tasviri de Bezirgan’e benzemektedir:
“Boyu kule gibi, b›y›klar› f›nd›¤›n dal› gibi, gözleri ateflçilerin ç›ra¤› gi-
bi, diflleri malan›n ucu gibi, gö¤sü cinin bafl› gibi, ayaklar› uzun kavak
gibi, karn› su mataras› gibi.”26 Berzengi’yi Köse ve Övez Han ancak bir-
likte ve K›rat’›n yard›m›yla yenebilmifllerdir.27 Hem Reyhan Arap’›
hem de Bezirgan’› tasvir ederken bahfl›lar, bu tiplerin kendi kahraman-
lar›ndan (Köro¤lu, Köse, Övez vb.) daha büyük ve cüsseli olduklar›n›
vurgulam›fllard›r.

Harmandal› anlatmas›nda bahfl›, adeta dinleyicilerin duygular›n›
tatmin etmektedir. Harmandal›, güçlü kuvvetli bir k›z olmas›na, karfl›-
s›na ç›kan bütün erkekleri yendikten sonra öldürmesine ra¤men, özel-
likle Köro¤lu ile yapt›klar› güreflte tam bir kad›n olarak tasvir edilmek-
tedir. Güreflme esnas›nda Harmandal›’n›n çeflitli uzuvlar›n›n görünme-
si, bahfl› taraf›ndan ayr›nt›l› bir flekilde anlat›lmaktad›r. Böyle bir an-
lat›m, bu destan›n anlat›m ortam› ile ilgili baz› ipuçlar› vermektedir.
Özellikle erkek dinleyicilerin, bir baflka ifade ile genç bir erkek toplu-
lu¤u huzurunda anlat›lan bu destanda onlar›n hayal dünyalar›n›, bes-
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24 Göro¤lu Türkmen Halk Destan›, Hzl. Annagul› Nurmemmet, 4. Cilt, Bilig Yay›nla-
r›, Ankara 1996, s. 191, 197.
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leyen bir anlat›m tutumunun sergilendi¤i görülmektedir.28 Köro¤lu an-
latmalar›n›n pek ço¤unun uzak bir memleketteki güzel bir soylu kad›-
n› elde etmek üzerine kurulu oldu¤unu da düflündü¤ümüzde, bu tarz
tasvirlerin normal oldu¤unu söyleyebiliriz. Çünkü Köro¤lu’ndaki kah-
raman tipi, halk› için savaflan, onlar›n menfaatleri için mücadele eden
kahraman tipi de¤ildir. Çand›bel’e sultan olmufl bir kiflinin ve etraf›n-
daki yi¤itlerin aflk maceralar›n› konu edinen bu anlatmalarda, elde
edilmek istenen kad›nlar›n tasvirleri de önemli bir yer tutar. Onlar›n
güzellikleri, dünyada efllerinin ve benzerlerinin olmad›¤›, ola¤anüstü
ölçülerde güzel olduklar› bahfl›lar›n gelenekten ald›klar› en güzel ifade-
lerle anlat›l›r. Elde edilmek istenen bu kad›nlar›n hemen hepsi pasif
kahramanlard›r. Savaflç›l›k nitelikleri olmayan, genellikle bir han, bey
k›z› olan ve Çand›bel d›fl›nda yabanc› memleketlerde yaflayan tiplerdir.
Harmandal› ise, burada Türk destanc›l›k gelene¤inde örneklerini gör-
dü¤ümüz alp k›z tipini çizmektedir. 

Köro¤lu anlatmalar›nda ola¤anüstü kaynaklardan gelen ve genel-
likle masallarda rastlad›¤›m›z baz› düflman tipler de vard›r. “Peri Kü-
sen”de Övez’in yolu Kaf Da¤›na düfler ve burada kara devle karfl›lafl›r.
Devin görünüflü “iki gözü ç›ra¤ gibi, bafl› de¤irmen gibi, her aya¤› cu-
ma camisinin dire¤i gibi, kuyru¤u üç gez,29 kula¤› iki gez” fleklinde tas-
vir edilir.30 Dev do¤ruldu¤unda boyunun çok uzun oldu¤unu gören
Övez, hayrete kap›l›r. Çünkü atefller saçan bu dev aya¤a kalkt›¤›nda
bulut geliyormufl olur.31 “Övez ve K›rat”ta Esen Pehlivan’›n Hebefli
Devle mücadelesi anlat›l›rken devin büyüklü¤ünü gösterebilmek için
Esen Pehlivan’›n devi kucaklay›p yukar› kald›rd›¤›nda dizlerine kadar
topra¤a batt›¤› söylenir.32
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Pehlivanlar ve düflman askerleri de bahfl›lar taraf›ndan hem be-
denleri hem giysileri bak›m›ndan tasvir edilen tiplerdir. “Ayçemen”de
Tebli Bat›r, Ali Sultan’›n k›z› Ayçemen’i Övez’e alabilmek için sulta-
n›n pehlivanlar› ile güreflir. Hasan ve fiemgun adl› pehlivanlar “yedi
deriden börk giyip yetmifl put33 elbisesini sürükleyip” gürefl meydan›na
ç›karlar.34 Pehlivanlar›n büyüklükleri, giydikleri börkün ve elbisenin
büyüklü¤ü ile vurgulanm›flt›r. Köro¤lu’nun savafllar›nda rakip ordunun
askerleri de, di¤er tipler gibi, s›ra d›fl› bir büyüklükte tasvir edilirler. Bu
askerlerin karfl›s›nda Köro¤lu’nun ordusu bazen kaçmak ister, ancak
Köro¤lu buna izin vermez.35

Baz› düflman tipler, fiziki aç›dan Köro¤lu’na ve di¤erlerine benze-
mektedir. Bunlar›n fiziki nitelikleri abart›lmaz. Bu kahramanlar bazen
Köro¤lu’na üstünlük sa¤lar, ancak Köro¤lu’nun yard›mc› piri gelir ve
Köro¤lu’nu zor durumdan kurtar›r.36 Ayr›ca abart›l› bir flekilde tasvir
edilmeyen, gücüne, flöhretine sayg› duyulan bu düflman tipler, daha
sonra Köro¤lu ile dost olurlar.37 Köro¤lu kendisinden daha güçlü düfl-
manlar için veya daha sonra kendisiyle dostluk kuracak, kendi ordusu-
na kat›lacak hünerli yi¤itler için kendilerinden daha güçlü olduklar›-
n› belirtti¤i fliirler söylemifltir. Mesela Giciro¤lu Mustafa Bey, önce Kö-
ro¤lu’nu yener ve daha sonra Köro¤lu’nun ordusuna kat›l›r.38 Buna bir
di¤er örnek Köse ile Övez’in ellerini ba¤layarak Köro¤lu’na getirdikle-
ri Yaz›m Berzengi’dir. Köro¤lu onun ellerini çözdürür ve bunun üzeri-
ne Yaz›m Berzengi Köro¤lu ile dost olmaya karar verir.39 Köro¤lu’ndan
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kat kat daha güçlü olan tiplerin Köro¤lu’na tâbi olmas›, Köro¤lu’nun
kahramanl›¤›n› ve gücünü daha da artt›rmaktad›r. 

Köro¤lu kollar›n› anlatan Türkmen bahfl›lar›, düflman tiplerin gö-
rünüflünü ola¤andan daha farkl› gösterebilmek için kal›p sözler haline
gelmifl “boyu minare gibi, kellesi kümbet gibi, a¤z› ocak gibi, diflleri ça-
pa gibi” fleklinde ifadeler kullanm›fllard›r. Bu da bahfl›lar›n destan an-
lat›m›nda hem kendi kahramanlar›n› hem de yabanc› kahramanlar›
dinleyicisine sunarken geleneksel baz› kurallara uydu¤unu göstermek-
tedir. Ayr›ca düflmanlar›n tasvirinde kullan›lan baz› ifadeler, bahfl›lar›n
yerleflik hayata ait pek çok unsuru da destanlar›nda kulland›klar›n› da
göstermektedir. 

Sonuç

Yap›lan bu de¤erlendirmelerin neticesinde Köro¤lu destan›ndaki
düflman tiplerin genellikle Çand›bil d›fl›nda ve uzak bölgelerdeki ya-
banc› tiplerden olufltu¤u, ayr›ca Köro¤lu’nun ve yi¤itlerinin ak›nlar›na
karfl› koymak isteyen, yerleflik hayat tarz›n› temsil eden, toplumun bü-
tünü için de¤il, sadece Köro¤lu için tehdit kayna¤› olan tipler oldu¤u
sonucu ç›kmaktad›r. Bahfl›lar, düflman tiplerin tasvirinde hem sözlü
hem de yaz›l› kaynaklar›n tesiri ile oluflan geleneksel söz kal›plar›n›
kullanmaktad›rlar. Türkmen bahfl›s›, içinde yaflad›¤› kültürel dokunun
yüceltti¤i, kahramanl›k sembolleri haline getirdi¤i çeflitli do¤a unsur-
lar›n› ve kültürel olgular› kendi kahramanlar› (Köro¤lu, Övez, Sapar
Köse, Tebli Bat›r vb.) için kullan›rken düflman tipler içinse (Arap
Reyhan, Bezirgan, Kara Dev vb.) fiziki anlamda büyüklü¤ü ve hantal-
l›¤› ça¤r›flt›ran kal›p ifadeler kullanm›fllard›r. Türkmen bahfl›s›n›n bu
tasvir anlay›fl›nda ayn› zamanda toplumsal beklentilerin de önemli bir
rolü vard›r. Toplumun bahfl›dan beklentisi, güçlü düflmanlar karfl›s›nda
ezilen bir kahraman›n maceralar›n› anlatmas› de¤il, aksine düflmanla-
r›n› savafl meydanlar›nda ma¤lup eden ve çaresiz b›rakan, olaylara yön
veren, bask›n bir kahraman›n hikâyelerini, maceralar›n› anlatmas›d›r.
Destan anlat›c›s› bunu sa¤layabilmek için destan kahramanlar›n› daha
do¤umundan bafllayarak s›ra d›fl› bir insan olarak tan›mlam›fl, onlar›
güçlü rakiplerin karfl›s›na ç›karm›fl ve düflmanlar›n› ma¤lup eden bir
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kahraman olarak anlatm›flt›r. Destan kahraman›n›n gücünü, ald›¤› ga-
libiyetlerin büyüklü¤ünü daha fazla artt›rmak ve onun s›radan bir kah-
raman olmad›¤›n› göstermek için hem onun hem de düflman›n fizikî
görünüflünü ola¤anüstü bir flekilde tasvir etmifltir. Destanc›, düflman
tipleri s›ra d›fl› hale getirdikçe asl›nda kendi kahraman›n› yüceltmifltir.
Bu bak›mdan düflman tiplerin destan›n merkezindeki destan kahrama-
n›na ba¤l›, onun gücünü pekifltirici, toplum içindeki konumunu sa¤-
lamlaflt›r›c› bir iflleve sahip oldu¤unu söylemek mümkündür.

Ayr›ca Türkmen bahfl›lar›n›n Köro¤lu’nun düflmanlar›n› tasvir
ederken kulland›klar› geleneksel ifadelerin Türkmen destanc›l›k gele-
ne¤ine özgü kullan›mlar oldu¤unu söylemek gerekir. Bu bölgede çeflit-
li mektepleriyle bir bütün teflkil eden bahfl›l›k gelene¤i, bahfl›lar›n des-
tan anlat›m›nda kullanmalar› gereken geleneksel söz kal›plar›n› tayin
etmifltir. Hatta baz› bahfl›l›k mektepleri destan anlat›m tarz›yla, kullan-
d›¤› üslubuyla di¤er mekteplerden ayr›lm›fl, kendi ekolüne mensup
bahfl›lardan da bu tarz› benimsemelerini istemifltir. Bu bak›mdan des-
tan araflt›rmalar›nda destan anlat›c›lar›n›, onlar›n yetifltikleri ortamla-
r›, beslendikleri kaynaklar›, mensup olduklar› destan anlatma gelene-
¤ini de dikkate almak gerekmektedir. Bir baflka ifade ile destan metin-
leri üzerinde yap›lan çal›flmalarda bu metinlerin yarat›ld›klar› ve akta-
r›ld›klar› flartlar, anlat›c›-metin ve anlat›c›-kültür iliflkileri dikkate
al›nd›¤›nda metinlerin incelenmesinde ve yorumlanmas›nda daha ba-
flar›l› sonuçlar elde edilecektir.
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Destandan Halk Hikâyesine 
Beden Tasvirleri

Muharrem Kaya*

Destanlardaki beden tasvirleriyle ilgili çözemleme de asl›nda be-
denin mitolojik simgeler aç›s›ndan incelenmesine dayanmaktad›r.
O¤uz Ka¤an ve Manas gibi Türk destanlar›nda bedenin mitolojik an-
lamlar yüklendi¤i görülmektedir. 

Uygurca O¤uz Ka¤an destan›nda, O¤uz’un yüzü ve bütün vücu-
duyla ilgili yap›lan tasvirler, âdeta mitolojik kutsall›klar›n O¤uz’un vü-
cuduna yans›mas› gibidir: Gömgök, gök mavisiydi, bu o¤lan›n yüz rengi,/
K›pk›z›l a¤›ziyle, atefl gibiydi benzi./ Al al idi gözleri, saçlar› da kapkara!/
Perilerden de güzel, kafllar› var ne kara!/ Öküz aya¤› gibi, idi sanki aya¤›!/
Kurdun bile¤i gibi, idi sanki bile¤i!/ Benzer idi omuzu, t›pk› samurunkine!/
Gö¤sü de yak›n idi, koca ay›n›nkine!/ Bir insan idi, fakat, tüylerle dolu idi!/
Vücudunun her yeri, k›llarla dolu idi!1 O¤uz Ka¤an’›n yüzünün gök ren-
gi olmas›, Gök Tanr› ile ba¤lant›s› oldu¤unu belirtmek, onu kutsal ve
asil olarak göstermek için kullan›lm›flt›r. O¤uz Ka¤an’›n ordusuna yol
gösteren kurt da gök tüylü, gök yelelidir.2 Kurt, Gök Tanr›’n›n bir elçisi,
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onun yeryüzündeki kutsal ruhu veya O¤uz Ka¤an’›n ordusunu koruyan
totem ruhu olarak yorumlanabilir.

O¤uz Ka¤an, Tanr›’ya yalvar›rken etraf karar›r ve gökten bir ›fl›k
düfler. Gökten ›fl›kla yeryüzüne inen bir k›z görür, bu onun ilk kar›s›
olur: O¤uz Ka¤an yürüdü, yak›n›na ›fl›¤›n/ Oturdu¤unu gördü, ortas›nda
bir k›z›n!/ Bir ben vard› bafl›nda, atefl gibi ›fl›¤›,/ Çok güzel bir k›zd› bu, san-
ki Kutup Y›ld›z›!/ Öyle güzel bir k›z ki, gülse gök güle durur!/ K›z a¤lamak
istese, gök de a¤laya durur!”3 Bu k›z, kendi toplumunun av alan›n› teh-
dit eden gergedan› öldürdü¤ü için O¤uz Ka¤an’a verilen, âdeta Gök
Tanr›’n›n bir ödülüdür. K›z›n aln›ndaki ›fl›kl› ben, t›pk› gökteki Alt›n
Kaz›k (Kutup Y›ld›z›) gibi parlar. 

Kutup Y›ld›z›, Demir Kaz›k, Alt›n Kaz›k diye adland›r›l›r ve gö¤ün
eksenini, “gö¤ün dire¤ini” oluflturur. Orta Asya’da ve Anadolu’da,
dünya, gezegenler, y›ld›zlar ve y›ld›z burçlar›n›n ona zincirle ba¤l› ola-
rak uzayda hareket etti¤ine inan›l›r.4 Ayr›ca O¤uz Ka¤an’›n a¤aç kovu-
¤undan ç›kan ikinci kar›s›n›n gözleri de gök rengidir: A¤ac›n ko¤u¤un-
da, bir k›z oturuyordu/ Gözü gökten daha gök, bu bir Tanr› k›z›yd›,/ Irmak
dalgas› gibi, saçlar› dalgal›yd›./ Bir inci idi difli, a¤z›nda hep parlayan.5

Örneklerde Gök Tanr› inan›fl›na dayal› yüzün ve gözün gök ren-
giyle nitelenmesinden, Türk kozmolojisinde önemli bir yer tutan Ku-
tup Y›ld›z›’ndan bahsedilmifltir. Bunlar›n kullan›lmas›n›n sebebi O¤uz
Ka¤an’›n ve Gök Tanr›s›yla yer-su iyelerinin bir hediyesi olan k›zlar›n,
ne kadar kutsal oldu¤unun vurgulanmak istenmesidir. Bu sebeple eski
Türk mitolojisinin en önemli kutsal varl›klar› kullan›lm›flt›r. Ayr›ca
fiamanlar›n iki kar›s› oldu¤u, bunlardan birisinin “Gök’ün k›z›”, di¤e-
rinin de “Su’yun k›z›” oldu¤u da kaynaklarda yer almaktad›r.6 Gök
(Tanr›s›) ile yer-su (ruhlar›), iki kutsal aland›r ve bu alanlardaki unsur-
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larla ilgili olmak, onlara benzetilmek, kutsall›¤› da beraberinde getir-
mektedir.

O¤uz Ka¤an’›n gözlerinin al, a¤z›n›n atefl gibi olmas› ise onun hem
güçlülü¤ünü hem de mitolojik bir kahraman oldu¤unu belirtmek için
kullan›lm›flt›r. Altay ve Sibirya efsanelerinde “gözleri ateflli ve gö¤sü de
alev alev yanan çocuklar” yer al›r.7 Böylece O¤uz Ka¤an, bir boyun,
milletin kökenindeki kutsal ilk kahraman olarak gösterilmifltir. 

O¤uz Ka¤an’›n vücudunun tamamen tüylerle kapl› olmas›n›, yine
onun ilk yarat›lan insanlarla ba¤lant›l›, insanl›¤›n yarat›l›fl›ndaki, kö-
kenindeki bir kahraman olarak gösterilmek istenmesiyle aç›klamam›z
gerekir. Altaylarda derlenen Türk yarat›l›fl mitlerinde ilk insan›n t›pk›
hayvanlar gibi tüylü oldu¤u8 belirtilmifltir. Fakat insan›n fieytan tara-
f›ndan tükürülerek kirletilmesinden sonra bunlar›n döküldü¤üne ina-
n›l›r.

O¤uz Ka¤an’›n ne kadar güçlü ve ola¤anüstü oldu¤unu anlatmak
için benzetildi¤i9 hayvanlar da önemli hayvanlard›r. Bunlar, gençken
at sürüleri güttü¤ü, çobanl›k yapt›¤›, avc›l›kla u¤raflt›¤›10 aç›kça belir-
tilen O¤uz Ka¤an için farkl› anlamlar kazanm›flt›r. Daha do¤rusu bu ifl-
lerle u¤raflan toplumlar için de¤erli olan hayvanlard›r bunlar. 

Hayvanlara benzetmenin temelinde “hayvanlar gibi güçlü olma
iste¤i ve onlardan korunabilmek için onlara benzeme endiflesi” bu-
lundu¤una inan›lmakta; hayvan biçimine girme iste¤inin ise sihirle
insan›n hayvan k›l›¤›na girerek onlar›n gücüne, süratine sahip olma
iste¤inden kaynakland›¤› düflünülmektedir. Ayr›ca fiamanlar›n hay-
van k›l›¤›na girebildiklerine inan›ld›¤› da kaynaklarda belirtilmekte-
dir.11
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O¤uz Ka¤an’›n ne kadar güçlü oldu¤unu vurgulamak için benzet-
me unsuru olarak kullan›lan hayvanlardan kurt, Orta Asya’da âdeta
totem haline dönüfltürülmüfl bir hayvand›r. Öncelikle kurt, avc›l›k ya-
pan bir toplum için model al›nabilecek bir hayvand›r. 

Asya’daki pek çok Türk boyunun kurdu ata hayvan› olarak kabul
etti¤i Çin kaynaklar›nda da yer alm›flt›r. Kök Böri, kutsal gökle ba¤lan-
t›l› kurttur. Ayr›ca kurt, verimlilik ve bollukla ilgili olarak düflünülür.12

Kurt, O¤uz Ka¤an’›n ordusuna yol gösteren bir k›lavuz ifllevi üstlenmifl-
tir. Burada hem totem hem de ata ruhu olarak yorumlanabilecek bir gö-
revdedir. Anadolu’da, kurt derisi, difli tafl›man›n nazardan korudu¤una
inan›l›r; lohusa kad›na al basmamas› için yata¤›n›n alt›na kurt derisi
koyarlar; korkak insanlar› yüreklendirmek için kurt yüre¤i yedirirler.13

O¤uz’un aya¤›n›n güçlülü¤ü itibar›yla benzetildi¤i öküz ise kendi-
sinden türenilen bir ata hayvand›r. Bo¤a ve öküz, eski Türklerde alp-
lik ongunu, timsali olarak görülmüfltür. Koç ve bo¤a gibi boynuzlu hay-
vanlar, bereketin sembolü olmufltur. Dede Korkut Kitab›’nda bo¤a, güç,
kuvvet ve yi¤itlik için kullan›lm›flt›r. Bu hayvanlar›n boynuzu da gök-
le, ayla ba¤lant›l› olarak bir kutsall›k arzetmektedir.14 Türk kültüründe
önemli bir yere sahip olan hilalin de türeme ve bereketle ba¤lant›l›
olarak boynuzla iliflkilendirilerek yorumland›¤› da görülmektedir. Ay›,
orman ruhunun simgesi olarak belirtilir. Ayr›ca av iyesi kabul edilir. Bu
kutsall›¤› sebebiyle t›pk› kurt gibi ad› tabu say›lm›fl farkl› adland›rma-
lar yap›lm›flt›r.15

O¤uz Ka¤an’›n bedeninin tasviriyle ilgili kutsall›k ve ola¤anüstü
varl›klara benzetme, bunlar›n “bir soya¤ac› özeti” oldu¤unu düflündür-
müfl, O¤uz’un ise “canl› bir ‘totem dire¤i’” olarak yorumlanmas›na se-
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bep olmufltur.16 O¤uz’un vücudunun bafl› gökyüzüyle, gövdesi ve ayak-
lar› yeryüzündeki unsurlarla ba¤lant›l› anlat›lm›flt›r. Bu noktada, bede-
nin, evrenle birlikte özdefllefltirildi¤ini belirtmek gerekir. Özellikle
Hint mitolojisinde ev-evren-insan bedeni özdeflli¤i bol bol kullan›l-
m›flt›r.17

Manas destan›nda baz› flah›slar›n beden tasvirleri yap›l›rken, kifli-
lik özellikleri belirtilirken hayvanlara benzetmeler yap›l›r. Mesela Ac›
Bay adl› yi¤it, ayg›r gibi güçlü çeneli, kaplan gibi çevik, ürkütücü ses-
lidir: Uzaklardan sald›ran kaplan gibi,/ Ac› Bay’a haber sal!/ Ayg›r çeneli,
kara dilli,/ Hayk›r›fl› colbors gibi,/ Ac› Bay’› ne yapay›m/ Karanl›kta yol bu-
lan,/ Ayg›r çeneli, kara dilli,/ Zarif do¤an Acu Bay.”18 Manas’›n yak›n
dostu Alman Bet ise flöyle tasvir edilir: Kaplan do¤an Alman Bet/ Hay-
k›r›fl› kaplan gibi/ Alman Bet’e haber sal!/ Cölönüfl Sahra yamac› gibi,/ Gök
yeleli erkek börü gibi,/ Alman Bet kalksana!/ Kara kanl›, gök bitli,/ Gök ye-
leli, da¤ gibi Alman Bet/ Sald›r›fl› colbors gibi.”19

Manas’la ilgili nitelemeler ise flu flekildedir: Ondan öteye sen var›r-
san,/ Ormanda ay›ya benzeyen,/ Tepede colborsa benzeyen,/ Sar› gözlü ar›k
yanakl›,/ Gölgeli tarafta k›fllayan,/ Anadan can› düfltü¤ünde/ Koyun ba¤r›
gibi kara kan,/ Sa¤ elinde bulunan,/ Göz kapa¤› yüksek, kafl› alçak,/ K›z›l
gözlü, yüzü sar›,/ Kanl› do¤an Er Manas,/ Gölgede gönül büyüten,/ Gön-
lü ile nazl› büyümüfl,/ Afl›kl› kuyruk sokumu,/ Cak›p Bay’›n duas›,/ Asil do-
¤an Manas’a/ Yetip haber veriniz!;20 Kumral sakall›, saz benizli,/ Kaplan
do¤an Er Manas/ Börü gözlü, kuru b›y›kl›/ Kaplan do¤an Er Manas;21 Boz-
ad›r da¤› ete¤i gibi,/ Gökteki Huda Tanr› gibi”22
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Manas, avcunda kanla do¤mufltur (Kan Çora). Avcunda kanla
do¤mak, kutsal kahraman olma özelliklerindendir. Alman Bet’in ben-
zetildi¤i da¤ ise Türk mitolojisinde dünyan›n eksenini oluflturur. Ayr›-
ca bir cam fanus gibi olan gökyüzü, yüksek da¤lar›n zirvesine dayan-
maktad›r. E¤er da¤lar›n bafl› “kertilirse” gökyüzü yeryüzüne çöker ve k›-
yamet kopar.23 Bu al›nt›larda geçen at unsuru, Türk kültür tarihinde
önemli bir yere sahiptir. Destan kahramanlar›n›n en önemli yard›mc›-
s›d›r. fiaman ayinlerinde, flaman›n gökyüzüne ç›kaca¤› bine¤i ve kur-
banl›k hayvan›d›r. Çin kaynaklar›nda gö¤e sunulan en önemli kurban-
d›r.24 Atlar›n kökeni de suya, rüzgara, ma¤araya ba¤lanarak kutsallaflt›-
r›lm›flt›r. Kaplan, Eberhard’›n Çin kaynaklar›ndan aktard›¤›na göre
K›rg›zlar›n ata hayvan›d›r. Türk mitolojisinde dört yönden biri parsla,
y›ld›z grubundan biri de yine onunla ilgilidir. Kaplan, güç ve yi¤itlik
sembolü olarak pek çok edebî eserde yerini alm›flt›r.25

Aslan, gökle ba¤lant›l› olarak kutsallaflt›r›lan hayvanlardand›r.
Türk sanat›nda kanatl› aslan figürlerinin varl›¤› bunun delilidir. As-
lan, güç, kuvvet, taht timsali olarak Türkler aras›nda yayg›n bir flekil-
de kullan›lm›flt›r. Aslan›n kükremesi, Budizmde, H›ristiyanl›k ve ‹sla-
miyet’te inananlar›n uyar›lmas› fleklinde bir anlam kazanm›flt›r.26 ‹slâ-
mî kültürde, aslan, Hz. Ali ile özdefllefltirilmifltir.

Dotan Bat›r adl› Kazak destan›nda kahraman›n görünüflü, hayvan-
lara benzetilerek tasvir edilir: Geliyor bir o¤lan,/ Kurt yüzlü boz o¤lan,/
Arslan gibi yürekli,/ Yolbars gibi bilekli./ On sekiz yafl›ndaki yaln›z o¤lan,/
Kürek kemi¤i kap› gibi,/ Kayg›yla ah çekip,/ Gözünün yafl› göl olan o¤lan.27

Kahraman›n bedeni hem hayvanlar›n sembolik anlamlar›na hem
de abart›l› benzetmelere dayal› olarak güçlü gösterilmifltir. Dede Korkut
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Kitab›’nda da “y›rt›c› kuflun yavrusu (...) Am›t suyunun aslan›, Karacu-
¤un kaplan›” Kazan,28 “at a¤›zl› Aruz Koca”29 gibi hayvanlarla insanlar
aras›nda güçlülü¤ü belirtmek için ba¤lar kurulmaktad›r. Bu eserde,
hayvanlar, sadece geçim vas›tas› de¤ildir, sosyal ve kültürel hayat›n çe-
flitli unsurlar›na da etki etmifllerdir.30 Dede Korkut Kitab›’ndaki kahra-
manlar›n çeflitli özellikleri incelenmifltir.31 Burada konumuz gere¤i
kahramanlar›n bedenleriyle ilgili unsurlar üzerinde durulacakt›r.

Beyrek’i k›zkardeflleri onu aslana benzeterek anlat›rlar: Sallana sal-
lana yürüyüflünden/ Aslan gibi duruflundan/ Arkaya dönüp bak›fl›ndan/
A¤abeyim Beyre¤e benzetiyorum ozan seni”32

Tepegöz, O¤uz boyunun bafl›na bela olunca Kazan Bey, onunla sa-
vaflmaya gider. Bu savafl› daha sonra Basat’a flöyle anlat›r: Kara ejderha
oldu Tepegöz/ Gök yüzünde çevirdim yenemedim Basat/ Kara kaplan oldu
Tepegöz/ Kara kara da¤larda çevirdim yenemedim Basat/ Kükremifl aslan
oldu Tepegöz/ Kal›n sazlarda çevirdim yenemedim Basat/ Er olsan bey olsan
da bre/ Ben Kazan gibi olmayas›n Basat.33 Bu al›nt›da Tepegöz’ün kara ej-
derha, kara kaplan, kükremifl aslan haline dönüfltü¤ü, Kazan’›n onu
gökte, kara da¤larda, kal›n sazlarda yenemedi¤i belirtilmektedir. Bu fle-
kilde bedenden bedene dönüflerek savaflmak,34 iki flaman aras›nda ya-
p›lan savafllara benzemektedir. Ak ve kara flamanlar aras›nda yap›lan
savafllarda da bunlar›n sürekli beden de¤ifltirdi¤i anlat›l›r. Evliya men-
k›belerinde de “don de¤ifltirme” motifi olarak görülebilen ola¤anüstü-
lükler de bu flamanl›k unsuruna ba¤l›d›r.
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Ruhun ayn› kalarak bedenin de¤iflmesiyle ilgili bir baflka örne¤i
Alday-Buuçu adl› bir T›va kahramanl›k destan›nda görürüz. Bir flaman
gibi yer alt›na inen Alday-Buuçu’nun o¤lu Han-Buuday, yer alt›n›n
kötü ruhu, ka¤an› Erlik-Lovuñ’a yakalanmamak için de¤iflik bedenle-
re dönüflür: Han-Buuday o göle çapt›r›p gelip/ Güzel boyunlu örde¤e dönü-
flüp/ Yüzüp geçmeye bafllam›fl./ Erlik-Lovuñ ka¤an ota¤›ndan ç›k›p/ “fiura-
da yüzen güzel boyunlu ördek,/ Bizim alemin örde¤i de¤il,/ Ayd›nl›klar ale-
minin örde¤idir” diye ba¤›rm›fl./ Han-Buuday:/ “‹flte flimdi tan›d›” diyerek/
Güzel boyunlu güzel sunaya dönüflüp/ Geçmeye devam etmifl./ Erlik-Lovuñ
ka¤an yine:/ “Bizim alemin güzel sunas› de¤il,/ Ayd›nl›k alemin güzel suna-
s›d›r bu” diye ba¤›rm›fl./ Han-Buuday giderken/ “‹flte flimdi tan›d›!” diyerek/
Kaz olup kalm›fl./ Erlik-Lovuñ ka¤an yine tan›y›p kalm›fl./ Han-Buuday sa-
r› ala ku¤u olup kalm›./ Erlik-Lovuñ ka¤an yine tan›y›vermifl./ Böyle olun-
ca Han-Buuday/ Su köpü¤üne dönüflüp/ Yüzüp geçivermifl.35

Kazak Türklerinin bir destan› olan Er Töstik’te de benzer bir du-
rum görülür. Yer alt›na düflen Er Töstik’in karfl›s›na iki sar›, iki boz,
iki kara y›lan ç›kar. Er Töstik, bunlardan hiç korkmamas›n› ö¤ütle-
yen at›n› dinler, daha sonra bu y›lanlar birer insana dönüflürler: “Bir
ara döflekteki iki sar› y›landan birisi ulu kifli, di¤eri de onun kar›s› olur./ -
Hofl geldin Er Töstik! Yer alt›ndaki halk da seni rencide etmez, derler./ ‹ki
boz y›landan biri yak›fl›kl› bir yi¤it, di¤eri güzel bir k›z olur. Onlar da:/ -
Yer üstünün Er Töstik’i, yer alt›na hofl geldin. Yer alt›n›n alplar›, hüner-
bazlar› senin fl›lav›ndan tutarlar, derler./ Kap› yan›ndaki iki kara y›lan iki
kara hizmetkâr flekline dönüflürler. Töstik’in huzuruna gelip kol kavufltu-
rup dururlar.36

Dede Korkut Kitab›’nda Tepegöz’le Basat karfl›lafl›nca Tepegöz, ona
kim oldu¤unu sorar. Basat’›n cevab›nda mitolojik temele dayal› unsur-
lar vard›r: Babam›n ad›n› sorar olsan koca a¤aç/ Anam›n ad›n› dersen kük-
remifl aslan/ Benim ad›m› sorarsan Aruz o¤lu Basatt›r.37
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Türeyifl mitlerinde a¤açtan ve hayvandan türeme de görülür. Ba-
sat’›n bu cevab›nda kendi bedeninin, insan soyunun kökenindeki kut-
sal varl›klarla ba¤lant›s› vurgulanmaktad›r. Metinde Basat’›n bebekken
aslanlar taraf›ndan büyütüldü¤ü belirtilir. Burada bir insan›n hayvanlar
taraf›ndan bak›lmas›ndan çok aslan› totem olarak kabul etmifl bir top-
luluk taraf›ndan büyütüldü¤ü de düflünülebilir. Türklerin türeyifl mitle-
rinde erkek veya difli kurttan, geyikten, ku¤udan türeme görülmekte-
dir.38 Yine bu anlat›larda bunlar› do¤rudan hayvan olarak kabul etmek
yerine, o hayvan› totem kabul eden toplulu¤un bir kad›n›, erke¤i ola-
rak görmek daha ak›lc› olacakt›r. Zira insan ve hayvan dna’s›n›n farkl›-
l›¤›, bir hayvan-insan›n do¤mas›n› mümkün k›lmamaktad›r.

Kan Tural›, sevdi¤i Selcen Hatun’u halk hikâyelerinde de görülen
servi boylu, k›z›l yanakl›, kara kafll›, kara saçl› bir kad›n olarak tasvir
eder. Kan Tural›, Selcen Hatun’a destanlarda s›kça kullan›ld›¤› gibi as-
lan soylu diyerek onun ne kadar asil oldu¤unu vurgular: Ifl›l ›fl›l ›fl›lda-
yan ince elbiselim/ Yere basmay›p yürüyen servi boylum/ Kar üzerine kan
damlam›fl gibi k›z›l yanakl›m/ Çift badem s›¤mayan dar a¤›zl›m/ Ressamla-
r›n çizdi¤i kara kafll›m/ Kurumsu k›rk tutam kara saçl›m/ Aslan soyu sultan
k›z›.39

Karac›k Çoban için “Yi¤itler ejderhas› Karac›k Çoban”40 tabiri
kullan›lmaktad›r ki ejderhaya benzetme de onun gücünü belirtmek
içindir. 

Kazan’›n kar›s› Burla Hatun, o¤lu Uruz’a flöyle seslenir: Penceresi
alt›n ota¤›m›n kabzas› o¤ul/ Kaza benzer k›z›m›n gelinimin çiçe¤i o¤ul.41

Destan ve halk hikâyesi türleri aras›nda bir geçifl dönemi eseri
olan Dede Korkut Kitab›’nda flah›slar›n tasvirleriyle ilgili hem hayvan
hem çiçekle ilgili benzetmelerin kullan›lm›fl olmas› bu geçiflin bir bafl-
ka örne¤ini oluflturur. Destanlarda hayvanlar insan bedenini tasvirde
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kullan›l›rken burada, halk hikâyelerinde daha s›k geçen “çiçek” de tas-
vir unsuru olmufltur.

16. yüzy›lda âfl›kl›k gelene¤inin oluflmas›yla destandan halk hikâ-
yecili¤ine do¤ru bir geliflme olmufltur. Toplumun d›fl düflmanlar›yla
mücadeleyi anlatan destan edebiyat›n›n yerini alan, toplum içindeki
din, mezhep, sosyal s›n›f, ekonomik farkl›l›klardan dolay› seven insan-
lar›n ayr›l›klar›n› ve kavuflma mücadelelerini anlatan halk hikâyeleri42

de önemli bir sözlü kültür alan› oluflturmufltur. 

Pertev Naili Boratav, baz› halk hikâyelerinde güzellerin tasviri ya-
p›l›rken yaz›l› kaynaklardan klifleler al›n›p kullan›ld›¤›n› belirtir. Buna
bir örnek olmas› için flu klifleyi verir: Afet-i cihan, hükmü Süleyman, bir
kar›fl gerdan, Zelhâ-y› sâni, Yusuf-i zaman, al› al-k›rm›z›s› k›rm›z›, her bir
k›rm›z›s› de¤er yüzbin k›rm›z› (alt›n); yana¤›na bir fiske vursan bal palûze-
si gibi, k›rk gün k›rk gece tim tim titrer.43

Buna bir baflka örnek: Güzel yüzlü, flirin sözlü, flahin bak›fll›, keklik
sekiflli, boylu boslu, saç› ibriflim telli, ak tenlü, yumuflak budlu, kofl alnu gi-
bi yumru yumru toharlu (?), ya¤ içre besili böbrek hanavurlu, serv kad, ha-
le-had, püste-leb, sib-gab-gap.44

Yaz›l› kaynaklardan sözlü anlat›lara geçen bir baflka kal›p ifade ise
flöyledir: O sürmeli gözlerini eydirif Letif fiaha ele bahirdi ki, yorgun maral
kimi... Mehriban Sultan çoh gözel idi. Bulut aras›nnan ay dogan kimi Letif
fiah›n gözüne göründü. Mehriban Sultan›n güzelliyinin bir yarpa¤›n› size
ohuyah: Dü çeflm-i afet, müjgan-› hürret, g›lman nezaket, etr-i melahat,
Buhag ebiyat, sinesi seyhat, zülfü zulumat, ceph-i mahiyet, melek secahat,
bir bedir s›fat, dehan› nebat. Ay›n on dördü kinin, Yusuf u Züleyhan›n yir-
mi dört güzelli¤inin on ikisi onda hetmelunmufltu.45
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Ferhat ile fiirin hikâyesinde Ferhat’›n tasviri yap›l›rken gül, sîm,
kâfûr’dan yararlan›l›r. Amma bu nakkâfl›ñ bir de o¤l› var idi ad›na Ferhad
dirler idi ol dahi babas› gibi hünerli ve henüz onbefl yafl›nda devlet tâc› izzet
ü fleref kaftan› üzerinde kafl› siyah kirpikleri siyah ak gerdan beñleri siyah
kendi gâyet beyaz ruhleri gül gözleri mahmûr sîm ü ten kâfûr beden bir mâh-
› tâb idi kim yüzüne bir kerre bakan cân ü göñülden meftûn olur idi.46

Kerem ile Asl› hikâyesinde Kerem, sevdi¤i Asl›’y› de¤iflik türkü-
lerde flu flekilde tasvir eder: Ben de bildim bir Keflifliñ k›z›s›n/ Seherde aç›l-
m›fl dañ y›ld›z›s›n/ Sen ‹sâ’n›n ben Muhammed güli;47 Biriñ beñzetdim fidâ-
na/ Yanar âtefli sald› câna/ Düfldim yand›m yana yana/ Saç› sünbül leylâm
gitmifl/ Siyâh zülfiñ mâh yüzine/ Tarayup düzenim gitmifl;48 Rengi lâle bûy-
dan/ Çok zamând›r haber gelmez yârdan/ Bülbül ayr› düfldi gülinden/ fiim-
di f›rsat hâra düfldi;49 Biraz bahaya çekmifl ince belini/ Boy› beñzer selvi da-
l›na/ Benim yavrum incelerden incedir/ Gögsünde gül memeleri goncad›r/
Saç› sünbül topu¤›ndan yücedir/ Bir telini virmem dünyâ mal›na/ ‹ncü mi-
dir sedef midir diflleri/ Kalem ile çekilmifldir kafllar›/ Sa¤ yan›nda siyâh siyâh
saçlar›/ Sal›nd›kça döker ince beline;50 Keklik gibi sekiflliden/ Gögsi elvân na-
k›fll›dan/ Bir harâmî bak›fll›dan/ Ben dönerim gönül dönmez.51

Kirmanflah hikâyesinin I¤d›r varyant›nda, Kirmanflah’›n annesi
Mehbup’un tasviri flöyle yap›l›r: Efendim benim hayat yoldafl› olsa olsa
Elbeylio¤lu Ali Bey’in g›z› ince belli, dudu dilli, kelem gafll›, garg› saçl›, el-
ma yanahl›, billur buhahl› Mehbup bütün var›mi versez az gelir.52 Kirman-
flah’›n sevdal›s› Mahperi, bir gonca gül olarak belirtilir: Mahperi aflg›na
yand›m kül oldum,/ O bir gonca güldi ben bir dil oldum.53 Yine Mahpe-
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46 Metin Özarslan, Ferhat ile fiirin Mukayeseli Bir Araflt›rma, Do¤u Kütüphanesi Yay›n-
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kanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 2001, s. 256.

48 age., s. 258.
49 age., s. 259.
50 age., s. 264.
51 age., s. 288.
52 Ali Berat Alptekin, Kirmanflah Hikâyesi, Akça¤ Yay›nlar›, Ankara 1999, s. 271.
53 age., s. 290.



ri’nin bir tasviri: El götürdi, dal gerdandan on dörd örük yasemen saç›n bir
g›sm›n› saz tahliti yaparah bahal›m Kirman’a ne dedi:54 Mahperi, Kirman-
flah için, “gül yüzlü beyim” ifadesini kullan›r: Gül yüzlü begimi ald›n
elimden/ Pervane tek yakt›n ç›raga beni.55 Kirmanflah için sevdi¤i ise “sel-
vi-revan”d›r: Özün met eyle selvi-revan›m/ Ben o gözellerin ham› görmü-
flem.56 Kirmanflah’a göre Mahperi’nin “gö¤sü ba¤istan”d›r: Seraser mil-
tanl›m hal›lar› satranç/ Gögsü ba¤›stanl›m bana m› geldin.57

Âfl›k Garip’in sevdi¤i fiah Senem de gül yüzlüdür: Bafl›na döndü-
¤üm gül yüzlü Senem58 Garip için de ayn› flekilde gül yüzlü59 tabiri kul-
lan›l›r. Baflka bir Âfl›k Garip anlatmas›nda, fiah Senem’in yüzü aya, gü-
nefle, saç› sümbüle benzetilir.60

Avc›, av mazmununa ba¤l› bir flekilde Senem, meral diye nitele-
nir. Senem, gözü ala, zülfü siyah, ak elli, iki eli k›nal›, koynu tomurcuk
memeli, al veleli, yeflil bafll› fleklinde tasvir edilir.61 Erciflli Emrah ile
Selvihan hikâyesinde, Emrah’›n beden tasviri üzerinde durulmamas›-
na ra¤men Selvihan’›n güzelli¤i birçok yerde tekrarlan›r: On dört yase-
men saç dal›nda bölük bölük, arkas›nda bir cariye bir tabla içerisinde saçlar
dökülmüfldi.” “Bin naz›nan Nazl›’n›n elinde desdur çubuk, sa¤› solunda di-
¤er cariyeler bahçiya Selvi’yi yendirdiler.” “Bu gözüllik bunu gö¤e yetirmifl,
bir de çiçek ile bezedirler.62

Yukar›daki örneklerde sevgilinin boyu inceli¤i ve uzunlu¤u sebe-
biyle servi/ selviye benzetilir. Gül, seven ve sevilen insan için güzellik
unsuru olarak kullan›lm›flt›r. Divan edebiyat›nda s›kça kullan›lan âfl›k
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54 age., s. 298.
55 age., s. 314.
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61 age., s. 142.
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ve maflu¤u belirtmek için kullan›lan gül ve bülbül mazmunu da halk
hikâyelerinde s›kça yer alm›flt›r. Sünbül, flekli ve kokusu itibariyle saç
için, lâle, renginin k›rm›z›l›¤›yla sevgilinin yana¤› için, menekfle koku-
su ve koyu rengiyle sevgili için kullan›lm›flt›r. Fidan, gonca gibi bitki-
lerle ilgili unsurlar da gençli¤i, körpeli¤i anlatmaya yarar. Sevgilinin
bulundu¤u mekân da ba¤, bahçe, gülistand›r.

Sevgili için ceylan, maral, gazal, geyik gibi av hayvanlar›n›n da
beden tasvirinde kullan›ld›¤› görülmektedir. Bunun sebebi ise seven ve
sevilen aras›nda av ve avc› iliflkisinin kurulmas›d›r. Sevgili, destan
edebiyat›nda da gördü¤ümüz aya benzetilmifltir. Destanlar ve halk hi-
kâyeleri için beden tasvirleriyle ilgili örnekleri ço¤altmam›z mümkün-
dür. Bu eserlerdeki temel unsurlar› belirtmek amac›yla sonuç olarak
flunlar› söyleyebiliriz. Destanlarda bedenle ilgili benzetmeler, gök ve
yerdeki kutsal varl›klara ba¤l› olarak yap›l›r. Bunlar hem kozmolojik
unsurlara hem de sosyal hayata, geçim tarz›na ba¤l› olan hayvanlara
dayal› benzetmelerdir. Özellikle yeryüzündeki kutsal ata/ana hayvanla-
r›n bu benzetmelerde önemli yeri vard›r. Avc›l›k ve çobanl›k yapan
toplumlar›n destanlar›nda avc› için model olabilecek hayvanlar beden
tasvirlerinde kullan›lm›flt›r. Halk hikâyelerinde ise ay, günefl gibi gök
unsurlar›, maral, ceylan, gazel gibi güzellikle ba¤lant›l› olarak kullan›-
lan hayvanlar ve özellikle flekli, boyu, rengi, kokusu, inceli¤iyle çiçek-
ler, bitkiler, a¤açlar beden tasvirinde s›kça kullan›l›r. Halk hikâyele-
rinde de tar›m, hayvanc›l›¤a dayal› sosyal ve ekonomik yap› görülmek-
tedir. Yerleflik hayat, kültürel kodlar halinde bu eserlere yans›m›flt›r.
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Gürbüz Türk Çocu¤u

Makbule Sar›kaya*

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk y›llar›nda Türkiye’de çocuk davas›-
n› üstlenen Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyetinin Haziran 1921’de An-
kara’da kurulur.1 Her koflulda çocuk davas›n›, istikbal davas› ve millî
bir mesele olarak görüp hizmet verme amac›yla kurulan ve Cumhuri-
yet Türkiyesini sa¤lam temellere oturtacak yeni bir nesli yani Gürbüz
Türk Çocu¤unu yaratmakta büyük görev üstlenen Himaye-i Etfal Ce-
miyeti, yay›nlad›¤› dergisine Gürbüz Türk Çocu¤u isimini verir. Gürbüz
Türk Çocu¤u, yetifltirilmesi hedeflenen gelecek neslin ihtiyac› olan
e¤itim, kültür ve sa¤l›k konular›nda anne, baba ve çocu¤a gerekli bil-
gi ve deste¤in verilmesi hedefler. 

Cemiyetin en önemli süreli yay›n› olan Gürbüz Türk Çocu¤u,
Ekim 1926 tarihinde “Çocuklu¤un s›hhi terbiyevi inkiflaf›na yard›m
eder” ibaresiyle yay›n hayat›na bafllar. Sahibi, 30 Haziran 1921’de An-
kara’da kurulan Himâye-i Etfâl Cemiyetinin Baflkan› Dr. Fuad (Umay)
Bey’dir. Sorumlu müdürün Dr. Ali Vahid oldu¤u dergi, genel olarak
kurumun ve yeni kurulan Cumhuriyet’in çocuk politikalar›n› gerçek-
lefltirmek gayesiyle yay›n yapar. “Türkiye Himâye-i Etfâl Cemiyetinin
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Büyük Hamisi Gazi Pafla Hazretleri”nin deste¤ini alan dergi, ilk say›-
s›nda Himâye-i Etfâl Cemiyetini tan›t›c› mahiyette “Himâye-i Etfâl
Cemiyetinin Hulasa-i Mesaisi” adl› bir yaz› yay›nlan›r. Bu yaz›da, Hi-
mâye-i Etfâl Cemiyetinin geçen sene yapt›¤› ifller, açt›¤› flubeler ve ya-
p›lan yard›mlar hakk›nda bilgi verilirken, derginin art›k her ay yay›n-
lanaca¤› da duyrulur.2 Bunun yan›nda dergi ilk say›s›nda, “Gürbüz
Türk Çocu¤u Niçin ‹ntiflar Ediyor?” bafll›kl› yaz›da, derginin birbiriyle
çok yak›n iliflkisi olan iki gaye ile ç›kar›ld›¤› belirtilerek bu iki gaye-
nin; 1. Türk Çocu¤u’nu gürbüz yetifltirmek; 2. Gürbüz Türk çocukla-
r›ndan kuvvetli, sa¤lam bir millet vücuda getirmek...”3 oldu¤u ifade
edilmektedir.

Dergi; medeni, fenni ve s›hhi usullerle bütün herkese rehber ol-
maya gayret edilece¤ini ve ortak hedefin Gürbüz Türk Çocu¤u yetifl-
tirmek oldu¤unu ve bu konuda millete güvenerek ifle bafllad›klar›n› be-
lirtmektedir. Dergi, “sa¤lam çocuk yetifltiren bir millet, hiç flüphe yok
kurar sa¤lam bir devlet”4 fikir ve inanc›yla sa¤lam ve sa¤l›kl› bir çocuk
yetifltirmenin ne kadar önemli oldu¤unu vurgularken bunun nas›l ger-
çeklefltirebilece¤ini de ortaya koymaya çal›flmaktad›r. Türkiye’nin ge-
lece¤i konusunda hayati nitelikteki gayelere ulaflmaya çal›flan Gürbüz
Türk Çocu¤u,5 bir çocuk dergisinden çok bir çocuk geliflimi ve e¤itimi
dergisidir. Bu flekliyle bir aile dergisi olan Gürbüz Türk Çocu¤u’nda e¤i-
tim, sa¤l›k ve sosyo-kültürel konularla ilgili birçok bilimsel yaz›n›n ve
makalenin yan›nda aile ve çocuklara yönelik haz›rlanan hikaye, fliir,
masal, oyun, bulmacalar da bulunmaktad›r. Dergideki yay›nlar›n içeri-
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na ulaflt›. Sonra Çocuk ismini ald› ve daha çok çocuklara yönelik bir çizgide yay›n›-
na devam etti.



¤ine bak›ld›¤›nda, en önemli konunun sa¤l›k ve e¤itim oldu¤u görül-
mektedir. Ele al›nan konularla; çocuklara, aileye ve dolay›s›yla toplu-
ma kazand›r›lmak istenen nitelikler ve özellikler dile getirilmektedir. 

Gürbüz Türk Çocu¤u’nda, çocu¤un hem sa¤l›k hem e¤itim hem de
sosyal ihtiyaçlar›n›n kafl›lanmas› yönüyle onun bedeninin e¤itimine
özel bir önem verilerek “çocuk ve bedeni” konusu birçok yönüyle ele
al›nmaktad›r. Sa¤l›kl› ve zinde bir çocu¤un nas›l yetifltirilebilece¤i ko-
nusunda çocuk yetifltirenlerin bilgilendirilmesi amaçland›¤›ndan, özel-
likle her yafltaki çocu¤un beden geliflimi, beden terbiyesi ve beden e¤i-
timi konusundaki ihtiyaçlar› ele al›narak; öneriler sunulmakta ve ko-
nuyla ilgili olarak uluslararas› alandaki geliflmeler takip edilmektedir.
Yazar kadrosunun büyük bir k›sm›n› e¤itimci ve doktorlardan olufltu-
ran ve beden terbiyesi konusunda Selim S›rr› (Tarcan) gibi dönemin
etkin ve uzman flahsiyetlerinin yaz›lar›na yer veren dergideki beden
geliflimi ve beden e¤itimi ile ilgili bafll›ca konular flunlard›r: beden ve
ruh geliflimi, bebeklere ve çocuklara beden e¤itimi, oyun ve jimnastik,
oyunlara örnekler, oyuncaklar, oyunun yarar›, yaz ve k›fl mevsiminin
çocu¤a etkisi, tatil dönemlerinde çocuklar›n oyunlar›, çocuk bahçele-
rinin ve kamplar›n›n önemi ve özellikleri, çocuklar›n yafllar›na göre
beden e¤itiminin nitelik ve yap›lma flekilleri, spor yapma, spora uygun
giyim, temizlik, beslenme, oturufl pozisyonlar›, beden ile birlikte ruh ve
zihnin de e¤itiminin sa¤lanmas› gibi sa¤l›kl› bir beden terbiyesinin ka-
zand›r›lmas› konusunda birçok esaslar ele al›nmaktad›r. Do¤rudan
do¤ruya ve dolayl› olarak beden geliflimini ve terbiyesini etkileyen ko-
nulara iliflkin birçok yaz›, 1926-1936 y›llar› aras›nda yaklafl›k yüzsekiz
say› içinde ele al›nmaktad›r. 

Gürbüz Türk Çocu¤u’nda beden e¤itimi konusunda yay›nlanan
çal›flmalar genel hatlar›yla de¤erlendirildi¤inde, Cumhuriyet’in ilk y›l-
lar›nda, çocu¤un beden terbiyesi konusunun gündem bulma yönleri
ortaya ç›kmaktad›r. Çok yönlü olarak çocu¤un beden terbiyesi konu-
sunu de¤erlendiren ve çocuk yetifltiren ailelere çocuklar›n›n beden
e¤itimine nas›l katk›da bulunacaklar›n› belirtmeye odaklanan Gürbüz
Türk Çocu¤u, özellikle ailelerden gelen sorulara göre ve onlar›n ihti-
yaçlar›na uygun nitelikte yaz›lar yay›nlamaktad›r. Örne¤in derginin
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beden terbiyesiyle ilgili konular›nda önemli yaz›lar› yay›y›nlanan Se-
lim S›rr› Bey’in bir yaz›s›nda “halk›m›z neler soruyor”6 denilerek yaflla-
r›na veya bedensel geliflimlerine göre ailelerin çocuklar›yla ilgili soru-
lar›na cevaplar verilmektedir. Yine Selim S›rr› Bey, birçok anne ve ba-
badan ald›¤› say›s›z mektup ile ailelerin beden terbiyesine yönelik ilgi-
sinden memnun oldu¤unu belirterek, daha genifl bir okuyucu kitlesine
ulaflmak amac›yla okuyuculardan gelen sorular paralelinde Gürbüz
Türk Çocu¤u’nda yaz›lar yazarak7 kendi bilgi birikimini halkla paylafl-
makta ve genifl bir kitleyi bilinçlendirmektedir. 

Halk› bilgilendirme ve bilinçlendirme kapsam›nda ele al›nan ko-
nulardan biri, çocu¤un gelifliminde önemli bir yeri olan bedensel ha-
reketler yani oyun, jimnastik ve spor konusu ve bunlar›n nas›l yap›la-
bilece¤i meselesidir. Bu yönüyle Gürbüz Türk Çocu¤u’nda, çocu¤un
bedeni ve e¤itimi konusunda çocuklar›n yafl ve beden geliflimine uy-
gun oyun, jimnastik, spor ve beden terbiyesi konular›nda çok say›da
yaz› bulunmaktad›r. Örne¤in “Yavrular›m›za Oyun mu Oynatal›m,
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6 Halk›m›z neler soruyorlar: 1. ‹ki yafl›nda bir çocu¤um var, s›hhatine itina ediyor,
jimnasti¤e bafllatabilir miyim, ne gibi hareketler tavsiye edersiniz?; 2. Üç yafl›nda bir
k›z›m var. Bünyesi zay›ft›r, biraz fazla yaramaz, çok kofluyor, yerinde duram›yor, ay-
r›ca jimnasti¤e de lüzum var m›?; 3. O¤lum dört yafl›ndad›r. Daha iki evlad›m var.
Ancak geçinebiliyorum. Ben vaktiyle jimnasti¤e pek hevesli idim, ona da yapt›ra-
y›m m›?; 4. Gürbüz, kuvvetli bir o¤lum var. Dördünü bitirdi. Uykusu ifltihas› mü-
kemmeldir. Oyunu pek seviyor, evimizin bahçesi de müsait. Her gün a¤açlara t›rma-
n›yor. Anas› raz› de¤il, fakat ben jimnastik yapt›rmak istiyorum, siz ne dersiniz?; 5.
Çocu¤umuz oyun ça¤›ndad›r. Alt›s›n› bitirdi; itinal› bulunuyoruz. Bu yafltaki çocuk-
lara mahsus oyun kitab›n›z var m›? Bize ne gibi oyunlar tavsiye edersiniz?; 6. Yedi
yafl›nda bir çocu¤umuz var. fiimdiden futbola heves ediyor. Bu sene mektebe verdik.
Alt› ayda topa vurmaktan üç potin eskitti. Bu arzusuna mani mi olal›m? Yoksa tefl-
vik mi edelim?; 7. O¤lumuz on ikisini bitirdi. Bu tatilde velesipit ald›k. Spora pek
hevesli, her gün bir saat kadar binip dolafl›yor bir zarar› var m›?; 8. Dokuz yafl›nda
bir o¤lum var, Niflantafl›’nda ‹ngiliz Mektebi’ne gidiyor. Mektep idaresi spora ehem-
miyet veriyor. Futbol oynat›yor. Yar›fllar tertip ediyor. Bizimki de koflularda birinci
geliyor. Siz muvaf›k görüyor musunuz? Selim S›rr›, “Yavrular›m›za Oyun mu Oyna-
tal›m, Jimnastik mi Yapt›ral›m?, Gürbüz Türk Çocu¤u, III, Kanunuevvel/Aral›k
1926, s. 12-13.

7 Selim S›rr›, “Yavrular›m›za Oyun mu Oynatal›m, Jimnastik mi Yapt›ral›m?”, Gürbüz
Türk Çocu¤u, III, Kanunuevvel/Aral›k 1926. s. 12-13.



Jimnastik mi Yapt›ral›m?8 bafll›kl› yaz›da; “Çocuk dünyaya geldikten
sonra ruhen ve cismen yavafl yavafl tekammül eder… Çocuk büyük bir
ceht ile kuvvesini sarf ede ede kemale erer. Çocukta ilk tecelli eden
hadise oyuna munkalib olan harekettir. Taklit, oyun meylinden birkaç
ay sonra bafllar. Oyun s›hhat ve saadetin nazm›d›r. Oyundan mahrum
olan çocuk sudan mahrum olmufl çiçek gibi sarar›p solar… Yaln›z, is-
ter oyun ister jimnasti¤in mahiyetinde çocuklar›n fikir veya bedenî fa-
aliyetlerinde vücutlar›n›n zaaf›, harekete olan ihtiyac›, cehde olan
meyl ve merak› nazar-› dikkate al›nmal›d›r. Yoksa yanl›fl bir hareket
onlar› bütün hayat›nda bedbaht edebilir.” denilerek çocu¤un bedensel
gelifliminde oyun ve jimnasti¤in önemi anlat›lmaktad›r. Ayr›ca oyun,
jimnastik ve spor kavramlar›n›n halk de¤il, ayd›nlar taraf›ndan bile
do¤ru anlafl›lmadan rastgele kullan›ld›¤›, “hareket olsun da, ne flekilde
olursa olsun” düflüncesinin hakim oldu¤u belirtilerek bu kavramlar ay-
r›nt›l› bir flekilde aç›klanmaktad›r. Bundan hareketle; oyun ile çocuk-
lar zihinsel ve bedensel geliflimlerini gerçeklefltir, karar ve dikkat bece-
risi kazan›r, hak, sorumluluk ve paylafl›m gibi toplumsal normlar› ö¤re-
nirler. Ancak bunlar› yaparken bilimsel kurallardan ziyade çocuklar›n
kendi kurgular› önemli olur ve oyun büyük ölçüde çocu¤un kendisi ta-
raf›ndan yarat›l›r. Oysaki Jimnastik, vücudun ihtiyac›na göre hareke-
tin tür ve miktar›n› tayin eden bir ilim olup, çocu¤un oturmas›, emek-
lemesi ve yürümesi hep jimnastik niteli¤inde fleylerdir. Jimnastik bi-
limsel verilere göre oluflturulmufl hangi yaflta hangi hareketelerin yap›-
laca¤›n› ortaya koymaktad›r. Dolay›s›yla bunlar› zorla yapt›rmak do¤ru
de¤ildir.9 Çocuklara hem oyun hem de jimnastik yapt›r›l›rsa, onlar›n
vücutlar› terbiye edilirken en önemli g›dalar›ndan biri olan hareket
ihtiyaç› da giderilmifl olur. Böylece çocuk hem e¤lenerek kabiliyetile-
rini gelifltirir, hem toplumsal rolünü ö¤renip uygulayarak hak, ödev ve
paylafl›m duygusunu benimser, hem de vücudunun çevikleflmesini sa¤-
lar. 

Emine Gürsoy-Naskali & Aylin Koç • 221

8 Selim S›rr›, “Yavrular›m›za Oyun mu Oynatal›m, Jimnastik mi Yapt›ral›m?, Gürbüz
Türk Çocu¤u, III, Kanunuevvel/Aral›k 1926, s. 12-13.

9 Selim S›rr›, “Yavrular›m›za Oyun mu Oynatal›m, Jimnastik mi Yapt›ral›m?, Gürbüz
Türk Çocu¤u, V, fiubat 1927, s. 11-13.



Çocu¤un beden terbiyesi konusunda oyun ve jimnastigin yan›s›ra
ele al›nan baflka bir kavram da spordur. Bu konuda çocuklar›n hangi
sporlar› yapabilece¤i, spor yaparken neler giymesi gerekti¤i,10 çocuk
sporlar›na yönelik di¤er ülkelerdeki geliflmeler, öneriler ve hedefler
derginin ele ald›¤› di¤er konulardand›r. Gürbüz Türk Çocu¤u’nda,
“Çocuklar Spora Nas›l Al›flt›r›lmal›d›r?11 sorusuna cevaplar aranarak;
çocuklar için sporun önemi, çocuk oyunlar›, sporun fayda ve zararlar›
konusu irdelemekte; çocu¤un bahçede oynayaca¤› oyunlar›n onun vü-
cudunu sa¤lamlaflt›racak nitelikte olmas› gerekti¤i, oyun ve spor beden
sa¤l›¤›n› etkiledi¤i için uyufluk veya çok hareketli çocuklar›n bedensel
geliflimlerinde nelere dikkat edilmesi gerekti¤i de anlat›lmaktad›r.12

Dergide, Avrupa ve Amerika’da çocuk terbiyesinde faydalan›lan çocuk
sporlar›13 hakk›nda bilgi verilerek, çocuklar› daha küçük yafllardan iti-
baren spora bafllatabilmek için özellikle yaz mevsiminden yararlan›l-
mas› gerekti¤i, temiz hava, bol günefl ve oyun için çok zaman› olan ço-
cuklara çeflitli sporlar›n oyun fleklinde ö¤retilebilece¤i, oyun asl›nda
çocuklar için bir tür spor oldu¤u anlat›lmaktad›r. Bu arada çocuklara
kendi kendilerine oynayabilecekleri14 kürek çekme, ip atlama ve çeflit-
li top oyunlar›n›n yan›nda tenis ve yüzme sporlar› da ö¤retilmekte15

ayn› zamanda çocuklara oynayabilecekleri baz› oyunlar dergide tan›t›l-
maktad›r. Bunlar: “fiimendifer Oyunu”16 “Koyun Kuzu Oyunu”17 “Ço-
cuklara Yaz› Oyunu”18 “Aç›k Havada Çocuk Oyunlar›–Halka Oyu-
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10 Gürbüz Türk Çocu¤u,VIII, May›s 1927, s.2-3.
11 Emin fiükrü, “Çocuklar› Spora Nas›l Al›flt›r›lmal›d›r?”, Gürbüz Türk Çocu¤u, XVI-

II, Kanunisani/Ocak 1929. s. 10-11.
12 “Çocuklar›m›z›n Hareketleri S›hhatlar›na Ba¤l›d›r”, Gürbüz Türk Çocu¤u, XXXVI,

Eylül 1929, s. 22-24; Selim S›rr›, “7 Yafl›ndan 15 Yafl›na Kadar Çocuklarda Tenbel-
lik”, Gürbüz Türk Çocu¤u, XXXVIII, Kas›m 1929, s.7-8. 

13 Kadri Bahir, “Çocuk Sporlar›”, Gürbüz Türk Çocu¤u, XXII, Temmuz 1928, s. 8-10.
14 “Kendi Kendine Oyna”, Gürbüz Türk Çocu¤u, XXXI, Nisan 1929, s. 22.
15 Feridun Vecdi, “Yüzme”, Gürbüz Türk Çocu¤u, XXXVI, Eylül 1929, s. 2-4.
16 “fiimendifer Oyunu-Rond”, Gürbüz Türk Çocu¤u, IV, Kanunusani/Ocak 1927, s. 23-

24.
17 “Koyun Kuzu Oyunu-Rond”, Gürbüz Türk Çocu¤u V, fiubat 1927, s. 24-25.
18 “Çocuklara Yaz› Oyunu”, Gürbüz Türk Çocu¤u,VI, Mart 1927, s. 29.



nu”19 Aç›k Hava Oyunlar›20 gibi bafll›klarla anlat›l›rken bir yandan da
spor kültürü ö¤retilmektedir. Spor kültürüne iliflkin verilen bilgilerden
de anlafl›laca¤› üzere, ata sporlar› yeni kuflaklara tan›t›p ö¤retilirken21

farkl› ülkelerdeki oyun ve danslar da tan›t›lmaktad›r.22

Çocuklar oyun sayesinde kendilerini idare etmeyi ö¤renir; dikkat
geliflimlerini, bilgi, disiplin ve paylafl›m duygusunu, y›lmadan tekrar gi-
riflimde bulunma kararl›¤›n› edinirler.23 Bundan dolay› çocuklar›n bü-
tün bunlar› gerçeklefltirebilecekleri yani oyunlar›n› oynayacaklar›
alanlar›n haz›rlanmas› da oyun kadar önemli bir meseledir. Çocuklar›n
oyun oynamalar› ve sa¤l›kl› büyümeleri için kuflkusuz en önemli alan-
lar çocuk bahçeleri ve çocuk parklar›d›r. Bu konuyla ilgili olarak der-
gide; Dr. Fuad Bey’in yazd›¤› çocuk parklar›n›n önemi ve gereklili¤i
anlat›l›rken24 derginin baflka say›lar›nda sokaklarda oynayan ve her an
hastal›k kapabilecek tehlikeli ve uygunsuz ortamlardaki çocuklar›n du-
rumu ve onlar›n oyun alanlar› hakk›nda bilgi verilerek, çocuklar için
uygun yerler yap›lmas›n›n lüzumu belirtilmektedir.25 O dönem her ne
kadar Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti taraf›ndan birçok çocuk bah-
çesi aç›lmakta ise de bunlar çocuklar›n ihtiyaçlar›n› karfl›layacak say›-
da olmad›¤›ndan oyun alanlar›yla ilgili olarak okuyucular›n yazd›¤› ve
örnek olarak sunulan “Oyuna Bizim Bahçeye Gelin”26 gibi yaz›larla, ki-
flilerin kendi imkanlar›yla oluflturulabilecekleri sa¤l›kl› alternatif oyun
alanlar› hakk›nda bilgiler verilmektedir. 
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19 “Aç›k Havada Çocuk Oyunlar›-Halka Oyunu”, Gürbüz Türk Çocu¤u, IX, Haziran
1927, s. 25.

20 “Aç›k Hava Oyunlar›”, Gürbüz Türk Çocu¤u, XXV, Teflrinievvel/Ekim 1928, s. 14;
“Yeni Bir Çocuk Sporu”,LI, I.Kanun/Aral›k 1930, s. 24.

21 “Eski Bir Türk Sporu: Polo”, Gürbüz Türk Çocu¤u, IXL, Teflrinievvel/Ekim 1930, s.
34-36.

22 “Zencilerin Grup Dans›”, Gürbüz Türk Çocu¤u, IXL, Teflrinievvel/Ekim 1930, s. 37-
39.

23 Selim S›rr›; “Oyun”, Gürbüz Türk Çocu¤u, LIV, Mart 1931, s. 17.
24 Dr. Fuad “Çocuk Parklar›”, Gürbüz Türk Çocu¤u, VI, Mart 1927, s. 4-5.
25 Nahid Ali, “Sokaklarda Oynayan Hastal›kl› ve C›l›z Çocuklar”, Gürbüz Türk Çocu-

¤u, XIX, Nisan 1928, s. 1-2. 
26 “Oyuna Bizim Bahçeye Gelin”, Gürbüz Türk Çocu¤u, XXIII, A¤ustos 1928, s. 10-11.



Çocuklar›n ilk çocukluk hayat›n›n ruhi ve bedeni ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanmas›nda oyun, oyun alan› ve oyuncaklar›n önemli oldu¤u o ta-
rihten seksen y›l önce ortaya konulmas›na ra¤men o günün Türkiye-
sinde konunun hayati bir mesele oldu¤unun hakk›yla takdir edileme-
di¤i belirtilmektedir.27

Konular ele al›n›rken yaflan›lan dönemin beden terbiyesindeki
baflar›l› ülkeleri örnek olarak sunulmaktad›r. Örne¤in,“Amerika’da
Oyun Mektepleri”28 bafll›kl› yaz›da; Amerika’da 1918 y›l›nda aç›lan
oyun mektebi’nin çal›flmalar› ve yeni nesli sa¤lam yetifltirmek için aç›-
lan kurumlarla milletlerin istikballerini temin için nas›l çal›flt›klar›, is-
tikbalin en büyük ordusu olan çocuklar› hayata haz›rlamaya ne kadar
önem verdikleri anlat›lmaktad›r. Yaz›da, bu oyun mekteplerinin yaln›z
c›l›z çocuklar› kabul etti¤i ve masraflar›n Çocuklar› Tetkik Federasyo-
nuna ba¤l› befl cemiyet taraf›ndan karfl›land›¤› belirtilerek, sosyal da-
yan›flma duygusu ve ortak istikbal yaratma bilinci örneklendirilerek
milli bilince katk›da bulunulmaya çal›fl›lmaktad›r. Ayn› zamanda Av-
rupa ve Amerika’daki bu yafltak› çocuklar için haz›rlanan çocuk bah-
çeleri, parklar ve buna benzer kurumlar hakk›nda bilgi verilerek29

oyun, oyuncaklar, ö¤retmenlerin tutumu, oyun alanlar›30 ve disiplin
konular› çeflitli aç›lardan de¤erlendirilmektedir.

Zamanlar›n›n büyük bölümünü zevkle oynad›klar› oyunlarla ge-
çirdiklerinden31 çocuklar›n sa¤l›kl› zihinsel ve bedensel geliflimlerinde
etkisi olan çocuk oyunlar› ve oyun alanlar› kadar önemli di¤er bir me-
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27 Selim S›rr›, “‹ki Yafl›ndan Alt›s›na Kadar Çocuklar›n Terbiye-i Bedeniyesi”, Gürbüz
Türk Çocu¤u, VI, Mart 1927, s. 17-21.

28 “Amerika’da Oyun Mektepleri”, Gürbüz Türk Çocu¤u, XV, Kanunuevvel/Aral›k
1927, s. 17-21.

29 “‹ki Yafl›ndan Alt›s›na Kadar Çocuklar›n Terbiye-i Bedeniyesi”, Gürbüz Türk Çocu-
¤u,VI, Mart 1927, s. 17-22.

30 Kaz›m Nami, “Çocuk Oyun Meydanlar›”, Gürbüz Türk Çocu¤u, XXXIX, Aral›k
1929, s. 3-4; Server R›fat, “Çocuk E¤lence Yuvalar›”, Gürbüz Türk Çocu¤u, XLII,
Mart 1930, s. 21-23.

31 Selim S›rr›; “Oyun”, Gürbüz Türk Çocu¤u, LIII, fiubat 1931, s. 11-12; Revue ‹nter-
national, “Terbiyede Oyun ve Mektep”, Gürbüz Türk Çocu¤u, LXXI, Eylül 1932, s.
17-19.



sele de oyuncaklar›d›r. Çünkü çocuklar›n kendilerinin yapt›¤› oyun-
caklar onlar›n dikkat, beceri ve haf›za terbiyesi kazanmalar›n› sa¤la-
maktad›r. Bu nedenle çocuk nelerle oynamal› konusunda hassas dav-
ran›lmal›, haz›r oyuncaklar›n çocuklar›n yarat›c› kabiliyetlerini öldür-
mesinden dolay› onlara baz› haz›r oyuncaklar› vermemek gerekti¤i
ebeveynlere anlat›lmaktad›r.32 “Çocuk ve Oyuncak”33 bafll›kl› yaz›da
çocuklar›n ne ile oynamalar› gerekti¤i ve oyuncaklar›n çocu¤un geli-
flimine etkisinden bahsedilmekte; ebeveyne “Yavrunuzun oyunuyla
alakadar olunuz!”34 “Çocu¤un neflesine; oyununa mani olmay›n›z.”35

gibi uyar›lar da yap›lmaktad›r.

Yaz mevsimi bütün çocuklar için bolca oyun oynayabildikleri ta-
til olmakla birlikte onlar›n beden geliflimini olumlu yönde etkileyecek
en uygun zaman da say›lmaktad›r. Gürbüz Türk Çocu¤u, bu zaman›n en
iyi flekilde de¤erlendirilmesi için; yaz mevsimini, deniz mevsimi, ban-
yo mevsimi olarak nitelendirerek, bu mevsimde deniz, kum ve günefl-
ten faydalan›lmas›n›n öneminden bahseden çok say›da yaz›ya yer ver-
mektedir. Bu yaz›larlarla yaz mevsiminin sa¤l›k için önemi belirtilir-
ken,36 denizin çocu¤a cesaret kazand›rd›¤›, çocu¤a s›hhat afl›lad›¤›;37

denizin, çocu¤un hem bedensel hem de zihinsel geliflimi için önemli
ve gerekli oldu¤u ve her bir taraf› denizle çevrili ülkemizin yaz sporu-
na uygun oldu¤u anlat›lmaktad›r. Yine okul çocuklar›n›n tatilde, bün-
yelerinin geliflimi aç›s›ndan nas›l yararl› bir tatil yapmalar› gerekti¤i de
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32 “Çocuk Neyle Oynamal›”, Gürbüz Türk Çocu¤u, XXXIV, Temmuz 1929, s. 24-27;
Bülent Fahri, “Oyuncaklar›n Sporu”, Gürbüz Türk Çocu¤u, LXVI, Mart 1932, s. 21-
22.

33 Mahmut Yesari; “Çocuk ve Oyuncak”, Gürbüz Türk Çocu¤u, XXXIII, Haziran 1929,
s. 15-16; “Oyun ve Oyuncak”, Gürbüz Türk Çocu¤u, XXXV, A¤ustos 1929, s. 24-25;
Naflit Hakk›, “Çocuk ve Oyuncak”, Gürbüz Türk Çocu¤u, XL, Kanunisani/Ocak
1930, s. 6-8.

34 Gürbüz Türk Çocu¤u, II, Teflrinisani/Kas›m 1926, s. 2.
35 Gürbüz Türk Çocu¤u,II, Teflrinisani/Kas›m 1926, s. 6.
36 Dr. G. Barrand, “Çocuklarda Su Günefl Banyosu ve Kürlerinin Tekni¤i”, Gürbüz

Türk Çocu¤u, LXVI, Mart 1932, s.12-16.
37 “Deniz Çocu¤a Cesaret Afl›lar Deniz Çocu¤a S›hhat Afl›lar”, Gürbüz Türk Çocu¤u,

XXIV, Eylül 1928, s. 7-8.



anlat›lmaktad›r.38 Güneflin önemi her defas›nda vurgulanmakla birlik-
te ailelere çocuklar›n› günefl banyosu yapt›rmalar› tavsiye edilmekte-
dir.39 Aç›k havada büyüyen çocuklar›n fiziksel güç kazanabilecekleri
tatil kamplar›nda günefl ve aç›k havadan yararlan›labilece¤i,40 kapal›
ortamlarda büyüyen çocuklar›n41 kemik ve kas geliflimindeki olumsuz-
luklar belirtilmektedir. Bu ba¤lamda çocuklar›n beden terbiyesi aç›s›n-
dan bedensel geliflimlerinin do¤ru flekilde bilinmesi ve ona uygun
oyunlar ve sporlar seçilmesi gereklidir. Dr. Fatma Reflid Han›m’›n “Za-
y›f Çocuklara Oyun ve Jimnastik”42 bafll›kl› yaz›s›nda; boyu ve kilosu
normalin alt›ndaki çocuklarda oyun ve jimnasti¤e yeterince önem ve-
rilmedi¤i belirtilerek konuyla ilgili öneriler sunulmaktad›r. Bu öneri-
lerde; çocuklar›n büyüme ve geliflmesi için en müsait zaman olan yaz
mevsiminde zay›f çocuklar›n uygun programlar ile aç›k havada çok za-
man geçirecekleri yaz kamplar›n›n olmas›, çocuklar›n bu kamptaki
doktor, spor lideri gözetiminde ve iyi g›dalarla yetifltirilmesi, her çocu-
¤un kendine uygun çeflitli spor gruplar›na ayr›lmas› ve kontrolün sü-
rekli yap›lmas› belirtilmektedir. Bu flekilde zay›f ve hasta çocuklar da
uygun bir programla hayata haz›rlanabileceklerdir. 

Bu gerçeklerden hareketle Gürbüz Türk Çocu¤u, “Yaz ve Çocuk-
lar”43 bafll›kl› yaz›larla, yaz mevsiminin çocuklar için öneminden, yaz
mevsimindeki oyunlardan, hatta Avrupa’da ve di¤er medeni ülkelerde
yaz mevsiminde çocuklara yönelik neler yap›ld›¤›ndan,44 yar›nki nes-
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38 Hikmet fievki, “Çocu¤un Tatili”, Gürbüz Türk Çocu¤u, XXII, Temmuz 1928, s. 7.
39 “Çocuklar›n›za Günefl Banyosu Yapt›r›n›z”, Gürbüz Türk Çocu¤u, XXXIV, Temmuz

1929, s. 5-6.
40 Dr. Süreyya As›m, “Aç›k Havada Büyüyen Çocuk”, Gürbüz Türk Çocu¤u, XXX,

Mart 1929, s. 16.
41 Dr. Süreyya As›m; “Kapal› Odalarda Yetiflen Yavru”, Gürbüz Türk Çocu¤u, XXXI,

Nisan 1929, s. 9.
42 Dr. Fatma Reflid “Zay›f Çocuklara Oyun ve Jimnastik”, Gürbüz Türk Çocu¤u, X,

Temmuz 1927, s. 1-3.
43 Münir Hayri, “Yaz ve Çocuklar”, Gürbüz Türk Çocu¤u, XII, Eylül 1927, s. 2-4; “Yaz

ve Çocuk”, Gürbüz Türk Çocu¤u, XXXV, A¤ustos 1929, s. 10-11; “Tatil ve Çocuk”,
Gürbüz Türk Çocu¤u, XXXVI, Eylül 1929, s. 6-7.

44 Selim S›rr›, “Kum Havuzlar›”, Gürbüz Türk Çocu¤u, XXV, Teflrinievvel/Ekim 1928,
s. 7-8.



lin hayat› için önemli olan bu mühim ihtiyaçlar›n karfl›lanmas› gerek-
ti¤inden söz edilmektedir. Ayn› zamanda yaz kamplar›n›n sa¤lam ço-
cuklar ve güçlü bir nesil yetifltirmek için ne kadar önemli oldu¤u orta-
ya konulmakta ve çocuklar›n yaz› nas›l geçirmeleri gerekti¤i ve kamp
hayat› hakk›nda bilgi verilmektedir.45 Sadece yaz mevsimi de¤il ayn›
zamanda k›fl mevsiminde de çocuklar›n yapabilece¤i sporlar ve oyun-
lar hakk›nda46 hatta izcilik konusunda47 da bilgiler verilmektedir. 

“Türk çocu¤unu gürbüz yetifltirmek” ve “Gürbüz Türk çocuklar-
dan kuvvetli, sa¤lam bir millet vücuda getirmek...” gayesiyle yola ç›kan
dergi, bu konuda hiçbir hususu göz ard› etmeden çal›flarak, halk› bilinç-
lendirmek amac›ndad›r. Dergi, arzu edilen nitelikli vatandafl›n yetiflme-
si için uygun e¤itimin verilmesine katk›da bulunmak48 amac›yla çocu-
¤un terbiyesi ve yetifltirilmesine dair meselelere de genifl yer vermekte-
dir. Örne¤in, “Çocuk ve Terbiye: Çocu¤un ‹çtimai Ehemmiyeti”49 bafl-
l›kl› makalede; çocu¤un korunmas› ve yetifltirilmesinin bütün anne ve
babalar için milli bir görev oldu¤u belirtilirken, yetim ve kimsesiz va-
tan evlad›n›n korunmas›n›n milletin istikbali ve toplumsal saadeti aç›-
s›ndan önemli oldu¤u vurgulanmaktad›r. Vatan çocuklar›n›n e¤itimi ve
korunmas› konusunda en hay›rl› ifllerin, baflta ayd›nlar olmak üzere bü-
tün halk›n kat›lmas›yla yap›labilece¤i, bu yönüyle çocuk kavram›n›n
bilincine tam manas›yla var›lmas› gerekti¤i anlat›lmaktad›r. 

Gürbüz Türk Çocu¤u’nda insan›n beflikten mezara kadar terbiye
edindi¤i ve sa¤lam kafan›n sa¤lam vücutta bulundu¤u gerçeklerinden
hareketle, terbiyenin bedeni oldu¤u kadar zihni ve ahlaki niteliklere
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45 “Yaz› Nas›l Geçirmeli?”, Gürbüz Türk Çocu¤u, XXXIV, Temmuz 1929, s. 18-20. 
46 “K›fl ve Çocuk”, Gürbüz Türk Çocu¤u, LXV, fiubat 1932, s. 12-14.
47 “Bütün Dünya ‹zcilerinin Toplanmas›”, Gürbüz Türk Çocu¤u, XXXVII, Ekim 1929,

s. 12-13; Kaz›m Nami, “Mo¤li’nin Hikayesi, Gürbüz Türk Çocu¤u, V, fiubat 1927, s.
20-24.
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de sahip oldu¤u belirtilmektedir.50 Bu yönüyle çocu¤a bedeni terbiye-
yi verenlerin bilimsel metodlar› takip edip uygulayan bilgili kifliler ol-
mas› oldukça önemlidir.51 Gürbüz Türk Çocu¤u, o günün koflullar›nda,
çocuklar›n art›k eski usullerle terbiye edilmesinin do¤ru olmad›¤›, ço-
cu¤un terbiyesinde yeni ve bilimsel usullerin benimsenmesi gerekti¤i,
e¤itime çocuk daha anne karn›nda iken bafllanmas›n›n önemli oldu¤u,
bundan dolay› çocu¤un geliflim evrelerinin iyi bilinmesi gere¤ine dair
bilgilerin bulundu¤u “Terbiye ve Çocuk” eksenli birçok yaz› yay›nlan-
maktad›r. Sözkonusu bu makalelerde; bilimsel yöntemler ve insan psi-
kolojisine göre çocuk e¤itilmesi gerekti¤i vurgulanmakta ve çocuk ter-
biyesi konusunda yerli ve yabanc› düflünür ve e¤itimcilerin söyledikle-
ri ve önerileri ile insan yetifltirme sanat› ba¤lam›nda terbiye konusu52

ele al›nmaktad›r. Bu yönüyle farkl› yafllardaki çocuklar›n psikolojik53

ve fizyolojik özellikleri dikkate al›narak ve her çocu¤un ayr› bir dünya
oldu¤u olgusundan hareketle, herbirinin ayr› bir incelemeye ihtiyaç
duydu¤una inan›larak haz›rlanan çal›flmalar, neslin terbiyesinde özel-
likle ailelere ve e¤itimcilere önemli ölçüde baflar› ve fayda sa¤layabile-
cek bilgiler ve uzman tavsiyeleridir.54

Gürbüz Türk Çocu¤u’nda yay›nlanan yaz›larla, anne ve ö¤retmen-
lerin “Çocuk Yetifltirmek, Büyütmek ‹nce Bir Sanatt›r”55 gerçe¤ini
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kavrayarak, çocu¤un sa¤l›kl› büyümesi ve istenen davran›fllara sahip
bir geliflimi tamamlamas› konusunda neler yapabilece¤i anlat›lmakta;
terbiye edilirken çocu¤un bedensel geliflimine etkisi olan, çocuklar›n
yediklerinden giydiklerine56, banyosundan57 uykusuna kadar birçok
unsur özenle irdelenmektedir. 

Gürbüz Türk Çocu¤u’nda, çocu¤un bedeni terbiyesi konusu de¤er-
lendirilirken sadece çocu¤un psikolojik yönleri incelenerek,58 zihinsel
geliflimin bedensel geliflime etkisi,59 ruh ve beden uyumu konusu ele
al›nmamakta ayn› zamanda “Çocuk Bak›m›na Dair Küçük Ö¤ütler”60

çocuk doktorlar› taraf›ndan halk›n anlayaca¤› sade bir dille; do¤acak
çocuklar için yap›lacak s›hhi haz›rl›klar,61 Türkiye’de çocuk bedeninin
flekillenmesinde önemli bir yeri olan kundak62 ve beflik konusunda fay-
dal› bilgiler de verilmektedir. Çocu¤un sa¤l›kl› beden geliflimi ve çeflit-
li yafllardaki çocuk bak›m›63 konular›nda özellikle anneler ayd›nlat›l›r-
ken, çocuklar›n cinsiyet ve yafllar›na uygun boy ve kilo orant›lar›na
dair detayl› tablolar ile64 çocuklar›n yafllar›na göre geliflimleri, do¤ru
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oturufl pozisyonlar›65 da anlat›lmaktad›r. Bunlar›n yan›nda sa¤l›kl› be-
den geliflimi aç›s›ndan çok önemli bir yeri olan temizlik66 ve bak›m ko-
nular› bütün detaylar›yla ele al›n›rken özellikle ailelerin ve çocuk ye-
tifltirenlerin sahip olduklar› baz› yanl›fl kan›lar›n de¤ifltirilebilmesinin67

hedeflendi¤i görülür. Örne¤in çocuk yetifltirenlere, hareketli ve bol
oyun oynayan çocu¤un sa¤l›kl› oldu¤u, ebeveynlerin büyükler gibi
davranan tembel tipli çocuklar› onaylamas›n›n ve bask› ile terbiye et-
mesinin bir hata oldu¤u, bu durumun çocu¤u zaman içinde miskin ya-
flayan büyüklerini taklit ederek onlar›n kötü al›flkanl›klar kazanmas›-
na, yaln›z kalmas›na neden olup sa¤l›kl› geliflimlerinin engellenebile-
ce¤i anlat›lmaktad›r. Benzer baflka bir örnekte; “Çocuklara Cinsi Ter-
biye Nas›l Verilir?”68 konusunda, baz› ailelerin çok ileri gittikleri baz›-
lar›n›n ise çok geri kald›klar› belirtilerek bu meseleyi nas›l halletmele-
ri gerekti¤i, her çocu¤un yafl›na ve sorusunun içeri¤ine gore nas›l ce-
vaplar verilmesi gerekti¤i örneklerle anlat›larak, bu konudaki eksiklik-
ler giderilmektedir. Ayn› zamanda toplumdaki mevcut eksikliklerin gi-
derilmesi konusunda vatani hizmet sorumlulu¤u ile çocu¤un beden
terbiyesi ve çocuk yetifltirme bilgi ve bilincini ailelere kazand›rmaya
çal›flan ziyaretçi muallimlerin çal›flmalar› da Gürbüz Türk Çocu¤u’nda
ele al›nan konular aras›ndad›r.69

Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti, her faaliyetinde sa¤l›kl› ve zin-
de bir nesil yetifltirme hedefini benimseyen bir yaklafl›mla bütün yurt
çocuklar›n› himaye etmekle birlikte çocuk konusunda toplumu bilgi-
lendirmek amac›yla düzenledi¤i etkinliklerde çocuk bilincini ön plana
ç›karacak çal›flmalar yapmaktad›r. Bu çal›flmalar biri, Gürbüz Türk Ço-
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cu¤u dergisince geleneksel hale getirilen gürbüz çocuk yar›flmas›d›r.
Belli ay ve y›l kategorisinde bebek ve çocuklar›n kat›ld›¤› gürbüz ço-
cuk müsabakalar›yla, sa¤l›kl› ve gürbüz beden gelifliminin ne demek ol-
du¤u canl› kan›tlarla ve fotograflarla halka sunulmaktad›r.

Gürbüz Türk Çocu¤u, özellikle çocuk yetifltirenlere yönelik çok
kapsaml› e¤itsel materyal olarak haz›rlanm›fl oldu¤undan bir çocuk bü-
yütme rehberi niteli¤indedir.
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Cumhuriyetin ‹lk Y›llar›nda
Beden E¤itimi ve Spor

Bar›fl Doster*

Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda kitle sporlar›na önem verilmifl, s›n›r-
l› say›da sporcuyla da olsa 1924 Paris Olimpiyatlar›na ifltirak edilmifl-
tir. Türkiye’de programl›, teflkilatl› ve tesirli olarak modern sporlar›n
tatbiki, korunma ve geliflme devri, Cumhuriyet hükümetinin 1924
olimpiyatlar›na kat›lmak için ay›rd›¤› bütçe ve Millî E¤itim Bakan›n›n
görevlendirilmifl olmas›, bu alanda ilk esasl› yard›m ve korumad›r.1

Beden terbiyesi ve spor politikalar›n›n Cumhuriyet’in ilk y›llar›n-
da temel amac›, bütün nüfusun özellikle de çocuk ve gençlerin salg›n
hastal›klar, yoksulluk, kötü beslenme ve di¤er sorunlar yüzünden bo-
zulmufl sa¤l›¤›n›n düzeltilmesidir.2

Her ülkede, her toplumda ve her dönemde görülebilece¤i üzere
sporun yap›s› ve yönetimi, siyasal, toplumsal, iktisadi yaflamdan etki-
lenmifltir. ‹zmir ‹ktisat Kongresinin açt›¤› ve piyasa güçlerinin devlete
karfl› ba¤›ms›zl›¤›n›n esas al›nd›¤› ekonomik liberalizm dönemiyle,
sporda da devlete karfl› ba¤›ms›z, gönüllü bir birlik olan Türkiye ‹dman
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Cemiyetleri ‹ttifak› dönemi ayn› y›la, yani 1923’e denk düfler.3 Tüm
bunlar›n yan›nda sporun savafl y›llar›ndan ve koflullar›ndan da olum-
suz etkilendi¤i aç›kt›r. Osmanl› Devleti’nin 1911-1912 y›llar›nda
Trablusgarp Savafl›’nda, 1912-13 y›llar›nda Birinci ve ‹kinci Balkan
Harplerinde ve 1914-1918 y›llar›nda Birinci Dünya Savafl›’nda çok
güç koflullarda savaflt›¤›, hemen ard›ndan 1919 y›l›nda Kurtulufl Sava-
fl›’n›n bafllad›¤› gözönüne al›n›rsa, durum daha net anlafl›l›r. Fiflek,
1913 ile 1920 aras› dönemi sporda fetret devri olarak tan›mlamakta-
d›r.4

Cumhuriyet’ten sonra, 1924 y›l›ndan bafllayarak devlet, birkaç y›l
hariç olmak üzere, spora ayr›lan ödene¤i sürekli yükseltmeye çal›flm›fl-
t›r. Bütçeden spora ayr›lan pay, ilk 15 y›l için flöyle olmufltur: 1924
(%0.06), 1925 (%0.00), 1926 (%0.02), 1927 (%0.02), 1928 (%0.01),
1929 (%0.00), 1930 (%0.04), 1931 (%0.02), 1932 (%0.03), 1933
(%0.04), 1934 (%0.04), 1935 (%0.10), 1936 (%0.11), 1937 (%0.10),
1938 (%0.10), 1939 (%0.24).5

Orhan Seyfi’nin “Spor Marfl›” ele al›nd›¤›nda beden e¤itimi ve
sporun önemi anlafl›lacakt›r:

Gül, oyna, kofl!
Spor ne hofl!
Golf, eskrim, tenis, hokey...
Hep ayn› fley!
Hepsinde maksat birdir:
Sa¤lam vücut, sa¤lam fikir!
Unutma ki, genç sporcu:
Senin için meslek borcu,
Tehlikeden hiç y›lmamak,
Do¤ruluktan ayr›lmamak,
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Mert olmakt›r... Sende e¤er
Varsa böyle meziyetler;
Seni bütün bir memleket;
Büyük, küçük bütün millet;
Bey, efendi, a¤a, pafla;
Alk›fllar›z hep: fia!... fia!... fia!...6

Türkiye’de sporun bafllang›c›nda Osmanl› döneminin büyük etki-
si vard›r. Osmanl›’da ilk spor yönetmeni Yenicami Katibi Abdullah
Efendi’dir ve onun spor yönetmenli¤ine 42 kifli imza atm›flt›r. Abdul-
lah Efendi’yi Osmanl›lar›n ilk spor bakan› ya da beden terbiyesi genel
müdürü olarak tan›mlamak konunun biçimsel yan›d›r. Fakat Abdullah
Efendi ve 42 öncü, ilk spor teflkilat›n›n yöneticileridir. Abdullah Efen-
di, 29 sayfa ve 19 bölümden oluflan, At›c›lar Kanunnamesi ad›n› tafl›-
yan ve dönemin spor dallar›n› içeren yönetmeli¤i 1691 y›l›nda yazm›fl-
t›r. Yönetmelik genellikle gürefl, at›c›l›k, okçuluk, binicilik ve cirit
sporlar›na dayal›d›r. Yönetmelikte spor tesislerinin kurulufl amaçlar›,
hangi yönde, nas›l iflleyece¤i belirlenmekte, sporcular›n çal›flma biçim-
leri ortaya konmaktad›r. Spor ahlak› ve davran›fl biçimlerine 9 bölüm-
lük yer verilen yönetmelikte ayr›ca sporun tarihçesi, Kanunname’nin
hangi sebeple haz›rland›¤›, spor meydan›n›n ve tesislerinin durumu,
onur kurulunun görevi, rekor k›rma kurallar›, spor tekkelerinde kalan
sporcular›n nas›l hareket edeceklerine dair hükümler de vard›r.7

Osmanl›’da Galip Pafla’n›n askeri okullar naz›r› oldu¤u dönemde,
spor bu nitelikli okullar›n program›na girmifltir. 1864 öncesinde sade-
ce k›l›ç dal›n›n programa al›nd›¤› askeri okullarda, bu kez jimnastik de
yer alm›fl, ilk hoca olarak da Martini ad›nda bir yabanc› ifl bafl›na geti-
rilmifltir. Martini’nin genel ö¤reticili¤i döneminde 1864’ten sonra Sa-
d›k Bey Harbiye’de jimnastik ö¤retmeni olarak göreve bafllam›flt›r. Bu
dönemde faaliyetler kitaplaflm›fl, Ceride-i Askeriye çevirmeni Mustafa
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Hami Bey’e, ilk jimnastik eserinin Osmanl›caya tercümesi görevi ve-
rilmifltir. Miralay Hami’nin, Frans›z jimnastik yönetmeli¤ini foto¤raf-
lar› ile yay›nlamas›, ordu içindeki gençli¤in ilk yönetmeli¤e kavuflma-
s›n› sa¤lam›flt›r. 1866 y›l›nda Harp Okulu s›navlar›nda bulunan padi-
flah, ö¤rencilerin jimnastik hareketlerini hayret ve hayranl›kla seyre-
dince kendisine hemen bu jimnasti¤in el kitab› hediye edilmifltir. Pa-
diflah›n ilk gözlemleri ve sporu uygulama alan›nda görmesi, jimnasti¤e
yeni bir boyut kazand›rm›fl ve tüm orduya yay›lmas›n› sa¤lam›flt›r.8

Halk aras›nda e¤lence, bofl zaman u¤rafl› ve gösteri kapsam›nda
ele al›nan spor, en h›zl› yayg›nlaflmay› ve geliflmeyi futbol ile sa¤larken,
1895 y›l›nda ‹zmir’de Bornova semtinde ‹ngiliz aileleri aras›nda ilk fut-
bol maçlar› düzenlenmifltir. Hemen arkas›ndan da yine ‹ngilizlerin ça-
balar›yla ‹stanbul’da Kad›köy semtinde ilk maçlar yap›lm›flt›r. Halk
aras›nda büyük ilgi çekse de dönemin koflullar› gere¤i bu alanda öncü-
lük önemli ölçüde gayri Müslim az›nl›klar›n elindedir ve kozmopolit
bir yap› egemendir. 1897 y›l›nda sahalarda top koflturan tek Türk tak›-
m› ise Siyah Çorapl›lar Futbol Kulübüdür.

Osmanl› Devleti’nde bat›l›laflma döneminde, sporda da benzer bir
e¤ilim görülür. Selim S›rr› Tarcan, 1907 y›l›nda Uluslararas› Olimpiyat
Komitesi’nin Osmanl›’daki temsilcisi olarak tayin edilmifl, 1908 sene-
sinde ‹kinci Meflrutiyet’in ilan›ndan hemen sonra da Osmanl›’da Mil-
lî Olimpiyat Cemiyeti’ni kurmufltur. 1889 y›l›nda kurulan ‹ttihat ve
Terakki Cemiyeti’nin imparatorluk yönetiminde etkisini artt›rmas›na
ve ordudaki yenileflme çabalar›na koflut olarak sporun yayg›nlaflt›r›l-
mas› çabalar› a¤›rl›k kazanm›flt›r.

1903 y›l›nda Sultan Abdülhamit’in huzurunda ilk eskrim müsaba-
kalar› ‹talyanlara karfl› yap›lm›flt›r. 1904’te Robert Kolej’deki ilk dene-
me su topunun sevilece¤ini göstermifltir. 1910 y›l›nda ‹stanbul’da ç›-
kan Say ve Tetebbu adl› dergi Lozan’dan Rag›p Nurettin’in yaz›lar›n›
yay›nlamakta ve Bat›’daki izcilik hareketlerini okurlar›na iletmektedir.
1911’de Ahmet Robenson ilk basketbol kitab›n› çevirince potaya ilgi
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artmaya bafllam›flt›r. Frans›z ‹dman Talimnamesi’nin yerini zamanla
Alman ‹dman Talimnamesi alm›fl ve askeri okullarda jimnastik bu bi-
çimde uygulanm›flt›r. Galatasaray ve ‹stanbul Sultanileri ile Darüflflafa-
ka’da faaliyet bafllam›fl, 1912 y›l› ilk izcilik gezisine sahne olmufltur. ‹t-
tihat ve Terakki, Belçikal› uzman Parfitt’i ‹stanbul’a getirterek ona ‹z-
ciler Oca¤›’n› kurdurtmufltur. 9 Nisan 1914 tarihinde toplanan ‹zciler
Oca¤› baflkanl›¤›na Enver Pafla, vekilli¤ine ise Parfitt getirilmifltir. Dr.
Naz›m, Eyüp Sabri (Toprak), Burdur Milletvekili At›f Bey, Dr. Resuhi
ve Ziya Bey oca¤›n yönetim kuruluna girmifllerdir. ‹zciler Oca¤› Harbi-
ye Nezareti’nin yönetimi ve denetimi alt›nda çal›flmaya bafllam›flt›r.9

Sivil ve asker öncülerin çabalar›, Meflrutiyet’in etkisi ve az›nl›kla-
r›n da katk›lar›yla okullardan bafllayarak spor yayg›nlaflm›flt›r. Örne¤in,
Kuleli Askeri Mektebi’nde beden e¤itimi ö¤retmeni olarak görev ya-
pan ö¤retmen say›s› alt›d›r ve bafllar›nda da Yüzbafl› Mazhar vard›r. ‹s-
veç’te bulunan ve beden e¤itimindeki geliflmeleri yak›ndan izleyen Se-
lim S›rr› Tarcan, görüfllerini fiebbal’e yazmaktad›r. Meflrutiyet’e kadar
bir tek Miralay Mustafa Hami’nin Frans›z Jimnastik Talimnamesi’ne sa-
hip olan beden e¤itimi ö¤retmenleri ve merakl›lar›, art›k Faik Pafla’n›n
tercüme etti¤i Alman Jimnastik Talimnamesi’ne, Selim S›rr› Tarcan’›n
Beden Hareketi, Güllecilik ve Alman Jimnasti¤i’ne, Galatasaray Lisesi ö¤-
retmeni Faik Üstünidman’›n jimnastik kitab›na, M›z›ka-i Hüma-
yun’dan R›za Bey’in Beden kitaplar›na sahiptirler. Kurtulufl (Tatavla)
kulübünden Yorgo ve Niko Alibrant› kardefller, Atina’da ara olimpi-
yatlar›na kat›ld›klar›nda, y›l 1906’d›r. Galatasaray Sultanisi ve ‹zmir
okullar›nda beden e¤itimi art›k uygulamal› olarak okutulmaktad›r.
Yurda dönen ve ‹stihkâm Yüzbafl›s› olarak askerli¤ini ‹zmir’de yapan
Selim S›rr› Tarcan, ‹zmir Sanat Sultanisi ve ‹zmir Sultanisi’nde fahri
olarak beden e¤itimi ö¤retmenli¤i yapmaktad›r. Halterde Faik Üstü-
nidman ilk yaklafl›m› sa¤larken, ‹ngiliz aileleri 1912’de denize yelken
açm›fllar, savafl bafllay›nca teknelere el konulmas›yla 1915 y›l›nda yel-
kencilik de Türkleflmifltir. Kürek ayn› dönemde Osmanl› Donanma
Cemiyeti’nce ele al›nm›fl, raket ise daha çok ‹ngilizler aras›nda yayg›n-
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laflm›flt›r. Futboldaki yabanc› etkinli¤ine karfl›n s›ras›yla Befliktafl, Ga-
latasaray ve Fenerbahçe’nin kurulmas› hem bu sporu, hem de kulüp-
leflmeyi halk aras›nda yayg›nlaflt›rm›flt›r.10

Ordu ile ‹ttihat ve Terakki’nin beden e¤itimi ve spora verdi¤i
önemle birlikte, Tanzimat’la aç›lan e¤itim kurumlar›n›n da bu alanda-
ki katk›s› çok önemlidir. Mekteb-i Harbiye, Mekteb-i Sultani ve Ro-
bert Kolej, sporda da öne ç›kan üç önemli e¤itim kurumudur. Sporun
yayg›nlafl›p, tan›nmas›nda çok önemli ifllevleri olmufltur.11 Tevfik Fik-
ret’in Galatasaray Lisesi müdürü olarak görev yapt›¤› dönemde, spor
kulübünün de fleref baflkan› oldu¤unu ve ilk flampiyonluklar›n o dö-
nemde kazan›ld›¤›n›12 dikkate alacak olursak, okul ile kulüp aras›nda-
ki ba¤ ve her ikisinin spora olan katk›s› daha iyi anlafl›l›r.

‹mparatorluk yönetiminde artan Alman etkisine koflut olarak, Bi-
rinci Dünya Savafl›’n›n hemen öncesinde Parfitt’in görevine son veril-
mifl ve Harbiye Nezareti de savafl dayan›flmas› göstererek bu görevi bir
Alman subay›na vermifltir. Daha sonra generalli¤e terfi edecek olan
Albay Von Hoff, Osmanl› Genç Derneklerini vücuda getirmifltir.13

‹ttihat ve Terakki, Balkan Savafllar› ve Çanakkale Muharebeleri-
ne ö¤retmen okulu ö¤rencilerinin kat›lmamas› için azami dikkat gös-
termiflse de, son tahlilde savafl y›llar› olmas› nedeniyle, genelde e¤iti-
min, özelde de beden e¤itimi ve sporun gerilemesini engelleyememifl-
tir. 1910-1911 y›llar›nda Maarif Naz›r› Emrullah Efendi zaman›nda ilk
lise aç›larak haftada bir saat olarak Terbiye-i Bedeniye ad› alt›nda be-
den e¤itimi dersi konulmufltur. 1913’te sultanilerde haftada iki saat be-
den e¤itimi dersi yap›l›rken, 1915’te ise k›z ve erkek sultanilerde haf-
tada birer saat terbiye-i bedeniye dersi vard›r. Darülmuallim ve Darül-
muallimat (k›z ve erkek ö¤retmen okulu)’ta haftada iki saat terbiye-i
bedeniye dersi vard›r ve hocalar› da 1914 ile 1918 y›llar› aras›nda Se-
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lim S›rr› Bey ile Hantura Han›m’d›r. Haftada 23 saat ders vermifllerdir.
1915’teki medreselerde de bu dersler verilmifltir.14

Dönemin futbolcular›n›n büyük bölümü Birinci Dünya Savafl›’na
ve Millî Mücadele’ye kat›lm›fllard›r. Millî Mücadele’nin isimsiz kahra-
manlar›na, yani imalat-› harbiye emekçilerine dayanan ve ilk ad› Al-
t›nörs ‹dman Yurdu olan Ankaragücü, Fenerbahçe gibi tak›mlar, Kur-
tulufl Savafl›’na en büyük deste¤i veren spor kulüpleridir. Dönemin ko-
flullar›n› yans›tmak ve futbolcular›n kahramanl›klar›n› göstermek
amac›yla birkaç k›sa örnek vermek gerekirse, tak›mlar›n›n omurgalar›
olan Fenerbahçe kaptan› santrfor Galip K›rklareli’nden, müdafi Emir-
zade Arif Keflan’dan, Ethem Bey Fikirtepe Uçaksavar Batarya Kuman-
danl›¤›’ndan izinli geldiklerinde, üniformalar›n› ç›kar›p, formalar›n›
giyerek maça ç›kmaktad›rlar. Asker futbolcular, odunla iflleyen trenler-
de ve at üstündeki yolculuktan sonra sahaya ç›kabilmektedir. ‹ttihat
ve Terakki’nin tak›m› olarak bilinen ve Talat Pafla’n›n himayesinde
olan Alt›nordu’ya geçen 7 Fenerbahçeli futbolcu ise bu tercihlerinin
sonucu askerliklerini ‹stanbul’da yapm›fllard›r. Yokluk y›llar›na ve
sporcular›n durumuna iliflkin olarak, 4 Nisan 1918 tarihli Donanma
Dergisi’nde bir yaz› yazan Burhan Felek, savafl yüzünden Fenerbah-
çe’de 2, Galatasaray’da 2, Süleymaniye’de 3, Anadolu’da ise 1 eski fut-
bolcu kald›¤›n›, cepheden döneceklerden de bir fley beklenemeyece¤i-
ni belirtmektedir. 21 Kas›m 1919’da Alt›nordu maç›na 10 kifli ç›kan
Fenerbahçe’de Arif yoktur. Çünkü Mülaz›mevvel Arif, 28 yafl›nda, Bor
Ovas›’nda flehit düflmüfltür. M›s›r’da tutsak olan Hüsnü Bey prangalar›
k›r›p ‹stanbul’a gelmifl, k›sa süre sonra da Millî Mücadele’ye kat›lmak
için Anadolu’ya geçmifltir. Hüsnü Bey, Demir Ethem, Dr. Refik Bey
(Kunter), Baytar Nahit (Çokbaflaran) ve Kenan Or Mustafa Kemal
Pafla’n›n yan›na koflan futbolculardan baz›lar›d›r.15

‹stanbul’da Fenerbahçeliler Üsküdar ve Kad›köy’den Anadolu’ya
geçifli sa¤lamakta, asker ve silah naklini gerçeklefltirmektedirler. Baflta
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kulüp baflkan› Sabri Toprak olmak üzere Fenerbahçeliler gözhapsine
al›n›rlar. ‹ngilizler Toprak’›n Moda’daki evini basm›fl, yaka paça götür-
müfllerdir. Toprak, Malta’ya sürgüne gönderilenler aras›ndad›r. Fener-
bahçe kulübünün flehit sporcular›ndan baz›lar› flunlard›r: Hava üste¤-
meni Sad›k Bey, Yüzbafl› Fethi ile birlikte 27 fiubat 1914’te Teberiye
Gölü’nde flehit düfltü¤ünde 28 yafl›ndad›r. Kulübe 1913’te giren Te¤-
men Nurettin Bey Çanakkale Cephesi’nde Ar›burnu muharebelerinde
12 Nisan 1915’te flehit düfltü¤ünde 23 yafl›ndad›r. Genç tak›mdan ye-
tiflen Yedeksubay Halim Bey Çanakkale cephesinde Alç›tepe’de Nisan
1915’de flehit düfltü¤ünde 21 yafl›ndad›r. Yedeksubay Kemal Bey Sed-
dülbahir’de düflman›n süngü hücumu s›ras›nda flehit düfltü¤ünde 20 ya-
fl›ndad›r. Kulübün öncü denizcilerinden Deniz te¤meni Sabri Bey, gö-
revli oldu¤u Barbaros gemisinde, ‹ngiliz denizalt›s›n›n torpiliyle 26
Temmuz 1915’de flehit düfltü¤ünde 22 yafl›ndad›r. Kulübün de¤erli at-
letlerinden Üste¤men Münir Bey, 1 Kas›m 1917’de Kafkas Cephe-
si’nde flehit düflmüfltür.16

Atatürk, 3 May›s 1918 tarihinde Fenerbahçe Kulübü’nü ziyaret
ederek, hem yabanc› kulüplere karfl› ald›¤› derecelerden dolay› kutla-
m›fl, hem de spor ve gençlik konusundaki düflüncelerini dile getirmifl-
tir: “Fenerbahçe Kulübü’nün her tarafa mazhar-› takdir olmufl bulunan
asar-› mesaisini iflitmifl ve bu kulübü ziyaret ve eshab-› himmetini teb-
rik etmeyi vazife edinmifltim. Bu vazifenin ifas› ancak bugün müyesser
olabilmifltir. Takdirat ve tebrikat›m› buraya kayd ile mübahiyim”17 Fe-
nerbahçe Spor Kulübü’nü ziyaretinden bir ay sonra, 1918 y›l› Haziran
ay›nda da, Akaretler’de oturdu¤u evin hemen arkas›nda çal›flan Beflik-
tafll› sporcular› izledikten sonra, yöneticileri olan Ahmet Fetgeri (Afle-
ni) ve Fuat Balkan Beyleri yan›na ça¤›r›p, kendilerini kutlam›flt›r.18

Spordaki ilk millî çat› örgütlenmesi olan Türkiye ‹dman Cemi-
yetleri ‹ttifak›, ‹stanbul’da 27 Ocak 1921’de toplanan 14 Türk spor ku-
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lübü taraf›ndan tesis edilmifl ve yönetmelikle hükümet taraf›ndan 8
Haziran 1922’de onaylanm›flt›r. 1923 y›l›n›n fiubat ay›nda toplanan
kongreye ‹stanbul’da bulunan spor kulüpleri kat›lm›fl ve yönetmelikte
baz› de¤ifliklikler yapm›fllard›r. Kongrenin toplanmas› ‹stanbul’un iflgal
alt›nda oldu¤u döneme rastlam›flt›r. Cemiyeti ‹stanbul’da kuran kulüp
say›s› 14, 1923 y›l›nda bunlar›n faal sporcu say›s› 887’dir. O dönemde
Anadolu’da bulunan Türk spor kulüplerinin say›s› ise 15’tir.19 Bu nok-
tada hemen belirtmek gerekir ki, Türkiye ‹dman Cemiyetleri ‹ttifa-
k›’n›n kesin kurulufl tarihini Fiflek, 22 May›s 1922 olarak vermekte, o
tarihte 27 maddelik bir yönetmelikle tüzel kiflilik kazand›¤›n›, 14 Tem-
muz 1922 tarihli 242 maddelik bir dahili nizamname ile iliflkilerin dü-
zenlendi¤ini, 16 fiubat 1923 tarihli baz› yönetmelik de¤iflikliklerinden
sonra, 2 Ocak 1924 günü Ankara’da toplanan Birinci Umumi Kongre
ile kesin örgüt yap›s›na kavufltu¤unu vurgulamaktad›r.20 Cumhuri-
yet’in ilk millî spor yönetimi özel kiflilerin özel hukuk tüzel kiflisi ola-
rak kurduklar› spor kulüplerine dayal› Türkiye ‹dman Cemiyetleri ‹t-
tifak›, 1922 y›l›nda yasal oluflumunu tamamlam›fl, 1936 y›l›nda da ken-
di kendini feshetmifltir. Bu yap›n›n özelli¤i ortak spor ifllerinin yöneti-
lip eflgüdümlenmesi yetkilerini üstlenen federatif bir çat› alt›nda, özel
kulüplerin kendi kendilerini yönetmeleridir.21

Türkiye ‹dman Cemiyetleri ‹ttifak›, kamu yarar› gözeten dernek
say›lm›fl ve 1924 Paris Olimpiyatlar›na kat›lmak için bu kurulufla 17
bin lira ödenek ayr›lm›flt›r.22 Derne¤in kamu yarar› tafl›yan dernekler
kapsam›na al›nd›¤› ve ödene¤in ç›kar›ld›¤› tarih, 16 Ocak 1924’tür.
Bakanlar Kurulu, sporu ele alm›fl, bunun siyasi aç›dan da önemini sap-
tam›fl ve o koflullar alt›nda, olimpiyatlara gidilebilmesi için, hükümete
do¤rudan ba¤l› olmayan, özerk bir kurulufla (Türkiye ‹dman Cemiyet-
leri ‹ttifak› Merkezi Umumisi) gerekli ödene¤i ç›karm›flt›r. Türk spor-
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cular› 1924 Paris Olimpiyat Oyunlar›na atletizm, bisiklet, eskrim, fut-
bol, gürefl ve halter dallar›nda kat›lm›fllard›r. 

1923-1938 salg›n hastal›klar›n yenilmesiyle, sporu baflta gençler
olmak üzere halk aras›nda millî bir u¤rafl olarak yayg›nlaflt›rmaya çal›fl-
m›flt›r. Lise son s›n›f ö¤rencilerinin izcilik ve kamp çal›flmalar› özendi-
rilmifl ve önemsenmifltir. 18 A¤ustos 1923 tarihli, ‹cra Vekilleri Heye-
ti’nin program›n›n 6. maddesinde beden e¤itimi ve spor üzerinde du-
rulmufltur. Beden e¤itimi ö¤retmeni yetifltirmesi amac›yla bir okulun
kurulmas› ve izcilikle ilgili programlar›n hayata geçmesi kararlaflt›r›l-
m›flt›r. 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun da katk›s›y-
la e¤itim yayg›nlafl›r, bilimselleflirken, karma e¤itimin benimsenmesiy-
le okullardaki k›z ö¤rencilerin say›s› artarken, nicelik ve nitelikteki bu
yükselifl, spora da yans›m›flt›r.

Spor konusundaki öncü kadronun, Cumhuriyet’in ilan›ndan son-
ra da çal›flmalar›na devam etti¤i görülmektedir. Örne¤in, Birinci Dün-
ya Savafl› öncesinde, 23 Aral›k 1913 tarihinde spor teflkilat›n›n kurul-
mas› yolundaki çal›flmalar› bafllatan Selim S›rr› Tarcan, Millî Mücade-
le’nin bafllamas›ndan hemen sonra, 1920 y›l›nda, Yusuf Ziya Önifl’in
‹sviçre’den yurda dönmesinin de katk›s›yla teflkilatlanma çal›flmalar›-
n› tekrar h›zland›rm›flt›r. Önifl’in getirdi¤i ‹sviçre Spor Teflkilat› Yönet-
meli¤i üzerindeki çal›flmalar› Ali Sami Yen, Burhan Felek ve Nasuhi
Baydar yürütmüfller ve 20 maddelik bir rapor haz›rlam›fllard›r. Kulüp-
leri, Türkiye ‹dman Cemiyetleri ‹ttifak› çat›s› alt›nda toplamak ama-
c›yla yap›lan bu çal›flmalar Matbuat Cemiyeti salonunda gerçekleflmifl,
baflkanl›¤a Ali Sami Yen, asbaflkanl›klara ise Burhan Felek ve Ali Sey-
fi getirilmifltir.23

1923 y›l›nda, Birinci Heyet-i ‹lmiye toplant›s›nda görüflmeler aç-
m›fl, beden e¤itimi ö¤retmeni yetifltirecek okulun aç›lmas› yönündeki
karar ise sonuçlar›n› 1926 y›l›nda vermifltir. ‹stanbul Çapa K›z Mual-
lim Mektebi’nde bu amaçla bir kurs aç›lm›fl, yöneticili¤ini de Selim
S›rr› Tarcan üstlenmifltir. Bu amaçla ‹sveç’ten biri bayan iki ö¤retim
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eleman› getirilmifl. 9 ay süren bu kursta baflar› sa¤layanlar yurt d›fl›na
gönderilmifl, böylece beden e¤itiminde ilk temel at›lm›flt›r. 1923 y›l›n-
da Ankara’da Gazi E¤itim Enstitüsü bünyesinde beden e¤itimi bölü-
münün aç›lmas› düflünülmüfl ve ertesi y›l Alman uzman Kurt Dainas
bu bölümü faaliyete geçirmifltir. Daha önce yurt d›fl›na gönderilenlerin
dönmesiyle de ilk beden e¤itimi kadrosu kurulmufltur.24 Mustafa Neca-
ti’nin Millî E¤itim Bakan› oldu¤u dönemde 1926 y›l›nda ilk kez dev-
let beden e¤itimi ö¤retmeni yetifltirmek amac›yla bir kurs açm›fl, kurs
1930 y›l›nda kapat›lm›flt›r. Dr. Reflit Galip Bey’in Millî E¤itim Bakan-
l›¤› döneminde, 1933 y›l›nda beden e¤itimi flubesi, Gazi Orta Muallim
Mektebi ve Terbiye Enstitüsüne ba¤l› olarak aç›lm›flt›r. 3 y›ll›k bu okul
ilk mezununu 1935’te vermifl, 1936 y›l›ndan bafllayarak k›z ö¤rencile-
re de kap›lar›n› açm›flt›r. 1929’da Kuleli Askeri Lisesi Müdürü Yarbay
Arif, su sporlar›n›n esaslar›n› belirlemifltir. 

1929 y›l›nda dünyada yaflanan büyük ekonomik bunal›m nedeniy-
le o y›l bütçeden spora pay ayr›lmam›fl ise devletin e¤itim ve gençlik
üzerindeki uygulamalar› da spora birebir yans›m›flt›r. Örne¤in 20 Hazi-
ran 1930 tarihinde yay›nlanan bir genelge, dönemin spor çevrelerini
hayretler içinde b›rakm›flt›r. Çünkü Millî E¤itim Bakanl›¤›n›n karar›
ile ö¤rencilerin kulüplerde spor yapmas› yasaklanm›flt›r. Yasak önce
yumuflak biçimde bafllam›fl ve “yüksek okul ö¤rencileri isterlerse bir
spor kulübüne geçebilirler” denmifltir. Genelgenin di¤er maddeleri, ilk
bak›flta temel ö¤elere sahip gibi görünürken, sonraki maddeler düflün-
dürücüdür: Bir ö¤renci ancak okulundaki spor yurduna üye olabilir.
Tatillerde de resmî müsabakalarda oynayamazlar. ‹lk, orta dönemde
ö¤renciler kulüplere kat›lamazlar. Kat›lmalar› halinde önce geçici,
sonra da sürekli olarak okulla ilifli¤i kesilir. Yaz›l› s›navdan iki veya da-
ha az numara alan ö¤renci, durumunu düzeltinceye kadar spor müsa-
bakas›na kat›lamaz. S›n›fta kalanlar spor müsabakas›na kat›lamazlar.
‹htar halinde 1 ay, takdir halinde 3 ay spordan men edilirler. 3 kere
tekrar›nda ise ö¤rencilik hayat›n›n sonuna kadar men edilirler. K›z-er-
kek okullar› aras›nda herhangi bir flekilde ferdi ve tak›m müsabakalar›
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yapmak yasaklanm›flt›r. Okul nakillerinde bir ö¤renci ders y›l›nda mü-
sabakalara kat›lamaz.25

Bu nedenle kulüpler sporcu bulmakta zorluk çekmifller, terslik fut-
bolda bile görülmüfltür. Bu yasak nedeniyle Galatasaray futbolcu s›k›n-
t›s› çekti¤i için, Muslih Peyko¤lu’nun 33 yafl›nda futbola dönmesi, ge-
nelgenin sonuçlar›na iliflkin çarp›c› bir örnektir.26

1937 y›l›nda Afyon, Ayd›n, Bursa, Diyarbak›r, Edirne, Elaz›¤, Es-
kiflehir, Isparta, ‹zmir, Karfl›yaka, Kastamonu, K›rklareli, Kocaeli, Kon-
ya, Kütahya, Manisa, Mu¤la, Samsun, Adana, Sivas, Tekirda¤, Trab-
zon, Zonguldak, Band›rma, Ayval›k, Nazilli, Eyüp, Befliktafl, Mecidiye-
köy, Fenerbahçe’de spor alanlar› al›nm›flt›r. 1937-1938 y›llar›nda bu
alanlar için saha ve tesis konusunda 415 bin lira harcanm›fl, Kop, El-
mada¤, Uluda¤ gibi yerlerde k›fl sporlar› tesisleri için 2 milyon liran›n
4 y›l süreyle tahsisi kabul edilmifltir.27

1935’te Celal Bayar, deniz sporlar›n› teflvik etmek, özellikle de
yatç›l›¤› gelifltirmek amac›yla, Zeki R›za Sporel ve bir grup arkadafl›yla
‹stanbul’da Moda Deniz Kulübünü kurdu, 1935-1938 tarihleri aras›n-
da kulübün baflkanl›¤›n› yapt›. O tarihte ‹ktisat Vekili olan Bayar, ku-
lübe yine kurucusu oldu¤u ‹fl Bankas›ndan 30 bin TL kredi temin et-
mifltir.28

Sporcular›n teflvik edilmesi, yüksek baflar› gösterenlere arma¤an-
lar, madalyalar, diplomalar verilmesi sonucu bu alanda önemli bir ge-
liflme olmufltur. Cumhuriyet’in ilk 10 y›l›nda, 1933 y›l›na kadar, bin
722 madalya, 62 flilt, bin 234 diploma verilmifl, 1933 y›l›nda teflkilata
ba¤l› kulüp say›s› 173’ü bulmufl, 10 bin 75’i faal sporcu olmak üzere üye
toplam› da 15 bini geçmifltir.29
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Atatürk’ün ‹zmir’deki spor kulüplerine yak›n ilgisinin sürdü¤ü, 13
Ekim 1925’te Karfl›yaka Spor Kulübü’nü, bir gün sonra 14 Ekim’de ise
Altay Spor Kulübü’nü ziyaretinden de anlafl›lmaktad›r.30 Atatürk Ga-
latasaray’› ise 2 Aral›k 1930, 28 Aral›k 1932 ve 1 Temmuz 1933 tarih-
lerinde olmak üzere toplam üç kez ziyaret etmifltir. Atatürk’ün yaveri
Cevat Abbas Gürer de ‹stanbul S›raselviler’de bulunan ve ad› Ata-
türk’ün iste¤iyle Atefl Günefl olarak de¤ifltirilen kulübün baflkanl›¤›n›
yapm›fl ve kulüp yönetimi, 19 May›s tarihini kulübün bayram günü
olarak kabul etmifltir.31

Atatürk’ün son baflbakan› Celal Bayar’›n baflbakanl›¤› dönemin-
de, 19 May›s (1919) günü, TBMM’nin 20 Haziran 1938 tarih ve 3466
say›l› karar›yla “Gençlik ve Spor Bayram›” olarak kabul edilmifl, böy-
lece beden e¤itimi ve spor ulusal bir politikaya dönüfltürülmüfltür.32
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Masallarda Bedensel Kusur

Kadriye Türkan*

Masallarda görülen bedensel kusur ve çeflitleri üzerinde durularak;
masal dünyas› içinde bunun alg›lan›fl ve yorumlan›fl›, de¤erlendirile-
cektir. 

Tamamen Kusurlu Olarak Do¤anlar

Düzelmeyenler: Bu grupta de¤erlendirdi¤imiz masallar “Balgabag
O¤lan›n Na¤›l›, C›rtdan ve Kufl Büyüklü¤ünde O¤lan” isimlerini tafl›r.
“Balgabag O¤lan ve Kufl Büyüklü¤ünde O¤lan” (Tooland›) her ikisi de
çocuk özlemi çeken kar› kocan›n geç yaflta sahip oldu¤u çocuklar olup;
belki de anne babalar›n bu çocuklar› çok istemeleri ve geç yaflta sahip
olmalar›, nas›l olursa olsun, onlar› sevecek olmalar› anlam›n› da tafl›d›-
¤› için kusurlu do¤umun sebebi olarak yorumlanabilir: “O do¤rudan da
balgaba¤a ohflay›rd›. Amma ata-anas›n›n yan›nda gerdi-giymeti, dünya-
n›n en adl› igidleriden, en gözel o¤lanlar›ndan art›g idi.”1 Sözleri de bu-
nu tereddütsüz do¤rular niteliktedir. Bu kusurlu iki masal kahraman› fle-
kil itibariyle de tezat oluflturur, birisi küçüklü¤ünden dolay› kufla benze-
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tilirken2 di¤eri “Ama uflag böyüdükçe gördüler ki, beden böyüyür, el
ayag yerinde durub. A¤›l böyüyür, ancak kol-g›ç böyüyürem demir.”3

fleklinden dolay› bir kaba¤a benzetilmifltir. Aristo, Poetikas›nda beden-
sel güzellik ve bütünlük için, sadece parçalar›n uyumunun de¤il, boyu-
tunun da önemli oldu¤u üzerinde ›srarla durur: “Bundan baflka ‘güzel’,
ister canl› bir varl›k isterse belli parçalardan meydana gelmifl bir obje
olsun, sadece içine ald›¤› parçalar›n uygun bir düzenini göstermez, ayn›
zamanda onun gelifli güzel olmayan bir büyüklü¤ü de vard›r; zira, güzel,
düzene ve büyüklü¤e dayan›r. Bundan ötürü ne çok küçük bir fley güzel
olabilir, zira, kavray›fl›m›z, alg›lanamayacak kadar küçük olan›n s›n›rla-
r›nda da¤›l›r; ne de çok büyük bir fley güzel olabilir, çünkü o bir defada
kavranamaz ve bakanda birli¤i ve bütünlü¤ü kaybolur.”4

Bu grupta yer alan bir di¤er masal kahraman› ise C›rtdan’d›r. C›rt-
dan Azericede “çok küçük boylu, ufak tefek adam çok küçük, c›l›z, s›s-
ka5 anlam›na gelir. Balgabag gibi onun da ismi bedensel özellikleri dik-
kate al›narak verilmifltir. Bu masal kahramanlar›n›n kusurlar›n›n ma-
sal dünyas›nda telafisi yoktur. Ancak bedensel özürleri, zekâlar› ve ce-
saretleri ile bertaraf edilmifltir. C›rttan küçücük vücuduna ra¤men
kendisini aralar›na almayan di¤er çocuklar›; zekâ ve kurnazl›¤›yla de-
vin elinden kurtar›rken, Balgabag ve Tooland›, Padiflah ve Han’a kafa
tutar cesaretleri ve zekâlar›yla istediklerini al›rlar. Hatta Balgabag’›n
yafll› bir ana-baban›n kusurlu çocu¤u oluflunun yan› s›ra ola¤anüstü
özelliklerle bir ölçüde de olsa ödüllendirildi¤i “Padiflah gördü ki, o¤la-
na oh batm›r, su bat›rm›r, od yand›rm›r, elacs›z gal›b, taht›n›n alt›nda
gizletdiyi debbeni o¤lana gaytard›.”6 cümlelerinden anlafl›l›r.
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Pertev Naili Boratav’›n Az Gittik Uz Gittik adl› kitab›nda yer alan,
annesinden derledi¤i “Eflek Kafas›”7 isimli masalda, Sultana anlatacak
hikâye arayan Kelo¤lan ormanda s›rt›ndan yap›fl›k iki adam görür. An-
cak s›rt›ndan yap›fl›kl›k gibi çok az rastlanan bir kusurla ilgili herhan-
gi bir ayr›nt› verilmemifltir. Yine de s›ra d›fl› görüntüleri, onlar› görmez-
den gelmeyi engeller. 

Balkan masallar›ndan olan “Çinati Parmak” adl› masalda ise du-
rum biraz daha farkl›d›r. Çocuk sahibi olamayan ve çocuk özlemi çe-
ken kar› koca masallarda s›kça rastlanan bir ihtiyar›n verdi¤i elmay›
yiyerek, çocuk sahibi olurlar. Ancak bu çoklu bir do¤um olup; kad›n
irili ufakl› parmak büyüklü¤ünde, k›z ve erkek bir sürü çocuk dünyaya
getirir. Y›llar geçer çocuklar›n yafllar› büyür, ancak bedenleri hiç gelifl-
mez. Parmak kadar kal›rlar. Yaramazl›klar› da hat safhaya ç›k›nca an-
ne-baba buna dayanamaz ve onlar› atefle atar.

Büyümemeleri, flekil itibar›yla normal bir insana benzememeleri,
insan olarak alg›lanmalar›n› ve sevilmelerini engelledi¤i gibi; buna ya-
ramazl›klar› da eklenince ana-baba zorla sahip olduklar› bu çocuklar›
atefle atmakta bir an olsun tereddüt etmemifltir. Belki de burada A. van
Gennep’in masallarla ilgili olarak ortaya koydu¤u; “….zira bütün me-
ziyetler güzelli¤e, iyili¤e ve kuvvete, bütün kusurla ve seyyieler de çir-
kinli¤e, kötülü¤e ve zaafa irca olunabilir, baflka nüanslar bulunmaz.8

görüflünün iflletildi¤ini düflünmek yanl›fl olmaz. Zira, bedensel kusur,
ço¤u zaman Tanr›’n›n laneti, felaket habercisi, u¤ursuzluk fleklinde de
de¤erlendirilir. 

Düzelenler: Azeri masallar›ndan, “Karakafl›n Na¤›l› ve Siman›n
Na¤›l›” ola¤anüstü yollarla düzeltilen bedensel kusurlara örnektir. “Ka-
rakafl›n Na¤›l›”nda yetmifl yafl›na gelmesine ra¤men yine de çocuk has-
reti çeken oduncunun kar›s› konu edilir. Kad›n, karfl›s›na ç›kan dervi-
flin tükürü¤ünü içerek hamile kal›r. Dokuz ay sonra kocas›n›n ç›rp›n›fl-
lar› aras›nda sadece kafltan ibaret bir çocuk do¤urur: “Dokkuz ay bafla
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geldi, arvad yükünü koydu yere, bir cüt kara kafl do¤du. Bu ufla¤›n ne
kolu var idi, ne k›ç›, ne cemdeyi, ne bafl›, ne de gözü. Amma bir cüt
çatma kara kafl göze görünürdü.”9 Yine geç yaflta ve ola¤anüstü yollar-
la oluflan bir hamilelik söz konusudur. fiamanist inançta ve flaman ef-
sanelerinde s›kça rastlanan fiaman›n ola¤anüstü yollarla do¤umunun
bir transformasyonu olan dervifl tükürü¤ünden do¤an çocu¤u; tükürü-
¤ü ile do¤umuna neden olan dervifl, t›ls›mla insan yapar, sakatl›¤›n› gi-
derir ve flekil kazand›r›r. ‹çirdi¤i su, yani yine flamanist tasavvur içeri-
sinde yer alan yer-su kültü ve dolay›s›yla su iyesinin yard›m› ile eflsiz bir
pehlivana dönüfltürür.

“Siman›n Na¤›l›”nda, remmalin kehanetinden korkup, can›n›
kurtarmak için çevresinde do¤an çocuklar› öldürten padiflah›n ba¤ba-
n›n›n kafl›nda, kirpi¤inde tüyü olmayan ve et parças›n› and›ran bir o¤-
lu olur. “Ba¤ban sevine sevine özünü yetirdi avrad›n›n yan›na, gelib ne
gördü, avrad›n›n do¤du¤u o¤lan›n bafl›nda, kafl›nda, kirpiyinde tük
yohdu, özü de et kimidi. Bafl›, kolu, k›ç› sa¤-salamat, amma ki, ele bil
etdi. Ba¤ban bahd›, gördü ki, bu uflak araya ç›hmal› uflak deyil…”10

Ba¤ban, çocu¤u görünce f›rlat›p atmak isterse de yüre¤i el vermez. Pa-
diflah, o¤lunu görmek istedi¤inde de “Kafl ömrünü ba¤›fllayayd› sene,
amma dünyaya gelmeyeydi”11 diyerek çocu¤un sakatl›¤›ndan duydu¤u
s›k›nt›y› dillendirir. Padiflah her ihtimale karfl› bu sakat çocuktan ve
annesinden kurtulmak ister. Çocu¤u bir a¤aç alt›nda bulan efsanevi
kufl Simurg, onu Nil deryas›nda y›kar. Kara da¤dan ald›¤› tafl› ezip tüy-
süz yerlerine sürer.12 Babas›n›n sakatl›¤›ndan dolay› utand›¤›, u¤ursuz
olarak nitelendirdi¤i, ne yapaca¤›n› bilmedi¤i çocuk, dünyada efli ben-
zeri olmayan bir o¤lana dönüflür. Olmaz› olduran masal, burada da do-
¤ufltan sakat ve flekilsiz çocu¤u yer-su kültünü harekete geçirerek; Si-
murg, su ve da¤ iyelerinin ki, da¤lar›n eski Türk inançlar›nda tanr›
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makam› oldu¤una inan›l›r13 yard›m› ile sa¤alt›r ve sakatl›¤›n› gider-
mekle de kalmaz, onu sakat do¤umunun diyeti olarak; eflsiz bir güzelli-
¤e kavuflturur.

2. Do¤ufltan K›smi Kusurlar: Masallarda bu tür kusurlar; vücu-
dun göz, yüz, kol, topuk, dil gibi belli bölgelerinde görülür; ancak gü-
zellik gibi ayr›nt›l› tan›mlanmaz, hatta sadece varl›¤› söylenip, geçilir.
K›z ya da erkek kahraman›n kusuru göyçek ve pehlivan kelimeleri ile
yan yana telaffuz edilerek; hafifletmeye çal›fl›l›r. Bunlar› da düzelenler
ve düzelmeyenler diye ikiye ay›rmak mümkündür:

Düzelmeyenler: “fiah Abbas›n O¤lu” isimli masalda, fiah Abbas,
dervifl-libas yola düfler ve yolda tan›flt›¤› kiflinin evine misafir olur; ada-
m›n güzel ancak gözünün bir taraf› e¤ri bir k›z› vard›r. K›z, zekâ ve kav-
ray›fl› ile fiah Abbas’›n yolda babas›na söyledi¤i ancak babas›n›n asla
anlamay›p, Abbas’› ahmakl›kla suçlad›¤› fleyleri yorumlar. Abbas k›za
hayran kal›r ve onunla evlenir: “fiah Abbas bahd› gördü bu çoh bilik-
li, a¤›ll›, kamal›, marifetdi bir k›zd›…”14

“Kel Hesenin Na¤›l›” bu masalda kahraman hem keldir, hem de
çenesinde bir kusuru vard›r. Bu kusurdan bahsedilirken ay›p denmesi
de dikkat çekicidir, masal bunu do¤al olarak alg›lamaz, zira masal›n
bünyesi bunu kolayca hazma uygun de¤ildir. “Kel Hesen düz on alt› ya-
fl›na çatm›fld›. Onun gücde pehlevan eger ahtarsayd›n dünyan›, tapa
bilmezdin. Amma bir eybi var idi ki, alt çenesi kufl üreyine ohflay›r-
d›.”15 “Mestan”da ise kahraman›n aksakl›¤› topu¤undad›r: “Heber ve-
rim sene kimden, Mestandan. Mestan tacir Mahmudun mehteriydi.
Mestan da özüne göre göyçekdi, amma sa¤ topu¤undan tünd yeriyen-
de bir balaca ahsahl›¤› vard›….”16
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Masal dünyas›n›n ideal kusursuz kahraman iste¤i, realiteye tama-
men s›rt›n› dönemedi¤i için; arada s›rada kusurlu kahramanlar yaratsa
da bunu mutlaka kusurla birlikte kulland›¤› göyçek-pehlivan gibi s›fat-
lar ve zekâ ile tolere etmeye meyillidir. Masal kahramanlar› aras›nda
zaman zaman kel k›z ve erkeklere rastlan›r. Kellik, bu kahramanlara,
kötülüklerinin göstergesi olarak, bir anlamda ceza amac›yla verilmifltir. 

“Bac› ve Kardafl” masal›nda;17 kötü yürekli üvey annenin kel k›z›,
masallardaki kutuplaflman›n sonucu “iyi olan, mutlaka güzeldir”18 an-
lay›fl›n›n tersi kötü olan da çirkindir tezini do¤rular. Kellik, ana k›z›n
kötülü¤ünün cezas›d›r. “Alt›n Yüzük”te ayn› görüflün yans›mas› olarak;
masallarda kötülük timsali cad›n›n, kel o¤lu ile karfl›lafl›r›z.19

“Bac› ve Kardafl”ta erkek kahraman›n kel ve çirkin üvey kardefl ye-
rine güzel olanla kaderinin kesiflmesine sevinerek;20 kele, köre denk gel-
medi¤ine flükretmesi, efli Fatma’n›n ‘ay›ps›z güzel’ diye tan›mlanmas›,
masallarda genel anlamda kusurun kabul görmedi¤inin, ay›p olarak al-
g›land›¤›n›n ve istenmeyen bir durum oldu¤unun aç›k delillerindendir.

Düzelenler: Bu gruba giren kusurlar, masal içerisinde veya sonun-
da ola¤anüstü yollarla tedavi edilerek, düzeltilir.

“Dilsiz K›z›n Masal”nda erkek kardefliyle yaflayan güzel k›z dilsiz-
dir. Ondan belki masallarda s›k rastlanmayan bir flekilde, sakat diye
bahsedilmektedir.21 Dilsiz k›z, a¤abeysinin eflinin iftiras›na u¤rar; ko-
nuflamad›¤›, kendisini savunamad›¤› için ormana terk edilir ve daha
sonra ormanda yedi¤i ball›baba ve içti¤i p›nar suyu ile, yine tabiat›n
devreye girmesi ve yard›m›yla, dili aç›l›r.“…Bunun üzerine ev sahibi
k›z gülerek demifl: -Güzel k›z, art›k sen dilsiz de¤ilsin. Ormanda yedi-
¤in ball›baba ve içti¤in p›nar suyu senin dilini açm›fl, korkma, ko-
nufl.”22
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Do¤ufltan gelen körlük de “Kor Adam ve Sok›r Pad›fla” gibi pek
çok varyant›na tesadüf edilen masalda, ya padiflah›n at›n›n ayak bas-
mad›¤› toprak23 ya da zor bulunan bir çiçek sayesinde aç›l›r.24

Sonradan Meydana Gelen Kusurlar: Sonradan meydana gelen
kusurlar, masallarda düzeltilmesi en kolay ve zaman almayan kusurlar
olarak de¤erlendirilebilir. Zira kusurun oluflmas› ile giderilmesi aras›n-
daki zaman aral›¤› çok k›sad›r. Yani bu durumdan hemen kurtar›lmak
istenen kahraman için h›zla hareket edilir; ve beden bütünlü¤ü k›sa
süre için bozulan kahraman, eskisinden de sa¤lam olarak, hayat›na de-
vam eder. “fiahflonkar”da, Mehemmedin çölde buldu¤u sand›¤›n için-
den son derece güzel, ancak “sa¤ yeri koltu¤unun dibindedi”25 bir k›z
ç›kar. Hekimin k›rk günlük tedavisi sonucu k›z›n kolu düzelir.

“Pefla Dal›nca”da dervifl taraf›ndan kaç›r›lan k›z›n yüzü yine der-
viflin att›¤› ya¤ yüzünden yanar. “Peccah ölen avrad›n›n diflini ç›hart-
d›, bir dafla sürtüf k›z›n üzüne çekdi. K›z›n o üzü o sat yahfl› oldu”26 fia-
manist anlay›flta ölülerin yard›m› son derece do¤ald›r. K›z›n yaras›n›n
yani özrünün, padiflah›n ölmüfl eflinin difli ile sa¤alt›m› da bu tasavvu-
ra gönderme niteli¤indedir. 

Bu tür özürler aras›nda geçen üzüntüden, a¤lamaktan ya da her-
hangi bir sebepten dolay› oluflan körlükler de mutlaka tedavi edilir:
“Hatemin Na¤›l›”nda yedi y›ld›r kör olan padiflah, kör gözünün derma-
n›n›n at›n›n t›rna¤›n›n de¤medi¤i yerde27 oldu¤unu söyler. Padiflah›n
gözleri, at›n›n t›rna¤›n›n de¤medi¤i yerden getirilen a¤aç yapra¤› ile
sa¤alt›l›r ve aç›l›r. “fiah O¤lu Behremin Na¤›l›”, bir gün aniden kör
olan padiflah›n gözleri28 küçük o¤lunun getirdi¤i tafl› gözlerine sürter
sürtmez aç›l›r. 
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“Tüklüce”29 ve “Biberçe”30 gibi masallarda, o¤ul hasreti çeken
ana-baban›n gözleri a¤lamaktan kör olur ve o¤ullar›n›n getirdi¤i tüy
gözlerine çekilince ikisi de görmeye bafllar. 

Yemek ya da su karfl›l›¤› verilen gözler ve kör kalan kahramanlar
da mutlaka gözlerine kavuflur ve körlükten kurtulurlar. “Murad›na Er-
meyen K›z”31 ve bu çok bilinen masal›n “Zöre”,32 “Dülber”,33 “Üvey
Ana”34 gibi pek çok varyant›nda k›skançl›k yüzünden hile ile su karfl›-
l›¤› k›z›n gözleri ç›kart›l›r. Bir süre kör kalan k›z, daha sonra gözlerine,
yanak güllerini vererek takas suretiyle kavuflur

“Edige Bat›r” Toktam›fl Han topraklar›nda avlanan Kaya Bey’in
gözlerini ç›kart›r ve kar›s› da kör kalan adam› terk eder.35 Kaya
Bey’in, gözlerini kaybettikten sonra kar›s› taraf›ndan terk edilmesi,
sakatl›¤›n istenmeyen bir durum oldu¤unun önemli göstergelerin-
dendir. 

“‹skender”de, ‹skender’in ç›kart›lan gözleri36 ile, “Melik Ducar”da
Melik Ducar’›n su karfl›l›¤› kar›ya verdi¤i gözlerini37 tula (köpek) bir
f›rsat›n› bulup dilinin alt›nda saklar. Yerine konan gözler güvercinlerin
b›rakt›¤› yaprakla iyileflir.

Hakas masal› “Sihirli Göl”de, ihtiyar, yemek karfl›l›¤› gözlerini
zengine verir ve unu yükleyip evine do¤ru yola ç›kar. Yolda serbest b›-
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rakt›¤› köpüklerin yard›m›yla, göz çukurlar›n› sihirli göl suyuyla y›ka-
y›nca görmeye bafllar.38

“Merdnen Namerdin Na¤›l›”nda yine çörek karfl›l›¤› gözlerini na-
merde veren Merdin gözleri güvercin kanad›yla sa¤alt›l›r.39

“Zümrüdü Anka” olarak bilinen, Türk dünyas›nda son derece yay-
g›n masalda da anl›k bir sakatl›k ifllenir: “Zümrüdü Anka ile fiehzade”,40

“Tuy Tupalak”,41 “Melikmemmed”,42 “Alt›n Elma”,43 “Anka Kuflu”,44

“Sihirli Kufl”45 gibi say›s›z varyant› olan masalda, kufl üzerinde yeryüzü-
ne ç›karken; kufla vermesi gereken et bitince kahraman, Zümrüdü An-
ka’ya, kendi budundan kesip verdi¤i için topallar, yürüyemez. Kufl, dili-
nin alt›ndan ç›kard›¤› et parças›n› yerine yap›flt›r›r, tükürü¤üyle, yalaya-
rak ya da kanad›yla sa¤alt›r ve kahraman›n anl›k sakatl›¤› son bulur.

Kelo¤lan, Köse: Kelo¤lan ve Köse ise Türk masallar›n›n iki ku-
surlu fenomenidir. Türk boylar› aras›nda kel, daz, keçel, tazfla bala, vb.
isimlerle yani özrüyle an›lan Kelo¤lan, genelde olumlu özelliklere sa-
hip olup; pek çok masal›n ana kahraman›d›r. Ak›ll›, zeki, cesur, aç›k
sözlü, saf, kurnaz bazen hilekâr ve genelde tembel bir tiptir. Safl›¤› yü-
zünden h›rpaland›¤›, buna görüntüsü de eklendi¤inde kendisinden
utan›ld›¤› gözlenir. Çuvafl masallar›ndan “Kirnik Kuflu”nda, üç karde-
flin en küçü¤ü kel ‹van’› kimse ciddiye almaz; hatta ondan utan›rlar:
“Büyük o¤ul pazara gitmek için haz›rlan›yormufl. Kel O¤lan da pazara
gitmek istiyormufl. -Abi ben de pazara geleyim mi? Demifl abisine. -Se-
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38 Ekrem Ar›ko¤lu, “Masallar”, Bafllang›çtan Günümüze Kadar Türkiye D›fl›ndaki Türk
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1975, s. 62.
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s. 42.
45 Zeynelabidin Makas, K›rg›z Masallar›, Kömen Yay›nlar›, Konya 2006, s. 95.



ninle utanarak m› gezece¤im pazarda. Gizle kendi kelini diye azarlam›fl
Kel O¤lan’› abisi”46 Kel, Kirnik kuflunun yard›m› ve tüyleri sayesinde
iki a¤abeysine al›nan gelinleri kaç›rarak; ona kelli¤inden dolay› kötü
davranan kardefllerini periflan eder. 

Zekâ ve hilekârl›¤›n›n öne ç›kt›¤›, Kazak masal› “Tazfla Bala”da47

Kelo¤lan, kendisini evlat edinen adam›n teflviki sonucu hile, hurda ile
yafll› kar›-kocay› kand›r›r ve onlardan üstün gelerek ellerindekileri al›r.
Daha sonra ifli daha ileri götürerek; han› doland›r›r. Yakalan›nca kel-
lesini kurtarmak için han›n rakibi di¤er han› kand›rarak ona getirir;
sonuçta Kelo¤lan’a, ma¤lup olan iki han da ona k›zlar›n› verir, kendi-
lerine damat ve dan›flman yaparlar.

“Keçelle Tacir”de yoksul bir adam›n “gözünün a¤›-karas›” tek o¤-
lu olan Keçel’i yafl›t› çocuklar kusurundan dolay› aralar›na almaz ve
hatta dalga geçerler. Ancak Keçel o¤lan, babas›n›n yan›nda çal›flt›¤›
tacirin, babas›na yapt›¤› haks›zl›k ve verdi¤i difl kesmeyen kuru çörek-
lere k›zarak, yine kurnazl›¤› ve hilekârl›¤› sayesinde taciri mahveder,
yar› canl› b›rak›p paras›na da sahip olur.48

Z. Makas’›n Kelo¤lan ile ilgili tespitleri dikkat çekicidir: “Toplum,
bunca müsbet s›fatlarla donatt›¤› kelo¤landan birkaç tüyü esirgemekle
de yine çok önemli bir mesaj vermektedir. Önemli olan, kafan›n içi-
dir. Zira zahiri sun’i güzellik geçicidir. Böyle bir noksanl›¤› kafan›n d›-
fl›nda yaratmak oldukça manidard›r. Bu noktada toplum zekâs› devre-
ye girmektedir. Ayr›ca maddi ve manevi eksi¤i olmayan bir tipten ba-
flar› beklemek gayet tabiidir. Zira iki güzellik bir arada bulundu¤unda,
ortada problem denilen nesne kalmaz. Di¤er yandan böyle bir tiple,
bedeni kusuru olanlar›n küçümsenmemesi, hor görülmemesi do¤rultu-
sunda mesajlar verilmektedir.”49
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Kelo¤lan’›n kel kafas› pek çok masal kahraman› için k›l›k de¤ifl-
tirme ve gizlenmede ilham kayna¤› olmufltur. S›k s›k koyun iflkembesi-
ni bafllar›na geçirip; Kelo¤lan k›l›¤›na giren masal kahramanlar› bu
yolla kendilerini gizler; ve “Nazik Beden”50 gibi say›s›z masalda, bu
marjinal kimli¤in verdi¤i serbestlikle rahatça gezerler. 

‹mkâns›z› mümkün k›lan hayal gücü bazen keli de saç sahibi ya-
p›p özründen kurtar›r: “(Seherli Üzük): “Hava çoh itsiydi, keçel de ne-
çe gün idi yol gelirdi deyin toztopra¤›n içindeydi. Odu ki, patlar›n› so-
yunub özünü verdi bula¤›n suyuna, bir çala düzeltib doyunca çimdi.
Sonra ç›h›b k›rahda bafllad› suyunu dermeye, elini atd› ki, bafl›n› kuru-
las›n, gördü eye, bafl› teyzen tükdü. Özüne inanmad›, bir de elini apar-
d› saç›na, gördü do¤rudan da bafl›na tük gelib. Eyilib suda çz flekline
bahd›, gördü niflanadan öteri bafl›nda bir tük tap›lmayan keçelin bafl›
tünken doludu.Keçel sevindiyinden bilmedi neylesin…”51 Kel, sadece
saç sahibi olmaz, kar›s›n›n dahi tan›yamayaca¤› kadar da güzelleflir. 

Ergenlik dönemini tamamlad›¤› hâlde sakal› ve b›y›¤› ç›kmayan-
lara verilen bir s›fat olan Köse ise masallarda Kelo¤lan gibi kusurlu
ama onun aksine çirkin, ac›mas›z, kötü, düzenbaz, hilekâr, cimri tipi-
dir. Ayn› zamanda da Anadolu’da bu tip k›s›rl›k simgesidir. Asla bafla-
r›l› olamaz sonunda iyiler taraf›ndan ma¤lup edilir. “Köse”,52 “Fukara-
n›n Masal›”,53 “A¤a ve Üç Hizmetçi”54 gibi pek çok masalda yan›nda
çal›flt›rd›¤› hizmetkârlarla yapt›¤› anlaflma sonucu hile ile onlar› yener,
ve vücutlar›ndan et ç›kartarak onlar› öldürür. Ancak küçük kardefl Kö-
se’nin ne yapt›¤›n› anlayarak onu kendi oyununda yenip, yok eder.

Ayr›ca masallarda insanlar d›fl›ndaki kahramanlar›n kusurlar› söz
konusu oldu¤unda, bu güngörmüfllü¤e ve genelde bilgeli¤e delalet
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50 Henefi Zeynall›, Azerbaycan Na¤›llar›, I. Cild, fiark-Garb, Bakü 2005, s. 242.
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eder. Onlara, yani kör bal›k55 aksak cin56 ya da kör cine57 kimsenin bil-
medi¤i, ulaflamad›¤› fleyi bulmak için müracaat edilir ve olumlu sonuç
al›n›r.

Hayalde s›n›r tan›mayan insan ruhu ve onun yans›mas› olan ma-
sal türü, masal kahramanlar› olarak da her anlamda kusursuz, ideal tip-
ler yaratmay› tercih eder. Masallardaki dualizm gere¤i iyiler güzellikle
ödüllendirilirken, kötüler de çirkinlikle cezaland›r›l›r. Bunlar›n d›fl›n-
da s›k olmasa da kusurlu kahramanlardan bahsedildi¤i, dem vuruldu¤u
da olur. 

Bunlar do¤ufltan gelen bütüncül kusurlar ve k›smi kusurlar, sonra-
dan oluflanlar, düzelenler ve düzelmeyenler diye birden çok bafll›k al-
t›nda de¤erlendirilebilir. Ancak kurgu da olsa kendi nesli için herhan-
gi bir kusura, eksikli¤e tahammülü olmayan insan ruhu, sakatl›¤› asla
kabul etmez. Realitenin zorlamas›yla az da olsa yaratt›¤› bu tür özürler
için masal, daima bir mazeret bulur. Kusuru ya zekâ ile kamufle ederek
göze hofl gösterir, ya fenomenlefltirir ya da kötülü¤ün cezas› olarak vur-
gular. Bazen flekil de¤ifltirme gibi ola¤anüstü bir yolla düzeltir; ya da si-
hirle, t›ls›mla, tabiat kültlerinin yard›m›yla ortadan kald›r›r. Dikkati
çeken bir di¤er nokta ise sakatl›¤›n üstü baflka bir fleyle örtülmüyorsa
asla unutulmamas›, masal›n sonunda da olsa mutlaka tedavi edilmesi-
dir. Bu yolda Kelo¤lan’›n kel kafas›nda saç ç›kart›lmas›, kör gözün aç›l-
mas› son derece do¤ald›r. Göz güzelli¤in diyeti olarak bir süreli¤ine
kaybettirilse de, yanak gülü gibi bir baflka nadide unsur kullan›larak
yerine konur. Masal dünyas› için olmaz› oldurmak son derece s›radan
bir hadise oldu¤u için, bunu bedensel anlamda da ideal kahramana
ulaflmak ad›na sonuna kadar kullanmaktan çekinmez. 

264 • Beden Kitab›

55 Nedret Mahmut-Enver Mahmut, Ayuw Kulak Bat›r/Dobruca Tatar Masallar›, Ekinci
Kitap, Bükrefl 1991, s. 145.

56 Tanzila Hac›lan›-Tatyana Hapçalan›-Ariuvka Gelalan›, “Comakla/ Masallar”. Bafl-
lang›çtan Günümüze Kadar Türkiye D›fl›ndaki Türk Edebiyat› Antolojisi (Naz›m-Nesir)
22, Karaçay-Malkar Halk Edebiyat›, 2002, s. 160.

57 Fatih Urmançiev, “Ekiyatler/ Masallar”. Bafllang›çtan Günümüze Kadar Türkiye D›-
fl›ndaki Türk Edebiyat› Antolojisi (Naz›m-Nesir) 17, Tatar Halk Edebiyat›, 2001, s.
154.



Kaynaklar

Ahundov, Ehliman, Azerbaycan Na¤›llar›, III. Cild, fiark-Garb, Bakü 2005.

Ahundov, Ehliman, Azerbaycan Na¤›llar›, IV. Cild, fiark-Garb, Bakü 2005.

Alptekin, Ali Berat, Kazak Masallar›ndan Seçmeler, Akça¤ Yay›nlar›, Ankara
2003.

Altayl›, Seyfettin, Azerbaycan Türkçesi Sözlü¤ü I, Milli E¤itim Bakanl›¤› Ya-
y›nlar›, ‹stanbul 1994.

Ar›ko¤lu, Ekrem, “Masallar”, Bafllang›çtan Günümüze Kadar Türkiye D›fl›ndaki
Türk Edebiyat› Antolojisi (Naz›m-Nesir) 25, Hakas Halk Edebiyat›,
2003, s. 147-175.

Bayat, Fuzuli, Mitolojiye Girifl, Karam Yay›nlar› Çorum 2005.

Boratav, Pertev Naili, Az Gittik Uz Gittik, Bilgi Yay›nevi, Ankara 1969.

Caferzade, Azize, Anam›n Masallar›, Hzl. Halil Aç›kgöz, vd., TDAV, ‹stanbul
1990.

Croce, Benedetto. ‹fade Bilimi ve Genel Linguistik Olarak Estetik: B. Croce Es-
teti¤ine Girifl, Çev. ‹smail Tunal›, Remzi Kitabevi ‹stanbul 1983.

Dede, Abdürrahim, Bat› Trakya Türk Folkloru, Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›, ‹s-
tanbul 1978.

Eco, Umberto, Ortaça¤ Esteti¤inde Sanat ve Güzellik, Çev. Kemal Atakay, Can
Yay›nlar›, ‹stanbul 1998.

Ekrem, Mehmet Ali-Mehmet Ali Hilmiye, Tepegöz/ Dobruca Masallar›, Krite-
rion Kitabevi, Bükrefl 1985.

Hac›lan›, Tanzila- Tatyana Hapçalan›-Ariuvka Gelalan›, “Comakla/ Masal-
lar”. Bafllang›çtan Günümüze Kadar Türkiye D›fl›ndaki Türk Edebiyat›
Antolojisi (Naz›m-Nesir) 22, Karaçay-Malkar Halk Edebiyat›, 2002, s.
138-166.

Haf›z, Nimetullah, Makedonya Türk Halk Edebiyat› Metinleri, Anadolu Sanat
Yay›nlar›, ‹stanbul 1989.

‹nan, Abdülkadir, Tarihte ve Bugün fiamanizm/Materyaller ve Araflt›rmalar,
Türk Tarih Kurumu Yay›nlar›, Ankara 2000.

Kunos, Ignas, Adakale Türk Masallar›, Çev. Necmi Seren, Baha Matbaas›, ‹s-
tanbul 1975.

Mahmut, Nedret-Enver Mahmut, Ayuw Kulak Bat›r/Dobruca Tatar Masallar›,
Ekinci Kitap, Bükrefl 1991.

Makas, Zeynelabidin, Türk Dünyas›ndan Masallar, Kitabevi, ‹stanbul 2000.

Makas, Zeynelabidin, K›rg›z Masallar›, Kömen Yay›nlar›, Konya 2006.

Emine Gürsoy-Naskali & Aylin Koç • 265



Önal, Ülkü, Ardanuç-Ah›ska Masallar› ve Halk Hikayeleri, Kalkan Matbaas›,
Ankara 2004. 

Sabih, Sabir, Azerbaycan Masallar›, Yaz›c› Yay›nevi, Bakü 1982.

Sakao¤lu, Saim-Metin Ergun, Türkmen Halk Masallar›, Neyir Matbaas›, An-
kara 1991.

Seyidov, Nüreddin, Azerbaycan Na¤›llar›, V. Cild, fiark-Garb, Bakü 2005.

Tehmasib, Memmedhüseyn, Azerbaycan Na¤›llar›, II. Cild, fiark-Garb, Bakü
2005.

Tulu, Sultan, Horasandan Masallar ve Halk Hikâyeleri, ÜrünYay›nlar›, Ankara
2005.

Urmançiev, Fatih, “Ekiyatler/ Masallar”. Bafllang›çtan Günümüze Kadar Türki-
ye D›fl›ndaki Türk Edebiyat› Antolojisi (Naz›m-Nesir) 17, Tatar Halk
Edebiyat›, 2001, s. 105-165.

Van Gennep, Arnold, Folklor, Çev. Pertev Naili Boratav, Tarih Vakf› Yay›n-
lar›, ‹stanbul 2000.

Yeyen, S›tk›, Azerbaycan Masallar›, Bas›lmam›fl Lisans Tezi, Elaz›¤ 1987.

Y›lmaz, Metin, “Masallar ve Masals› Anlat›lar”. Bafllang›çtan Günümüze Kadar
Türkiye D›fl›ndaki Türk Edebiyat› Antolojisi (Naz›m-Nesir) 26, Çuvafl
Halk Edebiyat›, 2003, s. 65-92. 

Zeynall›, Henefi, Azerbaycan Na¤›llar›, I. Cild, fiark-Garb, Bakü 2005.

266 • Beden Kitab›



Nâbî’den Cüce Diliyle Yaz›lm›fl Bir fiiir

Dursun Ali Tökel*

Beden kusurlar›yla ilgili birkaç fliir örne¤ini burada verilecek ve
Nâbî’nin cüce fliiri üzerine ayr›nt›l› olarak durulacakt›r:

1. Kekeme fiiirleri

Kekemelik bir konuflma kusurudur. Kelimelerin kesintili bir flekil-
de yans›mas›d›r. Divan fliirinde kekeme fliirleri “Bunlar, kekemelerin
konuflmalar›n›, yani ayn› heceyi tekrarlamalar›n› takliden yaz›lm›fl fli-
irlerdir. Umumiyetle bu tekrarlar, kelimenin ilk hecesiyle yap›lmakta-
d›r.”1 Bu tür fliirlere, peltek-nâme veya kekeme-nâme de denilmektedir.
Örnek bir metin olmak üzere Feyzî’nin flu gazeli yaz›yoruz:

Se se sevdim be be ben bir ne ne nevreste güzel
Hü hü hüsnü ge ge gerçi me me mehtâba bedel

Zü zü zülfü se se sevdâs› s› s›na düfleli
Va va vard›r fli fli flimdi a a akl›mda halel
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Be be bebga mi mi misli nu nu nutk itse o fluh
Sa sa saçar fe fe femden sü sü sükkerle asel

Ya ya yand›m na na nâr-› a a aflka âfl›k
E e ey dil bu bu budur ta ta tâ resm-i ezel

Na na nazm›m gö gö gördü di di didi pepegî
Fe fe Feyzî o o olmufl bi bi bir hoflça gazel2

2. Kamburla Boduru Konu Alan fiiir: fiiir Mürekkebçi Havâî’ye
aittir. Genellikle ironik tarzda fliirler kaleme alan Havâî, bu fliirinde de
bir kamburla bir bodurun muhayyel gürefllerini konu edinmektedir.
Kambur zaman zaman bodurla alay etmektedir. Bir alay sonras› bodur
kamburla gürefle tutuflmufl ve onu feci bir surette yenmifl ve intikam›-
n› alm›flt›r.

Kamburla Bodur

Etti kamburla gürefl zorlu gelip y›kt› bodur
Kamburun üstüne çalkal›yarak ç›kt› bodur

Kambur arkam yere gelmez demifl idi bodura
Kamburun yumrusunu bunun için s›kt› bodur

Arkas›ndan bodurun vaz›na çatlar kambur
Kamburu tortop edip bir çukura t›kt› bodur

Çünkü kambur boduru yükleniyormufl her bâr
Etmesin kambura böyle hasedi h›kd› bodur

Ey Havâyî uzad› flimdi bodur kamburdan
Kamburun sohbetin isterse nola y›kt› bodur3

3. Osmanl› Saray› ve Cüceler

Araflt›rmac›lara göre saraylarda padiflahlar› e¤lendirmek amac›yla
cüce, kambur gibi kiflilerin istihdam edilmesi çok eski ça¤lara dayan-
maktad›r. Saraylarda soytar› bulundurma gelene¤inin tarihi binlerce
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y›ll›kt›r ve eski M›s›r’a, Beflinci Sülâle zaman›na kadar gider. Bu gele-
nek daha sonralar› yayg›nl›k kazanm›fl ve Abbasiler’den itibaren ‹slam
tarihine de girmifltir. Ortaça¤ Avrupas›’nda da, s›k s›k soytar› flenlikle-
ri yap›lm›flt›r.4

Rivayete göre Osmanl› saray›nda soytar› bulundurma gelene¤ini
Y›ld›r›m Bayezit bafllatm›flt›r. Bizdeki saray soytar›lar› daha çok Arap-
lardan veya Habefllilerden seçilirler, ya esir pazarlar›ndan sat›n al›n›r
veya saraya hediye olarak gönderilirlerdi. Cüceler, kamburlar ve ha-
d›mlar en çok ra¤bet gören soytar›lard›. Tanzimat dönemine kadar de-
vam eden bu gelenek, Bat›l›laflma çabam›zla beraber ortadan kalkt›,
unutulup gitti.5 Saray cüceleri, özel nitelikleri olan insanlard› ve gö-
revlerinin birinci aflamas›n› padiflah e¤lendirmeleri olufltururdu: Soy-
tar›n›n on parma¤›nda on marifet olmas› gerekirdi. Padiflah› sinirli ol-
du¤u zamanlarda güldürmeleri, yeri geldi¤inde de anlatt›klar›yla ve
yapt›klar›yla düflünmeye sevk etmeleri gerekiyordu. Hükümdara bu de-
rece yak›n olduklar› için, soytar›lar›n güvenilir kiflilerden seçilmeleri-
ne özen gösterilirdi.6 III. Murad devrinde Cüce Nasuh ile cüce Cuhud,
padiflah üzerinde fevkalade nüfuz kurmufllar ve tayinlerde bile etkili rol
oynam›fllard›r.

Osmanl› Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü¤ü’nde Osmanl› saray›n-
da cücelerle ilgili flu malumat vard›r: Osmanl› saraylar›nda dilsizler gi-
bi cüceler de istihdam olunurdu. Seferli odas›na mensup olan cücele-
rin vazifeleri dilsizlerinkine müflabihti. Ancak cüceler rikâba dahil de-
¤illerdi. Okur yazarlard›, enderunda haf›z›kütüp, dirayetlileri de ende-
run memuriyetlerinden ‘pars kethudal›¤›na’ tayin olunurlard›. Bu ket-
hudal›k devlet nam›na mevcut umumi hastahanelerin irat ve masraf›-
na bakmak memuriyeti demekti. ‹çlerinden musahip olanlar da vard›r.
Son zamanlara kadar Topkap› Saray›’nda bir kaç cüce vard›. Cüceler
bafllar›na, ko¤ufl a¤alar› gibi, kal›p ifli kavuk, arkalar›na k›vr›k yenli
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kaftan giyerlerdi. Enderun tarihinde cücelerin k›yafetleri hakk›nda flu
malumat mevcuttur: Cücelerin s›rma takkeleri kad ve kametlerine mi-
sal olarak Kadiri tac› gibi k›saca olarak zülüf sark›t›p melbusât-› sâire
ve amameleri ko¤ufl a¤alar›n›n ayn› olmakla bunlardan baflcüce olup
da tuhaf ve hoflsohbet olanlar› musahiplikle ç›ra¤ olduklar›nda eyyâm-
› resmiyede veya irade buyuruldu¤u vakitlerde huzur-› hümâyuna ruh-
sude olduklar›nda arkalar›na sair musahipler gibi kontofl kürk ve bafl-
lar›na paflal› kavu¤u giyerlerdi.7 Cücelerin musahip olmas›yla ilgili ay-
n› eserde flu bilgiler verilmektedir: Padiflahlar›n gerek saraydaki a¤alar-
dan, gerek vezir ve beylerbeyinden ‘musahip denilen malumatl›, sö-
zünden sohbetinden istifade edilen veyahut zarif, nüktedan ve haz›rce-
vap zatlardan’ maiyetleri vard›. Bunlar›n aras›nda cüce, dilsiz ve had›m
a¤alar›ndan seçilmifller de bulunurdu.8 Buradan da anlafl›l›yor ki, cüce-
ler, musahiplik gibi Dede Efendi gibilerin bulundu¤u makamlara da
gelmifllerdir. 

Cüceler çok kez zeki, haz›rcevap kimseler olurlar. Bu özelliklerin-
den dolay› da, tarih boyunca krallar, padiflahlar, beyler, prensler bun-
lar› saraylar›nda bar›nd›r›p beslemifllerdir... Osmanl› padiflahlar› da, sa-
raylar›nda sürekli olarak, 5-10 kadar cüce bulundururlard›. Bu cüceler,
Enderun-› Hümayun’un Seferli ko¤uflunda ö¤renim ve e¤itim görürler-
di. Yetifltikten sonra da, padiflahla sarayl›lar› türlü tuhafl›klar yaparak
e¤lendirirlerdi. Sultan ‹brahim’in pek küçük bir cücesi vard›. Bu cüce
o kadar küçüktü ki, padiflah›n kürkünün içine s›¤abiliyordu.9

Cüceler sadece sarayda yer alan kifliler de¤ildi. Orta oyunundaki
cüce tiplemeleri de önemli oyun karakterlerindendir. Bu aktör Kavuk-
lu ile beraber ve onun arkas›ndan yürüyerek meydana geldi¤i için ken-
disine “Kavuklu arkas›” denir. Kavuklu arkas›, sadece d›fl görünüflü iti-
bariyle sakat de¤il, ayn› zamanda ilerlemifl yafl›na ra¤men çocuk kal-
m›fl, geri zekal› bir tip olarak tasvir olunur. Bazen de bu eksikli¤in ar-
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7 Mehmet Zeki Pakal›n, Osmanl› Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü¤ü, ‹stanbul 1993,
C. 1, s. 311-312. bk. age., C. II, s. 583.

8 Mehmet Zeki Pakal›n, age., C. II, s. 583.
9 Yeni Hayat Ansiklopedisi, Do¤an Kardefl Yay›nc›l›k, ‹stanbul 1981, C. II, s. 855-856.



kas›na gizlenerek, tecâhül-i ârifâne ile ancak ak›ll› bir adam›n yapabi-
lece¤i incelikte nükte ve haz›rcevapl›l›kla Kavuklu’yu öfkelendirir.”10

Fakat Nâbî’nin fliirine bak›ld›¤›nda görülecektir ki, bu fliirdeki cü-
celer, Ortaoyunundan ziyade sarayda iflleri maskaral›k, komiklik yapa-
rak padiflah› e¤lendirmek olan cücelerdir. Murat Bardakç›’n›n da dedi-
¤i gibi bu cüceler, etkili insanlard›r. Padiflahlar›n önlerinde takla at-
mak, flebeklik yapmak, esprili hikâyeler anlatmak, çeflitli nüktelerle
padiflah› güldürüp e¤lendirmek vazifeleridir. Saray soytar›l›¤› yapan cü-
celer, boylar› normal insan boyundan çok k›sa olan, genellikle s›rtla-
r›nda kambur bulunan, k›smen hilkât garibesi insanlard›r. Bunlar›n pa-
diflahlar kat›ndaki yeri üzerine Peçevî’nin anlatt›¤› flu hikâye hayli il-
ginçtir: Maskaran›n biri oyun ve becerisini sergileyip oyunlar›n› bitir-
dikten sonra bahflifli verilmesine s›ra gelince, ‘yok hünkar›m, bugün al-
t›n istemem, onun yerine bana yüz de¤nek vurulmas›n› isterim’ der.
Nedeni sorulunca, “hele ellisini vurun da ondan sonra sual buyurun’
cevab›n› verir. Padiflah iste¤in yerine getirilmesini emreder ve tam el-
linci de¤nek vurulunca maskara, ‘durun, bir orta¤›m var, ellisini de ona
vurun’ diyerek karfl›l›k verir. Orta¤›n›n kim oldu¤u sorulunca da flöyle
der: ‘Her gün beni ça¤›rmaya gelen bostanc› beni al›p d›flar› götürür-
ken, ‘seni ben getirdim, ald›¤›n ödülün yar›s› benimdir’ diye alt›nlar›
al›r. Bugün ise de¤ne¤in yar›s› onun hakk› olmak gerekir. Bunun üze-
rine padiflah bu flakadan çok hofllan›r ve sanatç›n›n bahfliflini iki kat›-
na ç›kar›r. Bostanc›ya da elli sopay› yedikten sonra, bundan böyle mas-
karalara öyle davranmamas›n› s›k›ca tenbih eder.11

Bu tarihî anekdot, Nâbî’nin fliiri aç›klamada ve tabii ki anlamada
önemli bir yere sahiptir. Zira görüldü¤ü gibi, maskaralar padiflah›n de-
¤er verdi¤i insanlard›r ve fevkalade zekidirler. Musahiplik gibi önemli
makamlara gelebilmektedirler. Tahsilli, önemli mevkilere gelebilen in-
sanlard›r. Bir meseleyi halletmenin nükteli yollar›n› da iyi bilmekte-
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dirler. Nâbî’nin fliirinde de iflte tam bu vard›r: Cüce tam bir maskara-
l›k, tabasbus ve ince zekal›kla hem padiflaha medhiyeler düzmekte ve
hem de padiflah düflmanlar›n› ince alaylarla yermektedir. Bu tarz bir
ifade biçiminin padiflah›n fevkalade hofluna gidece¤ine flüphe yoktur.
Fakat as›l önemli olan, gündelik hayat›n her hangi bir an›nda yer alan
böylesi bir hadisenin fliir diliyle imgelefltirilmesidir. Nâbî, böyle bir fli-
irle, hem maskaral›k sanat›n›n inceliklerini ebedilefltirmifl, daha da
önemlisi, flâir için imkans›z diye bir fleyin olmad›¤›n› göstermifltir. Ya-
ni flair isterse beden kusurlar›yla da methiye yazabilir.

4. Cücelerin Beden Ar›zalar›n› Taklit Suretiyle Yaz›lan fiiir: Bu
türde bir fliire Nâbî’nin bir k›tas›nda rastlanmaktad›r. Cücelerin vücut-
lar›ndaki flekil bozukluklar›na dikkat çeken flair, yazd›¤› bir beddua ve-
ya tersiyle medhiye fliirinde bu ar›zalar› bahis konusu etmektedir. fiiirin
bafll›¤› da zaten bu hususu aç›kça gösteriyor:

Ez-Lisân-› Cüce Be-Pâdiflâh-› Âlem-Penâh Sultân Ahmed Han

Kim eylemezse pâdiflehüm sana ser-fürû
Olsun vücûd› mesh benüm hilkatüm gibi

Fermânuna muhâlefete cür’et eyleyen
Olsun d›raht-› ömri benüm kâmetüm gibi

Olsun hulûs ile kapuna bende olmayan
Bâzû-y› iktidâr› benüm kuvvetüm gibi

Meydân-› hidmetünde uran takla-i nifâk
Olsun flebek-misâl benüm hey’etüm gibi

Olsun esîr-i perde-i bâzîçe-i kazâ
Hussâd-› kukla-çihre benüm sûretüm gibi

Nâ-çîz ü pest ü kemter isem her ne denlü ben
Kendi vücûd-› hurd u kemîn t›ynetüm gibi

Rû-mâle lîk dergeh-i devlet-penâhuna
Bir kesde yok bu baht-› kavî himmetüm gibi12
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12 Nâbî Divan›, hzl. Ali Fuat Bilkan, Millî E¤itim Bakanl›¤› Yay›nlar›, ‹stanbul 1997,
C. II, s. 1134, 7. K›t’a.



Bodurluk, kekemelik gibi beden kusurlar›ndan biri olan cüceli¤i esas
alarak Nâbî’nin yazm›fl oldu¤u bu fliir bir cücenin dilinden onun beden
kusurunun çeflitli niteliklerini söyleyerek yaz›lm›fl bir medhiye örne¤idir.
Bir aç›dan medhiye olan bu metin, di¤er yandan hasetçi ve bozguncula-
r› i¤neledi¤i ve onlar› beddua etti¤i için zemmiye de say›labilir.

Bir beddua oldu¤u kadar, ayn› zamanda bir fahriye veya dua fliiri de
say›labilecek olan bu metin, varl›¤›n flâirler için ne kadar genifl ve fark-
l› imkanlar sundu¤unu da göstermektedir. Cücelerin beden kusurlar›n›
bir fliirin malzemesi yaparak bundan bir eser ç›karmak flüphesiz, orijinal
olabilen flairlerin iflidir ve bu fliirler ayn› zamanda hofl bir nüktedir.

Kim eylemezse pâdiflehüm sana ser-fürû
Olsun vücûd› mesh benüm hilkatüm gibi

Beyitiyle bafllayan 7 beyitlik bu metin taraf›m›zdan incelenecek
ve metinden hareketle, divan flâirlerinin asl›nda ne kadar farkl› alan-
larda fliirinin imkanlar›n› araflt›rd›klar›na dikkat çekilecektir. fiiirde
bir cüce konuflmaktad›r. fiimdi fliirin k›saca bugünkü Türkçeyle karfl›-
l›¤› flöyledir:

“Padiflah›m kim sana boyun e¤mezse ve sana itaat etmezse, onun
vücudu da benim yarat›l›fl›mda oldu¤u gibi de¤iflikli¤e u¤ras›n, yani vü-
cudu çarp›k çurpuk olsun.

Senin ferman›na karfl› ç›kmaya cesaret edenlerin ömür a¤açlar›
benim boyum gibi k›sa olsun (yani çok yaflamas›n, erken yaflta ölüp git-
sinler).

Tam bir itaat ile senin kap›na kul köle olmayanlar›n iktidar› (ya-
ni gücü), benim gücüm gibi zapzay›f olsun. Yani güçleri yok olsun (ik-
tidarlar› yok olsun).

Sana hizmet meydan›nda nifak taklalar› atanlar, benim görünü-
flüm gibi flebe¤e dönsünler, insanlar onunla alay etsinler, maymun ol-
sunlar.

Kukla görünüfllü seni çekemeyenler benim suretim gibi, kaza
oyunca¤›n›n perdesinin esiri olsunlar (burada gölge oyununa at›fta bu-
lunuyor; baziçe, kukla, perde kelimeleri buna iflarettir).
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Ben her ne kadar zavall›, alçak ve güçsüz isem, onun (hasidin) kü-
çücük vücudu da t›ynetim gibi küçük ve alçak olsun (bu anlam yakla-
fl›k anlamd›r; zira bu beyitte anlam› tam olarak bulmak zor).

Senin yüce dergah›na yüz sürücü olarak, kimse de benim gibi bah-
tiyar de¤ildir.”

Görüldü¤ü gibi flair medhiyeyi, bir cücenin dilinden, cücenin be-
den kusurlar›n› dile getirerek yapmaktad›r. fiiirde mesh olmufl hilkat
(de¤iflikli¤e u¤ram›fl, garip yarat›l›fll›), kâmeti k›sa, kuvveti yok denecek
kadar az, takla atan, flebek-misâl hey’etli, kukla gibi garip görünüfllü, nâ-çîz
(çok küçük, ehemmiyetsiz), kemter (hakir, de¤ersiz), kemîn (çok kü-
çük) t›ynetli, rû-mâle (yüz süren) gibi cücelerin tav›r, hareket ve flekil
özelliklerini yans›tan kelimeler orijinal bir fliire kaynakl›k eden keli-
melerdir. Bu sözlerle cüce kendisini afla¤›lamakta, maskaral›k yapmak-
ta, padiflah› e¤lendirmekte ve övmekte ve onun düflman›n› yermekte-
dir.
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Manzum Sözlükler - Beden Kelimeleri Sözlü¤ü

Atabey K›l›ç*

Manzum sözlüklerin bir k›sm› metin hâlinde yay›nlanabilmifltir.1
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* Doç. Dr. Atabey K›l›ç, Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyat› Bölümü, Kayseri.

1 Ali Alparslan, Manzum Lûgatler ve Tuhfe-i Vehbî’nin Alfabetik Tertibi, Mezuniyet Te-
zi, ‹stanbul 1946-1947; Turgut Karabey-Numan Külekçi, Sünbülzâde Vehbî, Tuhfe
(Farsça-Türkçe Manzum Sözlük), Erzurum 1990; Adnan Karaismailo¤lu, “Manzum
Sözlüklerimizden Tuhfe-i Remzî”, Millî Kültür, 74, Temmuz 1990, s. 60-61; Cemal
Muhtar, ‹ki Kur’an Sözlü¤ü Lu¤at-› Feriflteo¤lu ve Lu¤at-› Kânûn-› ‹lâhî, Marmara Üni-
versitesi ‹lahiyat Fakültesi Vakf› Yay›nlar›, ‹stanbul 1993; Ahmet Hilmi ‹mamo¤lu,
Farsça-Türkçe Manzum Sözlükler ve fiahidi’nin Sözlü¤ü (‹nceleme-Metin), Bas›lmam›fl
Doktora Tezi, Erzurum 1993; Yusuf Öz, Tarih Boyunca Farsça-Türkçe Sözlükler, Ba-
s›lmam›fl Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
1996; Seyfettin ‹lhan, fiemsi Cevâhirü’l-Kelimât (Mukayeseli ‹nceleme), Yay›mlanma-
m›fl Yüksek Lisans Tezi, F›rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elaz›¤ 1997;
Atabey K›l›ç, “Manzum Sözlüklerimizden Manzûme-i Keskin”, 12-13 Nisan 2001
Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi fiöleni Bildiriler, C. 1, Kayseri 2001, s.
441-447; Atabey K›l›ç, Mustafâ bin Osmân Keskin, Manzûme-i Keskin, Laçin Yay›-
nevi, Kayseri 2001; Mehmet K›rb›y›k, “Miftâh-› Lisân Adl› Manzum Frans›zca-
Türkçe Sözlük Üzerine”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araflt›rmalar› Enstitüsü Dergisi,
S. 11, 2002, s. 184-200; Y›lmaz ‹nce, “Manzum Sözlükler ve fiemsî’nin Cevâhirü’l-
Kelimât’› Üzerine Bir Dil ‹ncelemesi”, F›rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 12,
S. 2, Elaz›¤ 2002, s. 175-182; Necmettin Yurtseven, Türk Edebiyat›nda Arapça-Türk-
çe Manzum Lugatler ve Sünbülzâde Vehbî’nin Nuhbe’si, Bas›lmam›fl Doktora Tezi, An-
kara 2003; Ahmet Kartal, Tuhfe-i Remzî, Ankara 2003; Mehmet Dursun Erdem,
“Osmanl› Dönemi Manzum Çocuk Sözlükleri ve Bir Lugât-› S›byân Yazmas›”, Hece
Ayl›k Edebiyat Dergisi Çocuk Edebiyat› Özel Say›s›, Y›l 9, S. 104-105, A¤ustos-Eylül



Manzûme-i Keskin,2 Sübha-i S›byân,3 Cevâhirü’l-Kelimât4 ve Tuhfe-i Veh-
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2005, s. 178-189; Abdülkerim Gülhan, “Manzum Sözlük Nazmü’l-Leâl’in Dil ve
Üslûp Özellikleri Üzerine Bir De¤erlendirme”, Celal Bayar Üniversitesi II. Uluslara-
ras› Türk Tarihi ve Edebiyat› Kongresi, Manisa 11-12-13 Kas›m 2005; Atabey K›l›ç,
“Klâsik Türk Edebiyat›nda Manzum Sözlük Yazma Gelene¤i ve Türkçe-Arapça Söz-
lüklerimizden Sübha-i S›byân”, Klâsik Türk Edebiyat› Sempozyumu, Urfa 6-7 May›s
2005; Prof. Dr. Abdülkadir Karahan’a Arma¤an Klasik Türk Edebiyat› Sempozyumu,
Yay›na Haz›rlayanlar Eyüp Azlal, Necmi Karada¤, M. Emin Karahan, fianl›urfa Be-
lediyesi Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü Yay, fianl›urfa 2006, s. 186-189; Atabey K›l›ç,
“Türkçe-Arapça Manzum Sözlüklerimizden Sübha-i S›byân -1- (‹nceleme)”, Tur-
kish Studies, C. 1, S. 2, Ekim-Kas›m-Aral›k 2006, s. 81-100. http://www.turkishstu-
dies.net/dergi/cilt1/ sayi2/makale/kilic.pdf; Ahmet Hilmi ‹mamo¤lu, Mu¤lal› fiâhidî
‹brahim Dede Tuhfe-i fiâhidî Farsça-Türkçe Manzum Sözlük, Mu¤la Üniversitesi Ya-
y›nlar›, Mu¤la 2006; Atabey K›l›ç, Türkçe-Arapça Manzum Sözlüklerimizden Süb-
ha-i S›byân-2-(Metin)”, Turkish Studies, C. 1, S. 3, K›fl 2007, s. 29-71. http://www.
turkishstudies.net/dergi/cilt1/sayi3/atabeykilic.pdf; Atabey K›l›ç, “Denizlili Mustafa
b. Osman Keskin ve Eseri Manzûme-i Keskin”, Uluslararas› Denizli ve Çevresi Tarih
ve Kültür Sempozyumu, Denizli 6-8 Eylül 2006; Atabey K›l›ç, “Mevlânâ Müzesi Ki-
tapl›¤› 4026’da Kay›tl› Manzum Sözlük Mecmûas› Hakk›nda”, Mevlânâ, Mesnevi,
Mevlevihaneler Sempozyumu, Manisa 30 Eylül-01 Ekim 2006; Mustafa Alkan, Mec-
mû‘a-Milli Kütüphane 2727 [Subha-i S›byân, Tuhfe-i fiâhidî, Tuhfe-i Vehbî, Aruz Risa-
lesi vs.] (‹nceleme- Metin- Sözlük-T›pk›bas›m), Erciyes Ünversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Tamamlanmam›fl Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.

2 Manzûme-i Keskin Anadolu sahas›nda yaz›lm›fl üç dilli, yani Türkçe-Arapça-Farsça
manzum sözlüklerimiz aras›nda yer almaktad›r. Mustafâ bin Osmân Keskin’in naz-
metti¤i 431 beyitten oluflan eserin telif tarihi H. 1171/ M. 1757-58’dir. Eser hakk›n-
da daha genifl bilgi için bk. Atabey K›l›ç, “Manzum Sözlüklerimizden Manzûme-i
Keskin”, 12-13 Nisan 2001 Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi fiöleni Bil-
diriler, C. 1, Kayseri 2001, s. 441-447; Atabey K›l›ç, Mustafâ bin Osmân Keskin,
Manzûme-i Keskin, Laçin Yay›nevi, Kayseri 2001; Atabey K›l›ç, “Denizlili Mustafa b.
Osman Keskin ve Eseri Manzûme-i Keskin”, Uluslararas› Denizli ve Çevresi Tarih ve
Kültür Sempozyumu, Denizli 6-8 Eylül 2006.

3 Sübha-i S›byân Türkçe-Arapça manzum sözlüklerimizdendir. Tespit edebildi¤i kada-
r›yla kütüphanelerde 50-60 kadar yazma nüshas› vard›r ve 1801 y›l›ndan 1900’lü y›l-
lar›n bafl›na kadar en az 30 kez bas›lm›flt›r. 460 beyitten oluflan bu eserin ne telif
edildi¤i zamana, ne de müellifinin kimli¤ine dair elimizde yeterli bilgi bulunmakta-
d›r. Müellifinin ismi yazma nüshalarda belli de¤ildir; matbu nüshalarda ise Mehmed
b. Ahmed er-Rûmî, Ebu’l-Fazl Muhammed b. Ahmed er-Rûmî ve Er-Rûmî Bosnavî
Ebu’l-Fazl Muhammed Ahmed gibi farkl› flekillerde verilmektedir. Bilgi için bk.
Atabey K›l›ç, “Klâsik Türk Edebiyat›nda Manzum Sözlük Yazma Gelene¤i ve Türkçe-
Arapça Sözlüklerimizden Sübha-i S›byân”, Klâsik Türk Edebiyat› Sempozyumu, Urfa
6-7 May›s 2005; Prof. Dr. Abdülkadir Karahan’a Arma¤an Klasik Türk Edebiyat›
Sempozyumu, Yay›na Haz›rlayanlar Eyüp Azlal, Necmi Karada¤, M. Emin Karahan,



bî5’de beden ile alakal› unsurlar küçük bir tasnife tâbi tutulacak ve
bunlardan oluflturulmufl küçük bir beden sözlü¤ü verilecektir. Bu man-
zum sözlüklerdeki beden ile alakal› kelimeleri flöyle tasnif edebiliriz:
Do¤rudan organlarla ilgili olan kelimeler; bedenin genel özellikleriyle
ilgili olan kelimeler; beden hareketleriyle ilgili olan kelimeler.

1. Do¤rudan organlarla ilgili olan kelimeler: Manzum sözlükler
vücudun iç ve d›fl organlar›yla ilgili pek çok kelimeyi ihtiva etmekte-
dir. Bunlarda hem bedene do¤rudan ba¤l› olan el, ayak, kol, bafl, par-
mak gibi haricî uzuvlar, hem de dalak, böbrek, kalp, damar gibi dahilî
vücut unsurlar› Farsça ve Arapça karfl›l›klar›yla zikredilmektedir. Süb-
ha-i S›byân, Manzûme-i Keskin, Tuhfe-i Vehbî ve Cevâhirü’l-Kelimât’tan
ald›¤›m›z birer beyti örnek olarak verebiliriz: Nedür h›ns›r kiçi parmak
yan› b›ns›r yan› vüstâ/ fiehâdet parmag› sübbâbe ibhâm old› bafl parmak (S.
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fianl›urfa Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü Yay., fianl›urfa 2006, s. 186-189;
Atabey K›l›ç, “Türkçe-Arapça Manzum Sözlüklerimizden Sübha-i S›byân -1- (‹nce-
leme)”, Turkish Studies, C. 1, S. 2, Ekim-Kas›m-Aral›k 2006, s. 81-100.
http://www.turkishstudies.net/dergi/cilt1/ sayi2/makale/kilic.pdf; Atabey K›l›ç,
“Manzum Sözlüklerimizden Sübha-i S›byân fierhi ‘Hediyyetü’l-‹hvan’”, Celal Bayar
Üniversitesi II. Uluslararas› Türk Tarihi ve Edebiyat› Kongresi, Manisa 11-12-13 Kas›m
2005; “Manzum Sözlüklerimizden Sübha-i S›byân fierhi Hediyyetü’l-‹hvân”, Tur-
kish Studies, C. 1, S. 1, Temmuz-A¤ustos-Eylül 2006, s. 19-28. http://www.turkishs-
tudies.net/dergi/cilt1/sayi1/makale/kilic.pdf.

4 Cevâhirü’l-Kelimât Türkçe-Arapça manzum sözlüklerimizdendir. Eser hamdele, sal-
vele ve sebeb-i te’lifin yer ald›¤› 94 beytin ard›ndan 61 k›t’ada toplam 633 beyitten
oluflmaktad›r. Sebeb-i telifte ismi fiemsî olarak geçen müellif ile ilgili olarak maale-
sef kaynaklarda bilgiye ulafl›lamam›flt›r. Eserle ilgili ayr›nt›l› bilgi için bk. Zehra Gü-
müfl, fiemsî’nin Cevâhirü’l-Kelimât’›, Yay›nlanmam›fl Lisans Tezi, Erciyes Üniversite-
si, Kayseri 2003. 

5 Tuhfe-i Vehbî Türkçe-Farsça manzum sözlüklerimizdendir. 877 beyitten oluflan ese-
rin pek çok yazma nüshas› bulunmaktad›r. ‹lk bask›s› müellif henüz hayattayken
1798 y›l›nda yap›lm›flt›r. Seyfettin Özege’ye göre Tuhfe-i Vehbî 1798-1909 y›llar› ara-
s›nda 59 defa bas›lm›flt›r. Eserle ilgili ayr›nt›l› bilgi için bk. Turgut Karabey-Numan
Külekçi, Sünbülzâde Vehbî, Tuhfe (Farsça-Türkçe Manzum Sözlük), Erzurum 1990;
Eserin metnine ulaflabilmek için Atabey K›l›ç’›n Turkish Studies, C. 1, S. 4’te yay›m-
lanacak olan “Türkçe-Farsça Manzum Sözlüklerden Tuhfe-i Vehbî (Metin)” isimli
makalesine müracaat edilebilir.

6 Sübha-i S›byân’dan yapt›¤›m›z al›nt›lar için bk. K›l›ç, “Türkçe-Arapça Manzum Söz-
lüklerimizden Sübha-i S›byân-2-(Metin)”.



S›byân 57);6Göbek nâfe sürre gögüs sadr u ber/ Tamar ‘›rk u hem rek ayak
ricl ü pây (M. Keskin 129);7 Ser bafl u pîflânî al›n ebrû di kafla çeflm göz/
Kirpik müje merdüm bebek bînî burundur rûy yüz (T. Vehbî 351);8 Re’is
bafldur dah› bafllardur rü’ûs/ Sadr gögüsdür gögüslerdür sudûr (C. Kelimât
479).9

2. Bedenin genel özellikleriyle ilgili olan kelimeler: Manzum söz-
lüklerde, bedenin d›fl görünüflü veya renk, sa¤laml›k, ar›za, uzunluk-k›-
sal›k, güzellik-çirkinlik alameti olan unsurlarla ilgili de Türkçe, Arap-
ça, Farsça bir hayli kelime ve kelime grubu görmek mümkündür. Bu
tür kelimelerden bir k›sm›n›n yer ald›¤› birer beyti afla¤›ya al›yoruz:
A‘yun büyük gözli kifli ‘aynâ mü’ennes cem‘i ‘în/ Hûrâ gözi kara teni gâ-
yetde akd›r cem‘i hûr (S. S›byân108); Yüzi ekfli ne kâlih turfl-rû dah› ‘abûs
old›/ ‘Adâlet itmeyen old› ne bî-dâd old› hem ‘udvân (M. Keskin 193); Si-
yeh-çerde di esmer çehrelüye ya‘ni gendum-gûn/ ‹ki mahbûb› çok flehre di-
nürmifl Halluh u Nev-flâd (T. Vehbî 247); Lây›k olana ahrâ dah› dinildi ev-
lâ/ Hem gözsüze di a‘mâ bir gözlüye di a‘ver (C. Kelimât 474).

3. Beden hareketleriyle ilgili olan kelimeler: Manzum sözlüklerde
beden ile alakal› çeflitli hareketlere ba¤l› çok çeflitli isim, isim-fiil ve fi-
il çekimi ile de karfl›lafl›l›r:

a. ‹simler: Beden hareketleri ile alakal› isimler ço¤unlukla Arap-
ça-Farsça ism-i faillerden ve Türkçe s›fat-fiillerden oluflmaktad›r:
Mukfle‘ir ditreyüp k›l› ürpen/ Müflme’iz s›k›lan dah› ürken (S. S›byân
190); Kesici berende vü câr u kât›‘ u y›rt›c› der ü hem subu‘/ fiefe leb dudak
suf u peflm yüñ yokufl old› hazbe vü hem firâz (M. Keskin 199); Düflkün olan ‘âfl›-
ka üftâde di/ Dah› göñül kapuc›dur dil-rübâ (T. Vehbî 123); Hem döfleyi-
ci bâs›t hem saklayuc› zâb›t/ Zulm idene di kâs›t hem eyü kifli sâlih (C. Ke-
limât 365).
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7 Manzûme-i Keskin’den yapt›¤›m›z al›nt›lar için bk. K›l›ç, Mustafâ bin Osmân Keskin,
Manzûme-i Keskin.

8 Tuhfe-i Vehbî’den yapt›¤›m›z al›nt›lar için bk. Atabey K›l›ç, “Türkçe-Farsça Manzum
Sözlüklerden Tuhfe-i Vehbî (Metin)”, Turkish Studies, S. 4.

9 Cevâhirü’l-Kelimât’tan yapt›¤›m›z al›nt›lar Zehra Gümüfl, fiemsî’nin Cevâhirü’l-Keli-
mât’›, Yay›nlanmam›fl Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri 2003 isimli eserden-
dir.



b. ‹sim-fiiller: Türkçe isim-fiiler ise umumiyetle fiil ismi yapan (-
mek, -mak) ve (-me, -ma) ekleri ile oluflturulmufl kelimelerdir: ‹srâ gi-
ceyle gitmek idbâr arka virmek/ Keff aya kölye bögrek difl sinn ü d›rs dendân
(S. S›byân 393); Hem ur dimek idrib bizen hem gevde cism old› vü ten/
Hâkim ne dâver hükm iden sevkend ü and içmek yemîn (M. Keskin 158);
Âremîden diñlenüp eglenme sabr old› flekîb/ Pek yilüp gezmek tek-â-pû ya‘ni
ivmekdür flitâb (T. Vehbî 148 ); Uzanmak imtidâd u çal›flmakdur ictihâd/
Bir olmak ittihad u ber-â-berlük i‘tidâl (C. Kelimât 170).

c. Fiil çekimleri: Bu tür sözlüklerde beden ile alakal› bir k›s›m fi-
illerin çekimleri ile de karfl›laflmaktay›z: Ya‘bisu yüz purtar›r yeng›zu bafl
depredir/ Yerhaku kaplar dimek yabt›flu muhkem tutar (S. S›byân 168);
Hem ur dimek idrib bizen hem gevde cism old› vü ten/ Hâkim ne dâver
hükm iden sevkend ü and içmek yemîn (M. Keskin 158); Yak›n olma me-
flev nezdîk sultanrâ selatîne/ Uzakdan gör bebîn ez-dûr dah› bak dimek bin-
ger (T. Vehbî 309).

Beden Kelimeleri Sözlü¤ü

Emine Gürsoy-Naskali & Aylin Koç • 281

A

âbdân: mesâne
âbisten: yüklü difliler
‘abret: göz yafl› 
‘abûs: ekfli ´uratlu
‘abûs: yüzi ekfli, kâli , turfl-rù 
‘acem: dilsüz, ebkem 
‘acûl: ivici
‘acûz: kar›
açl›k: mesgabe, mahmasa
âdem: insân
âdem öldiren: merdüm-kefl
‘afsel: tenbel, kenîr
ag›z: fem, dehân
ag›z kokus›: nekhet 
ag›zlar: efvâh
aglama: girye

aglay›c›: giryan 
agrak yüzli: ezher, zehrâ, garrâ
ahdebî: bügri
ahvel: flafl›, lûce, lûk 
ak ciger: flüfl
‘akab: ökçe
‘akîm: tog›rmaz
aksak: a‘rec, leng
aksak: a‘recî
ala: ebras
ala gözlü: eflhel 
ala tenlü kifli: ebra‘
‘alak: uyuflm›fl kan
al›n: pîflânî, cebîn, cebhe
al›n saç›: nâs›ye
‘alîl: sayr›
aln›ñ iki cânibi: cebînân 



a‘mâ: gözsüz
âmûg: uzun boylu, vakâr
and içmek: sevkend, yemîn
‘âne: kas›k, zihâr
‘arak: bîs, hoy, der
ard: pîfl, pes
a‘rec: aksak, leng
âremîden: diñlenüp eglenme
ar›g: nahîf 
‘âr›z: ruhsâr, ruh, yañak
arka: bün, zahr, püflt
arka virmek: idbâr
ârûg: gegirmek
‘asabe: siñir
asâbi‘: cümle parmaklar 
âsâmîden: içmek, iktibâ‘, iktimâ‘
‘atflân: zam’an, susuz, teflne, galîl
‘avân: orta yafllu
‘avret: zen
‘avreti çok: çâr-hâye
‘ayn: göz
‘aynâ: büyük gözli mü’ennes kifli
a‘ver: kej, egri, bir gözlü 
av›c: kabza
aya: keff 
ayaga turan: kâ’im
ayaga turmak: inti‘âb
ayag› baglu: pâ-beste
ayak: kadem, pây, ricl
a‘yun: büyük gözli kifli
‘azebe: lehce, zebân
‘azm: süñük, üstühân
‘azud: bâzû

B

bâ‘: kol, bâzû 
bâga: kulaç
bag›r: kebd, ciger 
bag›rsak: rûde
bagr› çâk ola: sîne-ber-tâk 
bak: binger
bakarum: mînigerem
bakmak: nazar, nigâh, nigerîden, il-

mâh
bâl: göñül, dil, zamîr
bâlâ: boy, kad
bânû: kad›n 
basar: göz
bâsir: turufl-rû
bafl: hâme, re’is, ser
bafl agr›s›: ´udâ‘, derd-i ser
bafl depredir: yeng›zu 
bafl egmek: istikânet, huzû‘
bafl parmak: ibhâm 
bafl› tazlak: dag-ser 
bafl› dönmifl: ser-geflte
bafllar: rü’ûs
batn: flikem, kar›n
bâzû: lol, bâ‘,‘azud
bebek: merdüm, mukle
bebîn ez-dûr: uzakdan gör 
beden: cesed, cirm, cism, cüsse, ten
begal: koltuk
beñ: flâme, hâl, ‘izâr
benâ-gûfl: kulak toz›
beñdefl: misâl 
beñdefller: emsâl
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beñiz: beflere

beñzemek: müflâkele

beñzeyen: mu‘âdil

ber: gögüs, sadr 

ber-â-berlük: i‘tidâl

berende: kesici, câr, kât›‘

beflere: deriniñ t›fl yüzi, cild, deri,
beñiz

beflkenc: bilek

betar: sevinmek

beynî: magz, dimâg

b›ns›r: kiçi parmak yan›

b›ns›r yan›: vüstâ

b›y›k: flârib, bürût

bibâz: oyna, il‘eb

bî-dâr: uyan›k 

bî-hayâ: flûh-çeflm, yüzi aç›k 

bî-hâye: hasî

bih-bûdî: iyülük sagl›k, ten-dürüstî

bî-hemtâ: bir efli yok 

bil: miyân

bilek: rusga, sâ‘id, beflkenc, haff,
erifl, zend, kû‘

bilezik: dest-i ebrencin, sivâr

binger: bak 

bînî: enf, burun

binmâ: göster

bir efli yok: bî-hemtâ

bir gözlü: a‘ver

bir olmak: ittihad

bîs: hoy, ‘arak, der

bî-ser ü pâ: perîflân-hâl

bismil: bogazlanm›fl

bî-tâb: kuvveti kalmayan 
bizen: ur, idrib 
bogaz: hançere, hulkûm, gelû, gülû
bogazda turan: gussa
bogazlanm›fl: bismil 
bogmak: k›lâdet
boy: bâlâ, kad
boy›nda iki tamar: verîd
boyun: cîd, gerden, rakabe, ‘unuk,

yagr›n, gerden, kitf, flâne
bögir: hâs›ra, keflh 
bögrek: gürde, kölye
bugday eñlü âdem: esmer
bunamak: fened
burun: hortum, enf, bînî
burun diregi: vetere 
bûs: öpüfl
bûsîden: öpmek
bügri: ahdebî
büklüm: çîn, pîç, tolafl›k
bün: zahr, arka, püflt
bürîden: kesme
bürût: flârib, b›y›k 
bütûn: kar›nlar
büyük gözli kifli: a‘yun
büyük gözli kifliler: ‘în
büyük gözli mü’ennes kifli: ‘aynâ

C

ca‘d: tekû k›v›rc›k, olan saç
câme-hâb: yatak
cân: kan, mühce, revân 
cân art›ran: can-fezâ 
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can-fezâ: cân art›ran

câr: kesici, berende, kât›ú

cebîn: al›n, pîflânî 

cebînân: aln›ñ iki cânibi

cefîf: kur›

cefn: terah, pelek, göz kapag›

cenân: göñül dil

cencene: sîne, gögüs

cesed: cirm, cism, cüsse, gövde, be-
den

cîd: boyun

cîfe: lefl, murdâr

ciger: kebd, bag›r 

cild: beflere, deriniñ t›fl yüzi, deri

cimâ‘ itmek: gâden, irfâs

cirm: cesed, cism, cüsse, beden

cism: cesed, cirm, cüsse, beden,
gevde, ten

civân: yigit, fetâ 

cülûs: oturmak

cümle parmaklar: asâbi‘

cüsse: cirm, cism, cesed, beden

Ç

çag›r›c›: münâdî

çal›flmak: ictihâd

çâr-hâye: ‘avreti çok

çeñe alt›: gabgab

çeng: çolak 

çerb-zebân: tatlu dilli, flîrîn-gû

çeflm: göz

çeflmhâ: gözler, ‘uyûn

çeflm-i Firengî: gözlük

ç›plak: yal›ncak, ‘üryân, mücerred,
mu‘arrâ

çîn: büklüm 
çok k›v›rc›k saç: mergûl
çolak: çeng
D

dag-ser: bafl› tazlak
dâmen-keflân: nâz ile yüriyenler 
dehân: fem, ag›z
dem: nefes
dem‘: göz yafl›, eflk
dem zeden: solumak
demîden: üflemek 
dendân: difl, sinn, d›rs 
der: bîs, hoy, ‘arak 
der: y›rt›c›, subu‘
der-âgûfl itmek: âgûflten, koçmak 
derd: mihnet, renc
derd-i ser: sudâ‘, bafl agr›s› 
deri: beflere, deriniñ t›fl yüzi, cild 
deriniñ iç yüzi: edeme, ‘›rk, tamar
deriniñ t›fl yüzi: beflere, cild, deri
der-kenâr: kucaga almak
dest: el, yed 
dest-i ebrencin: bilezik, sivâr
dest-i kâr: sag el 
dest-i merdî: flefî‘
d›râz: k›sa, kasr, kûteh 
d›rs: difl, sinn, dendân
dîde: göz
dîdebân: gözci, rakîb
dîden: görmek 
dil: göñül, bâl, kalb, zamîr, cenân
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dil: lisân, lehce, zebân, 
dilâs: zûd-rev, tiz yüriyici
dil-âver: sâhib-flecâ‘at, dilîr
diliñ uc›: esele 
dilîr: dil-âver, sâhib-flecâ‘at 
dil-rübâ: göñül kapuc›
dilsiz: ebkem, lâl, ‘acem
dimâg: magz, beynî 
diñlenüp eglenme: âremîden
dirilik: zindegânî 
dirsek: mirfaka, vâren
difl: sinn, d›rs, dendân
difli: mâde
ditremek: lerze
ditreyüp k›l› ürpen: mukfle‘ir 
diz: rükbe, zânû
dönmek: rücû‘ 
dudak: flefe, leb 
dumû‘: göz yafllar›, eflkhâ 
dûfl: omuz, menkib 
düm: kuyruk dünbâle 
dünbâle: kuyruk, düm
dünbe: kuyruk
düfl: hâb
düflkün olan ‘âfl›k: üftâde

E

ebkem: dilsiz, lâl, ‘acem
ebras: ala, ala tenlü kifli
ebrû: kafl
ebsâr: gözler
ebsem: hamûfl, sâmit
ecred: sakals›z, emred, k›ls›z tenlü

eczem: elsüz 
ed‘acî: kara gözlü
edeme: deriniñ iç yüzi, ‘›rk, tamar
efvâh: ag›zlar
egri: kej, a‘ver
egrilik: ‘ivec
ekmeh: gözsüz togan 
ekfli suratlu: ‘abûs
el: yed, dest
el ayas›: râha 
elsüz: eczem
emmek: mekîden, rezâ‘et
emred: sakals›z, ecred, sâde-rû
emsâl: beñdefller
enâmil: parmak uçlar›
eñekler: ezkân 
enf: bînî, burun
engüflt: parmak
eñse: kafâ 
er: flûy, flevher
erifl: haff, bilek, zend
erkek: zevc, ner
erzel: fürû-mâye
esele: diliñ uc›
esmer: bugday eñlü âdem 
esmer çehrelü: siyeh-çerde, gendum-

gûn
esnemek: yâze, ham-yâze
eflfâr: müjgân
eflhel: ala gözlü
eflk: göz yafl›, dem‘, siriflk
eflkâl: sûretler 
eflkhâ: göz yafllar›, dumû‘
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et: lahm 
et pâresi: muzga 
etlü canlu: tenûmend
eyegü: pehlû
ezecc: ince kafllu
ezher: agrak yüzli, zehrâ, garrâ
ezkân: eñekler

F

fahz: uyluk, rân
fâkih: mütena‘‘im
fem: ag›z, dehân
fened: bunamak
fetâ: yigit, civân
fürân›k: kara kulak, ‘inâk
fürû bürden: yutmak, ibtilâ‘
fürû-mâye: erzel

G

gabgab: çeñe alt›
gâden: cimâ‘ itmek, irfâs
gadîre: sudg, zülf-i dildâr
galîl: susuz, teflne, ‘atflân 
gamz: göz k›pmak
gamzet: göz k›pmak 
gamzu’l-‘ayn: gûfle-i çeflm, göz uc› 
garrâ: agrak yüzli, ezher, zehrâ
gegirmek: ârûg
gelû: hulkûm, bogaz 
genc: nev-cevan
gendum-gûn: siyeh-çerde, esmer

çehrelü 
gendum-nümâ: yüze gülici 

ger: uyuz
gerden: yagr›n, boyun, kitf, flâne
gevde: cism, ten
giceyle gitmek: isrâ 
gidici: zâhib, râyih, revende
girîven: teb-hâle, uçuk
giryan: aglay›c›
girye: aglama 
gîsû: saç bölügi 
göbek: nâfe, sürre
gögüs: sadr, ber, sîne, cencene
gögüs gögüs üstine: sîne-ber-sîne
gögüsler: sudûr
göñül: cenân, dil, bâl, zamîr, kalb
göñül kapuc›: dil-rübâ
görici: mülâkî
görmek: dîden
göster: binmâ 
gövde: cesed 
göz: basar, çeflm, dide, ‘ayn
göz idici: nâz›r
göz kapag›: terah, cefn, pelek 
göz kapamak: gülûc, igmâz
göz karas›: hadeka 
göz k›pmak: gamz, gamzet
göz uc›: gûfle-i çeflm, gamzu’l-‘ayn
göz yafl›: eflk, siriflk, dem‘, ‘abret
göz yafllar›: eflkhâ, dumû‘
gözci: dîdebân, rakîb, nigeh-bân
gözi kara teni gâyetde ak: hûrâ
gözi kara teni gâyetde ak olanlar: hûr
göziñi aç: istîkâz
göziñ bebegi: hadeka
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gözler: çeflmhâ, ‘uyûn, ebsâr
gözlük: çeflm-i Firengî
gözsüz: a‘mâ
gözsüz togan: ekmeh
gunûde: ›m›zganm›fl 
gussa: bogazda turan
gûfl: uzn, kulak 
gûfle-i çeflm: göz uc›, gamzu’l-‘ayn
gûflvâre: küpe, kurta
gülici: handân
gülmek: handen, tebessüm
gülû: bogaz
gülûc: göz kapamak, igmâz
gürde: bögrek 
güzel: flûh, fleng

H

hâb: uyku, düfl 
hâbîde: uyum›fl
had: yañak, ruhsâr
hadeka: göziñ bebegi, göz haras›
haff: erifl, bilek, zend
hâl: flâme, beñ, ‘izâr
haled: rû‘, fu’âd, halb
half: öñ, imâm
halh: t›râfl eylemek
halha be-gûfl: hul 
hâme: bafl
hamûfl: ebsem, sâmit
ham-yâze: esnemek, yâze 
hançere: hulkûm, bogaz
handân: gülici 
handen: gülmek 

hande-rîfl: istihzâ ile gülmek, rîfl-
hand

hanek: tamak
hanîf: togr›
hâs›ra: keflh, bögir
hasî: bî-hâye
hasta: ma‘lûl
hastegî: sekam, sayr›l›k
hat ber-âverde: henüz tüyi belürmifl

tâze
havsala: kursak
hedb: müje, kirpik
hemz: s›kmak
henüz tüyi belürmifl tâze: hat ber-

âverde 
herem: kat› kocam›fl 
hey’et: sûret
h›ns›r: kiçi parmak
hortum: burun
hoy: bîs, ‘arak, der, ter
hulkûm: hançere, bogaz, gelû, gülû
hûr: gözi kara teni gâyetde ak olan-

lar
hûrâ: gözi kara teni gâyetde ak
huften: uyumak
hulye: sîne öñi
hûn: kan
hûn-çekân: kan tamlay›c› 
husbîde: hufte, uyumufl, yatm›fl 
huflû‘: öñüne bakmak
huzû‘: bafl egmek, istikânet
huzûr: yüz yüze gelme
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I

›b›t: koltuk
›m›zganm›fl: gunûde
‘›rk: tamar, rek
‘›rk: edeme, deriniñ iç yüzi, tamar
›st›nâ‘: örindilenmek

‹

ibhâm: bafl parmak
ibtilâ‘: yutmak, fürû bürden
ictihâd: çal›flmak 
iç yag›: pîh, zedenc, flahm
içmek: âflâmîden, iktibâ‘, iktimâ‘
idbâr: arka virmek
idrib: ur, bizen
igmâz: göz kapamak, gülûc 
igtisâl: yunmak
ihticâm: kan almak 
iñleyici: zâr
iñleyifl: nâlifl, zârî
iki emcek: sedyân
iktibâ‘: içmek, âflâmîden, iktimâ‘
iktihâl: sürmelenmek 
iktimâ‘: içmek, âflâmîden, iktibâ‘
il‘eb: bibâz, oyna
ilik: muhh 
ilmâh: nigerîden, bakmak 
imâm: half, öñ 
imtidâd: uzanmak 
‘în: büyük gözli kifliler
‘inâk: kara kulak, fürân›k 
înâs: zâyîden-i duht, k›z togurmak
ince bellü: mû-miyân

ince kafllu: ezecc 

incik: sâk 

incikler: sûk

incitme: merenc

insân: âdem, ç›blak

intisâb: ayaga turmak 

irfâs: cimâ‘ itmek, gâden

iriñ: rîm, k›h

isrâ: giceyle gitmek

istihzâ ile gülmek: hande-rîfl, rîfl-
hand

istikânet: huzû‘, bafl egmek

istîkâz: göziñi aç

istimâ‘: iflitmek

iflitmek: istimâ‘, flinîden

i‘tidâl: ber-â-berlük

ittihad: bir olmak 

‘ivec: ergilik

ivici: ‘acûl 

ivmek: flitâb

iyülük sagl›k: ten-dürüstî, bih-bûdî

K

ka‘b: topuk, püzûl

kabza: av›c

kad: boy, bâlâ

kadem: pâ, ricl, ayak

kad›n: bânû

kafâ: eñse

kahkahat: pek gülmek 

kâ’im: ayaga turan

kalb: rû‘, haled, fu’âd, yürek, dil, gö-
ñül
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kâlih: yüzi ekfli, turfl-rû, ‘abûs
kâlüm: tul ‘avret 
kan: hûn, cân
kan almak: ihticâm
kanm›fl: reyyân
kanm›fl olan: sîr-âb
kan tamlay›c›: hun-çekân
kan tolu: pür-hûn 
kaplar: yerhaku
kapmak: nehb
kara gözlü: ed‘acî
kara kulak: fürân›k, ‘inâk
kar›: ‘acûz, zen, mer’e 
kar›n: batn, flikem 
kar›nlar: bütûn
kar›fl: flibr
kârî: ok›yucu 
kas›k: zihâr, rekib, ‘âne
kasr: k›sa, kûteh, d›râz
kafl: ebrû
kat› kocam›fl: herem 
kât›‘: kesici, berende, câr
kâ‘id: otur›c› 
kebd: ciger, bag›r 
keçel: kel 
keff: aya
kej: egri, a‘ver
kel: keçel
kelâle: flol öli kim yokdur ogl› vü pe-

deri
kelîl: yor›lm›fl
kelîm: söyleyici
kemik: üstühân

kenâr: kucak 
kenîr: tenbel, ‘afsel
ker: sag›r
kesici: berende, câr, kât›‘
kesme: bürîden 
keflh: hâs›ra, bögir
k›h: rîm, iriñ 
k›l: mûy, fla‘r
k›lâdet: bogmak 
k›l›k: sûret, peyker
k›ls›z tenlü: ecred
k›sa: kasr, kûteh, d›râz
k›s›r difliler: siterven
k›v›rc›k olan saç: tekû, ca‘d
k›z togurmak: zâyîden-i duht, înâs
kiçi parmak: h›ns›r 
kiçi parmak yan›: b›ns›r
kirpik: müje, hedb 
kitf: yagr›n, boyun, gerden, flâne
köle: süfte-gûfl
kölye: bögrek
kör: nâ-bînâ
kû‘: bilek
kûteh: k›sa, kasr, d›râz
küpe: gûflvâre, kurta, mengûfl
küflâde-rû: yüzi aç›k, talîk
koca kar›: pîre-zen 
koçmak: der-âgûfl itmek, âgûflten
kol: bâzû, bâ‘, zirâ‘
koltuk: begal, ›b›t
kucaga almak: der-kenâr
kucak: kenâr
kul: halka be-gûfl
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kulaç: bâga
kulak: uzun, gûfl, misma‘, s›mâh 
kulak ag›rl›g›: vakr 
kulak toz›: benâ-gûfl
kur›: cefîf
kursak: havsala 
kurta: gûflvâre, küpe 
kuvveti kalmayan: bî-tâb
kuyruk: dünbâle, düm, dünbe, ze-

neb, züneb

L

lahm: et
lâl: ebkem, dilsiz
leb: flefe, dudak, tudak
leb-be-leb: tudak tudaga 
lehce: ‘azebe, zebân, dil
leked-zen: tepme ur›c›
leng: a‘rec, aksak, topal 
lerze: ditremek 
lefl: cîfe, murdâr
lihâs: teflnegî, susuzluk
lihye: rîfl, sakal 
lisân: zeban, dil
lûce: flafl›, ahvel, lûk
lûk: flafl›, ahvel, lûce

M

mâde: difli 
ma‘ide: flîrdân
magz: beynî, dimâg
mahmasa: mesgabe, açl›k
mahbûb sâde-rûy: tegil, tüysüz olan 

ma‘lûl: hasta 
mekîden: emmek 
meme: sedy pistân 
mengûfl: küpe 
menî: sülâle, nutfe
menkib: omuz, dûfl
mergûl: çok k›v›rc›k saç
merdüm: bebek
merdüm-kefl: âdem öldiren
mer’e: zen, kar›
merenc: incitme 
merg: ölüm
mesâne: âbdân
mesgabe: mahmasa, açl›k
meflev nezdîk: yak›n olma 
mihnet: derd, renc
mikhel: sürmelik, sürmedân
mînigerem: bakarum 
minkâr-› gül: zebân
mirfaka: dirsek
misâl: beñdefl
misma‘: uzun, s›mâh, kulak
miyân: bil 
mu‘âdil: beñziyen 
mu‘arrâ: yal›ncak, ç›plak, mücerred
muhh: ilik
muhkem tutar: yabt›flu 
mukle: bebek
mukfle‘ir: ditreyüp k›l› ürpen
mutma’in: yirleflüp ârâm idici
mû-miyân: ince bellü 
murdâr: lefl, cîfe 
muflahhah: togrulmufl 
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muflt: tarak, flâne
mûy: k›l
muzga: et pâresi
mücerred: yal›ncak, ç›plak, mu‘arrâ
mühce: revân, cân
müje: hedb, kirpik
mülâkî: görici 
mümtâz: uzun boylu, ser-bülend
münâdî: çag›r›c› 
mürde: ölmifl
müflâbih: müzâhî
müflâkele: beñzemek 
müflme’iz: s›k›lan, ürken
müflt: yumruk
mütekebbir kifli: sâmid 
mütena‘‘im: fâkih 
müttekî: söykenici
müzâhî: müflâbih

N

nâ-bînâ: kör 
nâfe: sürre, göbek 
nahîf: ar›g
nâhun: t›rnak
nâlifl: iñleyifl, zârî
nâ-tuvan: za‘îf olan
nâs›ye: al›n saç›
nazar: bakmak
nâz-bâlifl: yüz yasd›g›
nâz›r: göz idici 
nâz ile yüriyenler: dâmen-keflân
nefes: dem 
nefs: ten

nehb: kapmak
nekhet: ag›z kokus›
ner: zevc, erkek 
nev-cevan: genc
nigâh: bakmak 
nigeh-bân: gözci 
nigerîden: bakmak, ilmâh
nutfe: sülâle, menî

O

ok›yucu: kârî
omuz: menkib, dûfl
orta yafllu: ‘avân 
oturak yiri: ûca, sürîn
otur›c›: kâ‘id
oturmak: cülûs 
oyna: bibâz, il‘eb

Ö

öd: zehre
ökçe: ‘akab 
öli kim yokdur ogl› vü pederi: kelâle
ölmifl: mürde 
ölüm: merg 
öñ: half, imâm
öñüne bakmak: husû‘
öpmek: bûsîden 
öpüfl: bûs 
örindilenmek: ›st›nâ‘
örtmek: pûflânîden, tesettür

P

pâ: kadem, ayak 
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pâ-beste: ayag› baglu 
parmak: engüflt
parmak uçlar›: enâmil
pây: ayak, ricl 
pehlû: eyegü 
pek gidici: sâ‘î’
pek gülmek: kahkahat
pek uzun boylu güzel: serv-i revân
pek yilüp gezmek: tek-â-pû
pelek: terah, cefn, göz kapag›
perîflân-hâl: bî-ser ü pâ 
pes: pîfl, ard
peyker: k›l›k, sûret 
pîç: büklüm, tolafl›k
pîh: iç yag›, zedenc
pîre-zen: koca kar›
pistân: sedy, meme
pîfl: pes, ard
pîflânî: al›n, cebîn
piyâde: yaya, râcil
piyâde reften: yayan gitmek 
pûflânîden: örtmek, tesettür
pür-hûn: kan tolu
püflt: bün, zahr, arka 
püzûl: ka‘b, topuk

R

râcil: yaya, piyâde 
râha: el ayas› 
rakabe: ‘unuk, boyun
rakîb: dîdebân, gözci 
rân: uyluk, fahz 
râst: sag, yemîn 

râyih: gidici, zâhib 
re’is: bafl
rek: tamar, ‘›rk 
rekib: kas›k
renc: derd, mihnet 
revân: mühce, cân
revende: zâhib, gidici
reyyân: kanm›fl
rezâ‘et: emmek
ricl: kadem, ayak, pây
rig: tamar 
rîm: iriñ, k›h
rîfl: sakal, lihye
rîfl: yara 
rîfl-hand: istihzâ ile gülmek, hande-

rîfl
rû‘: haled, fu’âd, kalb
rûde: bag›rsak
ruh: ruhsâr, ‘âr›z, yañak
ruhsâr: ruh, ‘âr›z, yañak, had
rusga: bilek
rûy: yüz
rücû‘: dönmek
rükbe: diz
rü’ûs: bafllar

S

saç bölügi: gîsû
sâde-rû: emred, sakals›z
sadr: gögüs, ber, sîne
sag: yemîn, râst, zinde
sag el: dest-i kâr
sag›r: ker 
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sagl›k: zindegî 
sâhib-flecâ‘at: dil-âver, dilîr
saht-pîflânî: yüzi pek
sâ‘î’: pek gidici
sâ’ib: togr› giden 
sâ‘id: bilek
sâk: incik
sakal: rîfl, lihye
sakals›z: emred, ecred, sâde-rû
sâmid: mütekebbir kifli
samîm: yürek içi 
sâmit: ebsem, hamûfl 
sayr›: ‘alîl 
sayr›l›k: hastegî, sekam 
sedy: pistân, meme
sedyân: iki emcek
sekam: hastegî, sayr›l›k
selb: soymak
ser: bafl
ser-bülend: uzun boylu, mümtâz 
ser-geflte: bafl› dönmifl
serv-i revân: pek uzun boylu güzel 
sev’et: ud yeri
sevinmek: betar
sevkend: and içmek, yemîn
s›k›lan: müflme’iz, ürken
s›kmak: hemz
s›mâh: uzun, misma‘, kulak
sîlî mîzenend: sille ururlar 
sille ururlar: sîlî mîzenend
sîne: cencene, gögüs, sadr
sîne öñi: hulye 
sîne-ber-sîne: gögüs gögüs üstine 

sîne-ber-tâk: bagr› çâk ola

sîneniñ süñükleri: terâ’ib 

siñir: ‘asabe 

sinn: dendân, difl d›rs

sîr: fleb‘ân, tok

sîr-âb: kanm›fl olan

siriflk: göz yafl›, eflk 

siterven: k›s›r difliler

sivâr: dest-i ebrencin, bilezik 

siyeh-çerde: esmer çehrelü, gendum-
gûn

solumak: dem zeden

soymak: selb 

söykenici: müttekî

söylemek: tefevvüh, takrîr, telaffuz,
tekellüm

söyleyici: kelîm 

subu‘: y›rt›c›, der 

sudâ‘: bafl agr›s›, derd-i ser

sudg: gadîre, zülf-i dildâr

sudûr: togmak 

sudûr: gögüsler 

sûk: incikler

sûret: k›l›k, peyker, hey’et

sûretler: eflkâl

susam›fl: teflne

susuz: ‘atflân, zam’an, galîl, teflne

susuzluk: teflnegî, lihâs

sübbâbe: flehâdet parmag›

süfte-gûfl: köle

sülâle: nutfe, menî

süñük: ‘azm, üstühân

süpürz: talak
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sürîn: ûca, oturak yiri 
sürmedân: sürmelik, mikhel 
sürmelenmek: iktihâl
sürmelik: mikhel, sürmedân
sürre: göbek, nâfe 

fi

flahm: iç yag›
flâme: beñ, hâl, ‘izâr
flâne: muflt, tarak 
flâne: yagr›n, boyun, gerden, kitf 
flârib: b›y›k, bürût
fla‘r: k›l
flafl›: ahvel, lûce, lûk
fleb‘ân: sîr, tok
flefe: leb, dudak
flefî‘: dest-i merdî 
flegâf: yürek g›lâf›, yürek hicâb›, yü-

rek habbesi
flehâdet parmag›: sübbâbe
fleker-hâb: tatlu uyku 
fleker-hand: tatlu gülmek
fleng: güzel flûh 
flenîden: iflitmek 
flevher: er, flûy 
flibr: kar›fl
flikem: batn, kar›n
flîrdân: ma‘ide 
flîrîn-gû: tatlu dilli, çerb-zebân 
fliflman: zeft 
flitâb: ivmek
flûh: güzel, fleng
flûh-çeflm: yüzi aç›k, bî-hayâ

flûy: er, flevher
flüfl: ak ciger

T
tahrîr: yazmak 
takrîr: söylemek 
talak: süpürz 
tolafl›k: pîç, büklüm tal‘at: yüz
talîk: küflâde-rû, yüzi aç›k 
tamak: hanek 
tamar: edeme, deriniñ iç yüzi, ‘›rk,

reg, rig
tarak: muflt, flâne
tatavvül: uzanmak
tatlu dilli: çerb-zebân, flîrîn-gû
tatlu gülmek: fleker-hand
tatlu uyku: fleker-hâb
teb-hâle: girîven, uçuk
tebessüm: gülmek 
tefevvüh: telaffuz, söylemek, tekel-

lüm
tegil: tüysüz olan, mahbûb sâde-rûy
tek-â-pû: pek yilüp gezmek
tekâbül: yüz yüze gelmek, tokuflmak,

telâtum
tekellüm: tefevvüh, telaffuz, söyle-

mek 
tekû: k›v›rc›k olan saç, ca‘d
telaffuz: tefevvüh, söylemek, tekel-

lüm
telammuz: yalanmak
telâtum: tokuflmak, yüz yüze gel-

mek, tekâbül
ten: beden, nefs, gevde, cism 
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tenbel: kenîr, ‘afsel
tenbîh: uyandurmak 
ten-dürüstî: iyülük sagl›k, bih-bûdî
tenebbüh: uyanmak
tenûmend: etlü canlu
tepme ur›c›: leked-zen 
ter: hoy
terah: cefn, pelek, göz kapag›
terâ’ib: sîneniñ süñükleri
tesettür: pûflânîden, örtmek
teflne: susuz, ‘atflân, galîl, susam›fl
teflnegî: susuzluk, lihâs
t›râfl eylemek: halk 
t›rnak: zufr, nâhun
tiz yüriyici: zûd-rev, dilâs
tog›rmaz: ‘akîm 
togmak: sudûr, velâdet, zâden
togr›: hanîf 
togr› giden: sâ’ib
togrulmufl: musahhah
togurmak: zâsten 
tok: sîr, fleb‘ân 
tokuflmak: yüz yüze gelmek, telâ-

tum, tekâbül
topal: leng
topuk: ka‘b, püzûl
tudak: leb 
tudak tudaga: leb-be-leb
tûl: uzun 
tul ‘avret: kâlüm
turfl-rû: yüzi ekfli, kâlih, ‘abûs
turufl-rû: bâsir 
tüysüz olan: tegil, mahbûb sâde-rûy

U

ûca: oturak yiri, sürîn

uçuk: teb-hâle, girîven 

ud yeri: sev’et 

‘unuk: rakabe, boyun

ur: idrib, bizen

urmak: zeden

uyandurmak: tenbîh

uyan›k: bî-dâr

uyanmak: tenebbüh 

uyku: hâb

uyluk: fahz, rân

uyumak: huften

uyumufl: yatm›fl, husbîde hufte, hâ-
bîde

‘uyûn: çeflmhâ, gözler

uyuflm›fl kan: ‘alak 

uyuz: ger

uzakdan gör: bebîn ez-dûr

uzanmak: tatavvül, imtidâd

uzun: tûl

uzun: misma‘, s›mâh, kulak, gûfl

uzun boylu: vakâr, âmûg, mümtâz,
ser-bülend

Ü

üflemek: demîden

üftâde: düflkün olan ‘âfl›k

ürken: müflme’iz s›k›lan

üstühân: ‘azm, süñük, kemik

V

vakâr: uzun boylu, âmûg
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vakr: kulak ag›rl›g›
vâren: dirsek
vech: yüz
vecne: yañak torus›
velâdet: togmak 
verîd: boy›nda iki tamar
vetere: burun diregi
vetîn: yürek tamar›
vüstâ: b›ns›r yan›

Y

ya‘bisu: yüz purtar›r
yabt›flu: muhkem tutar
yagr›n: boyun, gerden, kitf, flâne
yak›n olma: meflev nezdîk
yalanmak: telammuz 
yal›ñuz: yektâ 
yal›ncak: ç›plak, mücerred, mu‘arrâ
yañak: hadd, ruhsâr, ruh, ‘âr›z
yañak torus›: vecne 
yara: rîfl, zahm
yaralu: zahmîn, zahmnâk
yatak: câme-hâb 
yatm›fl: uyumufl, husbîde, hufte
yavafl: zelûl 
yaya: piyâde, râcil
yayan gitmek: piyâde reften
yâze: esnemek, ham-yâze
yazmak: tahrîr
yed: el, dest
yektâ: yal›ñuz
yemîn: sag, râst
yemîn: sevkend, and içmek 

yeng›zu: bafl depredir
yerhaku: kaplar
y›rt›c›: der, subu‘
yigit: fetâ, civân
yirleflüp ârâm idici: mutma’in 
yor›lm›fl: kelîl 
yumruk: müflt 
yunmak: igtisâl
yutmak: fürû bürden, ibtilâ‘
yüklü difliler: âbisten
yürek: kalb 
yürek g›lâf›: flegâf, yürek hicâb›, yü-

rek habbesi
yürek habbesi: yürek g›lâf›, flegâf, yü-

rek hicâb›
yürek hicâb›: yürek g›lâf›, flegâf, yü-

rek habbesi
yürek içi: samîm
yürek tamar›: vetîn
yüz: rûy, vech, tal‘at
yüz purtar›r: ya‘bisu 
yüz yasd›g›: nâz-bâlifl 
yüz yüze gelme: huzûr
yüz yüze gelmek: tokuflmak, telâ-

tum, tekâbül
yüze gülici: gendum-nümâ
yüzi aç›k: küflâde-rû, talîk
yüzi aç›k: flûh-çeflm, bî-hayâ
yüzi ekfli: kâlih, turfl-rû, ‘abûs
yüzi pek: saht-pîflânî 

Z
zâden: togmak
zâhib: gidici, râyih, revende
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zahm: yara
zahmîn: yaralu, zahmnâk
zahmnâk: yaralu, zahmîn 
zahr: bün, arka, püflt
za‘îf olan: nâ-tuvan 
zam’an: susuz, ‘atflân
zamîr: göñül, dil, bâl
zânû: diz
zâr: iñleyici 
zârî: iñleyifl, nâlifl 
zâsten: togurmak
zâyîden-i duht: înâs, k›z togurmak 
zebân: lehce, dil, lisân, 
zebân: minkâr-› gül
zeden: urmak 
zedenc: iç yag›, pîh 
zeft: fliflman

zehrâ: garrâ, agrak yüzli, ezher
zehre: öd 
zelûl: yavafl
zen: kar›, mer’e, ‘avret
zend: haff, erifl, bilek 
zeneb: kuyruk
zevc: erkek, ner
zihâr: ‘âne, kas›k 
zinde: sag
zindegânî: dirilik
zindegî: sagl›k
zirâ‘: kol 
zûd-rev: tiz yüriyici, dilâs
zufur: t›rnak
zülf-i dildâr: sudg, gadîre
züneb: kuyruk
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Klasik Edebiyatta Beden ve Harf

Ömer Savran*

Halef Nas**  

Divan fliirinde harflerden yararlanarak sevgilinin ve âfl›¤›n bede-
nini anlatmaya yönelik imajlar ilk Divan flairi kabul edilen Hoca Deh-
hânî ile bafllay›p sonraki flairler taraf›ndan daha da gelifltirilerek devam
ettirilmifltir. Sevgilinin güzellik unsurlar›n› ve âfl›¤›n vas›flar›n› harfle-
re ba¤l› olarak anlatma gelene¤inin özellikle hattat flairlerde daha da
öne ç›kt›¤›n› söylemek mümkündür. 

Divan flairlerimizin harflerden yararlanarak ortaya koyduklar› tefl-
bih ve mecazlar üzerinde durulacakt›r. Harflere dayal› benzetmelerden
en yayg›n olanlar› flu flekildedir:

Elif: Sevgilinin boyu, uzunlu¤u yönüyle elife benzetilir. Sevgilinin
endam›, elifteki düzgünlük ile ölçülür. Di¤er taraftan elif bazen de iki
büklüm haline gelmifl olan âfl›¤›n boyu yerine de kullan›l›r. Aflk yolun-
da çeflitli ›st›raplar çeken âfl›¤›n bir zamanlar elif gibi dosdo¤ru olan bo-
yu, sevgilinin cevri neticesinde bükülüp “lâm”a veya “dâl”a dönmüfl-
tür. Âfl›k, çekmifl oldu¤u dertler neticesinde adeta beli bükülmüfl bir
ihtiyara döner.
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Ayr›ca elif harfi vahdeti de ifade eder.1 Düz bir çizgiden ibaret
olan elif harfi, noktas› bulunmad›¤› ve kendisinden sonraki gelen har-
fe bitiflmedi¤i için kesrete bulaflmam›fl, kay›ts›z, olarak vas›fland›r›l›r.2

Âfl›¤›n ba¤r›nda oluflan yaralar da elife benzetilir. Bunun sebebi
âfl›¤›n ba¤r›ndaki yaralar›n yukar›dan afla¤›ya do¤ru yar›klar oluflturma-
s›d›r: Sînene aflk ile elifler kes/ Bilsin ol servi sevdü¤ün herkes (Bâkî,
G/210-1); Sîneme çeksem elifler dâ¤lar yaksam n’ola/ Bâkîyâ bir serv-kâ-
met gül-‘izârum ald›lar (Bâkî, G/178-5).

Âhî’nin afla¤›daki beytinde hem âfl›¤›n vücudundaki elif fleklinde-
ki yaralara hem de sevgilinin boyuna iflaret edilir. Yahyâ ise gö¤sünde-
ki elif fleklindeki yaralar›, adeta sevgilisinin cevrinin bir niflanesi ola-
rak saklamaktad›r: Bir elif çekdi yine sîneme cânân bu gece/ San sar›ld› ba-
ña bir serv-i h›râmân bu gece (Âhî);3 Aç›lm›fl gülflen-i mihnetde bir pür-dâ-
ne sünbüldür/ Niflân-› seng-i cevrünle tenümde her elif yer yer (fieyyülis-
lâm Yahyâ, G/45-2). Enverî’nin beytinde ise elif fleklindeki yaralar,
birtak›m tasavvufî terimleri ça¤r›flt›racak flekilde kullan›l›r. Benzer elif-
ler üstine yanan dö¤ünlerüm/ Bu tekye-gâh-› dilde erenler çera¤›na (Enve-
rî, G/245-2).

Cim: Saç, k›vr›k oluflu ile eski alfabemizdeki harflere benzetilir.
Sevgilinin saçlar› k›vr›kl›¤› yönüyle cim harfi ile birlikte an›l›r. Afla¤›-
daki beyitte zülfün ucu, yar›m daire biçimindeki “cim” harfine benze-
tilmifltir. Zîr-i külâhdan ham-› zülf degül ç›kan/ Cîm-i cemâl gâh nihân geh
be-dîd olur (Neflâtî ,G/26-6); Olma bir lokma içün ehl-i flikem cîm gibi/
Meclis-i dehrde lebbeste geçin mîm gibi (Nâbî, G/837-1); Vech-i zibâdan s›-
fat-› lutf u kahrun gösterür/ Cim-i zülfün geh cemâl geh celâl gösterür
(Nev’î);4
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Dâl: Dal harfi e¤rili¤i yönüyle ele al›n›r. Afla¤›daki beyitte âfl›k,
boyu “elif”e saçlar› “dal”a benzeyen sevgilisinden adalet beklemekte-
dir. Burada eski harflerle “dâd” kelimesinin olufltu¤u görülmektedir.
Pâdiflâhum kiflver-i hüsn içre dâd etsen n’ola/ Kaddüni çünkim elif zülfey-
nüni dâl eyledün (Hayâlî, G/273-5). Necâtî’ye ait afla¤›daki beyitte yi-
ne eski harflerle “dâd” kelimesinin olufltu¤u görülmektedir. ‹ki zülfü dâ-
la benzer ortada kadd-i elif/ Vay bu zâlim flöyle bafltan aya¤a dek dâdd›r
(Necâtî, G/120-5). Bir di¤er beyitte ise “dâl” harfi âfl›¤›n boyunun bü-
külmesine iflaret etmektedir. fiehr-i hüsn içinde ey sultân-› hûbân ad için/
fiol elif kaddin hevâs›yla boyum dâl eyledin (Necâtî, G/297-3).

Râ: Kafl, kavisli oluflu sebebiyle “ra” harfine benzetilir. Afla¤›daki
beyitte kafl e¤rili¤i yönüyle “râ” ve “nûn”a benzetilmektedir: Nûn u râ-
dur kafllarun kaddün elif çeflmün ay›n/ Bunlar› vasf eyledüm gâyet de ra’nâ
eyledüm (Enverî, G/165-6); Sevgilisinin kafl›n› “râ”ya benzeten Bâkî
“buras›” kelimesini iki farkl› anlama gelecek flekilde kullanmaktad›r:
Gitmez o mehün râ gibi hançer kemerinden/ Üftâdelerin öldürür âh iflte bu-
ra-s› (Bâkî, G/508-3). Ahmet Pafla’n›n flu beytinde de yine ayn› keli-
me oyunu gözükmektedir: Dil kaflun râs›na meyl itdügi peyveste bu dil/
Gedi her nesneden illâki bu râdan geçmez (Ahmet Pafla, G/110-2). Bâ-
kî’nin afla¤›daki beytinde ise “râ”, “elif” ve “mîm” harfleri kullan›larak
“râm” kelimesine iflaret edilir: Kafl râ kad elif dehân ise mim/ K›ld›n ey
mâh halk› emrüne râm (Bâkî, G/329-2).

Sîn: “Sîn” harfi flekli itibar›yla benzetmelere konu olmufltur. Bu
harfte üç difl bulundu¤u için flairler “Sîn” ile difli birlikte kullanarak çe-
flitli kelime oyunlar› yapmaktad›r. Beyitte de bu iliflki üzerinde durul-
mufltur: Leblerin mecrûh olur dendân-› sîn-i bûseden/ Lebin öpdürmek bu
hâletle muhâl olmufl sana (Nedîm, G/2-7); Hat-› nev-haste kim âr›zun üz-
re görünür/ Döndi dendâneleri flekline sîn ü semenün (Bâkî, G/248-2).

Sâd: Sad harfi, göz unsuru ile birlikte an›l›r: cAnâ caynindedür cakl
u dil ü cân u ten olal›/ Gözüñ sad u kafluñ nûn u yüzüñ tâ hâ lebüñ Kevser
(Ahmedî,5 G/28-5). Rûflenî’nin ayn› zamanda Hz. Peygambere olan
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sevgisini dile getirdi¤i afla¤›daki beytinde “sad”, “mim” ve “dal” harfle-
ri ile “samed” kelimesine iflaret edilir: Sad ay›n›n mim a¤z›n dal zülfün
göreli/ Yâ nebî gitmez dilümden bir nefes zikr-i Samed (Rûflenî ).6

Lâm: Lam harfi k›vr›kl›¤› yönüyle çeflitli hayaller içinde kullan›l›r.
Âfl›¤›n boyu sevgilinin eziyetleri sebebiyle bükülüp “lâm”a döner: Dest-i
cevrile elif kaddümi lâm itdi velî / Hiçbir kere ben anun sözine lâ dimedüm
(Behifltî, G/352-3); Ol iki zülf-i müflg-i gâliye-fâm/ Olm›fl ebrûlarun hilâline
lâm (Bâkî, G/329-1). Afla¤›daki beytinde “lam” ve “elif” harflerinin fle-
kil özelliklerinden yararlanan Sâk›b Dede, bu harflerle anlamca iliflkisi
bulunan “râst” ve “kec” kelimelerini birlikte kullanmak suretiyle farkl›
ça¤r›fl›mlar yakalam›flt›r: Olursan istikâmetde elif devletde lâm ey dil/ Yine
dirler benî-nev‘-› zamân geh râst gâhî kec (Sâk›b Dede, G/16-10).

Mîm: Sevgilinin a¤z› görünemeyecek derecede küçüktür. Bu se-
beple flairlerce sevgilinin a¤z› “mîm” harfine benzetilir.7 Dehân-› yâre
benzetmek yogidi/ Behifltî hokka-i dürr olmasa mim (Behifltî, G/339-5);
Mim a¤z›yla elif kaddi gelüpdür fâlün/ Aç gözün derdüne iy hasta gönül em
görinür (Enverî, G/73-3). Nâbî afla¤›daki beytinde harflerden yararla-
narak hikmetli sözlerini ifade ederken, Rûflenî ise Hazreti Peygambere
olan sevgisini ve onun flefaatini yine harfler vas›tas›yla dile getirir: Ol-
ma bir lokma içün ehl-i flikem cîm gibi/ Meclis-i dehrde lebbeste geçin mîm
gibi (Nâbî, G/837-1); Rûflenî biçâre zulmetde kalurd› yâ Nebî/ Ana mim
a¤z›nla iki dâl›n olmasa meded (Rûflenî)8

Nûn: Kafl›n kavisli oluflu sebebiyle birlikte an›ld›¤› harflerden bi-
ri de “nun”dur: Nihâl-i servdir kaddin kafl›n nûn ol nihâl üzre/ Misâl-i nok-
ta-i nûn hâlin ol müflgin hilâl üzre (Fuzulî, G/243-1); Hamîde kâmetim kim
dâ¤-› dilden kana gark olmufl/ ‹çinde noktas› güyâ ki kaf alt›ndaki nûndur
(Fuzulî, G/76-3); Hilâlün kâmetün hüsnünle ânun vasf›n itmekden/ Yine
Nev’î elifle nûn ile toldurd› divân› (Nev’î).9
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He: Göze benzetilen harflerdendir. Nev’î’nin afla¤›daki beytinde
burun flekil bak›m›ndan “elif”e benzetilirken göz ise “he”ye benzetilir.
Burun ve gözün bir araya gelmesi âfl›¤›n “âh”›n› ifade eder: Didüm ben-
zer elifle “hâ”ya ol çeflm ile bînî/ ‹flidüp âfl›k u zârun birisi didi âh ebrû
(Nev’î).10

Lâm-elif: Lâm-elif, daha çok e¤rili¤i yönüyle ele al›n›r. Hayâlî’nin
afla¤›daki beytinde aflk derdi ile beli bükülmüfl olan âfl›¤›n sevgilisinden
vuslat talebi harfler vas›tas›yla dile getirilmifltir. Enverî’nin beytinde
ise lâm harfi ve saç aras›ndaki flekil yönünden benzerlik ele al›nm›flt›r:
Çün elif kaddünle etdün kâmetüm ey serv lâm/ Lâ deme billâhi lutf et lâma
vasl olsun elif (Hayâlî, G/240-4); Kâmet-i zülfünle bahs itmek dilermifl lâm
elif/ E¤rilik var mushaf-› hüsnün hakk›yçün lâmda (Enverî, G/255-3)

Örneklerde de görüldü¤ü üzere Divan flairleri kendi hallerini ve
sevgililerinin özelliklerini anlatmada eski alfabemizdeki harflerden ol-
dukça zengin hayal ve imajlar ortaya koyarak edebi bir gelenek olufl-
turmufllard›r.
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Atabetü’l-Hakay›k’ta
Organ Adlar›yla Kurulmufl Deyimler

Aziz Merhan*

Organ adlar›yla kurulmufl deyimler Türkçenin her döneminde
eserlerde yayg›n olarak kullan›lm›flt›r. Bu eserlerden bir tanesi de Ka-
rahanl›lar döneminde yaz›lm›fl, ö¤ütlerle süslenmifl bir ahlak kitab›
olan Edib Ahmed’in Atabetü’l-Hakay›k adl› eseridir. 

Deyimi oluflturan unsurlardan herhangi birinde as›l organ ad› (bafl,
göz, el, ayak gibi) ve do¤rudan organ ad› olmamakla birlikte onlarla ilin-
tili oldu¤u için ikincil organ ad› (can, gönül ve kan) olarak adland›rd›-
¤›m›z sözcükler bulunuyorsa bunu da organ adl› deyim diye nitelendir-
mekteyiz. Atabetü’l-Hakay›k’ta geçen organ adl› deyimler flunlard›r:

adakka tiken sanç›l- “aya¤a diken batmak, aya¤›na diken saplan-
mak, bafl›na bir ifl gelmek”: kaza birle sançlur adakka tiken “aya¤a diken
kader ile batar” (AH-455).

al›n kafl çat- “al›n buruflturmak, kafl çatmak, öfkelenmek, k›zmak”:
ajun külçirer baz al›n kafl çatar “dünya gülümser, fakat yine al›n burufltu-
rur ve kafl çatar” (AH-205). Türkiye Türkçesinde bu deyim art›k al›n
sözcü¤ü olmadan kullan›lmaktad›r: kafllar›n› çatmak “kafllar›n› birbirine
yaklaflt›rarak öfkesini belli etmek” (ADS II: 6633).
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bafl kizle- “sak›nmak, korunmak”: sözüng kizle kidin bafl›ng kizleme
“sözünü sakla sonra bafl›n› saklama” (AH-358).

bafl bar- “son bulmak”: bafl› bard› hayrn›ng song› bargus› “iyili¤in ba-
fl› gitti, sonu da gidecektir” (AH-391).

bafl yi- “bafl›n› yemek, zarar görmesine yol açmak, hayat›na mal ol-
mak”: an›n öz tili öz bafl›n› yiyür “onun kendi dili kendi bafl›n› yer”
(AH-120); telim baflnu yidi bu söz til bofl› “çok bafllar yedi bu boflbo¤az-
l›k” (AH-138). Kutadgu Bilig’de birçok yerde (Önler 1999: 853) geç-
mekte olan bu deyim Türkiye Türkçesinde bafl›n› yemek (birinin) “öl-
mesine ya da büyük bir zarar görmesine yol açmak” (ADS II: 3726) ve
bafl yemek (ED II: 57) biçimlerinde görülmektedir.

can› sevin- “içi aç›lmak, mutluluk duymak”: ok›gl› kiflining sevinsün
can› “[kitab›m›] okuyan adam›n içi aç›ls›n” (AH-44).

elig sun- “istek duymak, istemek”: tavar birle erse ulug s›ndukung/
ulugluk taparu elig sundukung “ululuk taslaman ve ululu¤a do¤ru el uzat-
man maldan dolay› ise” (AH-285-286). Kutadgu Bilig’de “yard›mc› ol-
mak” (Önler 1999: 843) anlam›ndaki bu deyim, Eski Anadolu Türk-
çesinde el sunmak “el uzatmak, cüret etmek” (TS III: 1445-1447) an-
lam›nda oldu¤u gibi Osmanl› Türkçesinde el sunmak (ED II: 161)
“yaklaflmak istemek, istemek, el uzatmak” ve Türkiye Türkçesinde el
sunmak (ADS II: 5132) anlamlar›yla örtüflmektedir.

birigli elig “veren el, yard›m eden el, cömert”: eliglerde kutlug birigli
elig “ellerin en kutlusu veren eldir” (AH-251); al›p birmegen ol elig kut-
suz› “al›p da vermeyen el ellerin kutsuzudur” (AH-252); birimdin bah›l
elgi ked berklig ol “hasisin eli vermekten yana çok s›k›d›r” (AH-254).
Kutadgu Bilig’de iki kez (Önler 1999: 841) geçen bu deyim Anadolu’da
geliflen Türkçede vergili el (ED II: 410) biçiminde görülürken Türkiye
Türkçesinde el vermek “yard›m etmek” (TüS) ve “yard›m etmek, f›rsat
vermek, husûl bulmak; teslim olmak” (TS III: 1450-1452) anlamlar›n-
dad›r. Ayr›ca halk a¤z›nda yaflamakta olan “hay›rsever” anlam›ndaki
vergili (TüS) ayn› sözcü¤ün Bat› Türkçesi versiyonudur.

kan kan birle yu- “kan› kan ile y›kamak”: ar›maz neçe yusa kan bir-
le kan “ne kadar y›kansa da kan kan ile temizlenmez” (AH-328). Tür-
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kiye Türkçesinde kan› kanla yumazlar, kan› suyla yurlar “‘kötülük, kötü-
lük yap›larak düzeltilmez ancak iyilik yap›larak ortadan kald›r›l›r’ an-
lam›nda kullan›lan bir söz” (TüS); Özbekçede konni kon bilan yuvmok
(MM 2001: 422) biçiminde geçen bu deyim Divanü Lügat-it-Türk’te
kan›¤ kan bile yumas “kan›, kanla y›kamazlar; kan kanla y›kanmaz”
(DLT III: 66) fleklinde geçmektedir.

kan› tökül- “kan› dökülmek, öldürülmek”: tilindin töküldi telim er
kan› “bir çok adamlar›n kan› dilleri yüzünden döküldü” (AH-142).
Türkiye Türkçesinde kan dökmek “yaralanmak ya da ölmek; yaralamak
ya da öldürmek” (ADS II: 6512), “ölüme yol açmak, can›na k›ymak”
(TüS); Özbekçede kon tûkmok “öldürmek; kendini feda etmek” (Uztil
II: 596) biçimlerinde görülmektedir.

köngli tod(ma)- “gönlü doy(ma)mak, (hiçbir zaman) ye-
tin(me)mek”: tirip köngli todmaz közi suk bah›l “aç gözlü hasisin gönlü
toplamakla doymaz” (AH-255). Türkiye Türkçesinde gözü
doy(ma)mak “çok fley isteyen kimse, istediklerini bol bol elde etti¤in-
den art›k daha ço¤unu istemez olmak” (ADS II: 5649) ve gözü gönlü
doy(ma)mak (ED II: 218) biçimlerindedir.

köngül al- “gönül almak, baflkalar›n› sevindirmek”: tiril edgü fi‘lin
köngüller al›p “iyi hareket et, gönüller alarak yafla” (AH-365). Türkiye
Türkçesinde de gönül almak “sevindirmek; k›r›lan bir kimseyi güzel bir
davran›flla hoflnut etmek” (TüS), gönül (hat›r) almak “gücenmifl olsun
olmas›n bir kimseyi, güzel sözle, uygun davran›flla, bir arma¤anla hofl-
nut etmek, sevindirmek” (ADS II: 5512); Eski Anadolu Türkçesinde
göñül ald›rmak “gönül kapt›rmak, gönül vermek” (TS III: 1764) biçimi
görülmektedir.

köngül ba- “gönül ba¤lamak veya gönül vermek, afl›r› derecede
sevmek, çok de¤er vermek”: nelük malka munça köngül bamak›ng “mala
bunca gönül ba¤laman nedendir” (AH-183); köngül bamak›ng bil ha-
ta’lar bafl› “[dünyan›n d›fl güzelli¤ine] gönül ba¤laman, bil ki, hatalar›n
bafl›d›r” (AH-220). Türkiye Türkçesinde gönül ba¤lamak “severek ba¤-
lanmak, içten sevmek, âfl›k olmak” (TüS); Kutadgu Bilig’de köngül ba-
“gönül ba¤lamak” (46, 1089, 3446, 3543, 5135, 5297, 5315).
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köngül eg- “gönül vermek, meyletmek, sevmek”: egilmez köngülni
ak› er eger “e¤ilmez gönlü cömert adam e¤er” (AH-233). Türkiye Türk-
çesinde göñlünü e¤mek “gönlünü bir tarafa çekmek, meyletmek” (TS
III: 1762) biçimindedir 

köngül örklüg “gönlü ba¤l›, ba¤lanmak, sevmek”: bu körklüg k›l›kka
köngül örklüg ol “güzel huylu adama gönül ba¤lan›r” (AH-318). Kutad-
gu Bilig’deki köngli örüg “nefsine hakim olmak” (6037) biçimiyle örtüfl-
mektedir.

köngül tut- “gönül ba¤lamak”: sevinç erse kidin köngül tut anga “se-
vinç ç›kacaksa, öyle ona gönül ba¤la” (AH-371). Kutadgu Bilig’deki
köngül tut- “can kula¤›yla dinlemek, gönül ba¤lamak, tad›na varmak”
(1167, 2748, 2778) biçimiyle örtüflmektedir.

köngül yaru- “gönül açmak, huzur vermek”: safal›g ‘aceb yir köngül-
ler yarur “gönülleri açan, safal› bir hofl yerdir” (AH-494). Kutadgu Bi-
lig’de köngli yaru- “gözü parlamak” (2243, 5631) farkl› anlamdad›r.

köngüldin ç›kar- “birini art›k sevmez olmak, birfleye art›k ba¤lan-
mamak, sevilen birfleyi unutmaya çal›flmak”: köngüldin ç›karg›l tavar
sukluk›n “mal h›rs›n› gönülden ç›kar” (AH-185). Türkiye Türkçesinde
gönülden ç›karmak “art›k sevmez, anmaz olmak; sevgisini sürdürme-
mek” (ADS II: 5517, TüS, ED II: 204); KB’de köngüldin ç›kar- (4808)
ayn› anlamdad›r.

köz yum- “göz yummak, görmezden gelmek”: kim ol mals›z erse ol
erni körüp/ yüz evrüp keçerler yumup közlerin “mal› olmayan› görünce,
bafllar›n› çevirip, gözlerini yumarak geçerler” (AH-423-424). Türkiye
Türkçesinde göz yummak “kusurlar› hoflgörü ile karfl›lamak; görmezlik-
ten gelmek” (ADS II: 5731, ED II: 211-212); Özbekçede kûz(ni) yum-
mok (Uztil II: 468) ayn› anlamdad›r.

közi suk “aç gözlü”: tirip köngli todmaz közi suk bah›l “aç gözlü hasi-
sin gönlü toplamakla doymaz” (AH-255). Kutadgu Bilig’de ayn› biçim
ve anlam›yla bir çok yerde (2001, 2004, 2611, 2617, 2847, 2848, 3565,
3568, 5299, 5386, 5387, 5388, 5389, 5390, 6169) geçmektedir.

kulak tut- “kulak tutmak, kulak vermek, iyice dinlemek, dikkatli-
ce dinlemek”: ayay›n men an› kulak tut manga “bana kulak ver, onu (sa-
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na) söyleyeyim” (AH-266). Türkiye Türkçesinde kulak tutmak “kulak
vermek, iyi anlamak üzere dinlemek” (ADS II: 6947 ve 6948; ED II:
320); Eski Anadolu Türkçesinde kulak tutmak, kulak dutmak “kulak
vermek, dikkatle dinlemek, kulak dikmek, kula¤› dik tutmak” (TS IV:
2718-2719) anlamlar›yla örtüflmektedir. Ancak Uygurcadaki kulak tut-
mak “kulakta tutmak” (YUTS 247) farkl› anlamdad›r

san›n› bir- “vücudunu vermek, kendini teslim etmek”: ol anda ya-
t›pan birür san›n› “onun yan›nda yatarak vücudunu verir” (AH-276).

til bofl› “boflbo¤azl›k”: telim baflnu yidi bu söz til bofl› “çok bafllar ye-
di bu boflbo¤azl›k” (AH-138)

til bofllag› “dili bafl› bofl b›rakma, düflünmeden konuflmak”: yeter
baflka bir kün bu til bofllag› “dilin bafl›bofllu¤u bir gün bafla bela olur”
(AH-136).

halim til “yumuflak dilli”: re‘iyyetka müflfik selim til halim “reaya kar-
fl› flefkatli, do¤ru ve yumuflak dillidir” (AH-51).

til küdez- “dilini tutmak, diline sahip olmak, dilini kontrol alt›n-
da tutmak”: edebler bafl› til küdezmek tiyür “edeplerin bafl›, dilini tut-
makt›r” (AH-130); küdezgil tilingni kel az k›l sözüng/ küdezilse bu til kü-
dezlür özüng “dilini s›k› tut, gel, sözünü k›sa kes; dil korunursa, kendin
korunmufl olursun” (AH-157-158). Kutadgu Bilig’de (167, 1312) til kü-
dez- “dilini tutmak” ayn› anlamdad›r.

til y›g- “dilini s›k› tutmak”: til ol tidi y›g til yul ott›n yüzüng “dilini
s›k› tut, yüzünü ateflten kurtar” (AH-160). Kutadgu Bilig’de til y›g- “ge-
reksiz fleyler söylememek” (5979) ile örtüflmektedir.

tili beze- “dilini süslemek, güzel konuflmak”: köni sözle sözni tilingni
beze “sözünü do¤ru söyle, dilini süsle” (AH-156).

tili bofl “boflbo¤azl›k”: hiredl›gmu bolur tili bofl kifli “boflbo¤az adam
ak›ll› olur mu?” (AH-137).

tili yalgan “yalanc›”: ikinç yalgan erse ol erning tili “[insanda mürüv-
vet yolunu kapatan yollardan] ikincisi ise yalan söylemektir” (AH-
152); tili yalgan erdin y›rak tur teze “yalan söyleyen adamdan uzak dur,
kaç” (AH-153).
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tilin bekle- “dilini tutmak”: tilin beklegende ökünmifl kan› “dilini mu-
hafaza alt›nda bulunduranlardan piflman olan kim var?” (AH-144). Es-
ki Anadolu Türkçesinde dilin beklemek, dilini beklemek “sükût etmek,
dilini tutmak” (TS II: 1152) ayn› anlamdad›r.

tilin bekte tut- “dilini tutmak, dilini kontrol alt›nda tutmak, diline
hakim olmak”: tiling bekte tutg›l tifling s›nmasun “dilini kontrol alt›nda
tut ki diflin k›r›lmas›n” (AH-131).

tilin uslan- “dilini düzeltmek”: kerip halkka kögzüng tap uslan tilin
“halka karfl› gö¤üs kabartt›n ise, dilini derhal düzelt” (AH-278).

tilin y›ga tut- “dilini s›k› tutmak”: sözüng bofllag ›dma y›ga tut tiling
“sözünü bafl› bofl b›rakma, dilini s›k› tut” (AH-135)

tilindin kel- (ne kim kelse erke) “dilinin cezas›n› çekmek, dilinin
cezas›n› bulmak, düflüncesizce konuflmaktan dolay› zarar görmek”: ne
kim kelse erke tilindin kelür “insan›n bafl›na ne gelirse dilinden gelir”
(AH-145)

tilke yükün- “dile yalvarmak”: turup tilke yüknüp tazarru‘ k›lur “(vü-
cut her sabah) kalk›p, e¤ilerek dile yalvar›r” (AH-148). Eski Anadolu
Türkçesinde yayg›n olan yükünmek “önünde e¤ilmek, diz çökmek, bafl
e¤mek” (TS VI: 4758-4759) günümüzde halk a¤z›nda “birinin önün-
de, sayg› göstermek için e¤ilmek veya yere kapanmak” (TüS) anlam›-
n› korumaktad›r.

tifli s›n- “difli k›r›lmak, ac›yla tecrübe etmek, zarar görmek”: tiling
bekte tutg›l tifling s›nmasun “dilini kontrol alt›nda tut ki diflin k›r›lma-
s›n” (AH-131); kal› ç›ksa bektin tiflingni s›yur “e¤er kontrol alt›ndan ç›-
karsa, diflini k›rar” (AH-132). Kutadgu Bilig’de (167) tifl s›n- deyimi ay-
n› anlamdad›r.

yal›ng bar- “ç›plak gitmek”: tavar asg› ne ol barur sen yal›ng “mal›n
faydas› nedir ki, kendin ç›plak gidersin” (AH-287). Türkiye Türkçe-
sinde halk a¤z›nda “ç›plak, k›n›ndan ç›km›fl” (TüS) anlam›ndaki yal›n
sözcü¤ü Divanü Lügat-it-Türk’te de yal›n¤ “ç›plak” (III: 373) anlam›na
gelmektedir.

yiligsiz süngek teg “iliksiz kemik gibi, bofl, de¤ersiz”: biligsiz yiligsiz
süngek teg hali “bilgisiz (kimse) iliksiz kemik gibi, bofltur” (AH-91)
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yüz aç- “kendini göstermek, gülümsemek”. nikab kötrür ajun birer
yüz açar “dünya bazen peçesini kald›r›r ve yüzünü açarak gülümser”
(AH-221)

yüz evür- “yüz çevirmek, kaçmak”: kim ol mals›z erse ol erni körüp/
yüz evrüp keçerler yumup közlerin “mal› olmayan› görünce, bafllar›n› çe-
virip, gözlerini yumarak geçerler” (AH-423-424). Türkiye Türkçesin-
de yüz çevirmek (bir kimseden) “ona karfl› gösterdi¤i ilgiyi kesmek”
(ADS II: 8856), Eski Anadolu Türkçesinde yüz döndürmek, yüz dön-
dermek “yüz çevirmek, terk etmek, iltifat etmemek” (TS VI: 4780);
Kutadgu Bilig’de “yüz çevirmek” (Önler 1999: 847). Özbekçede yuz
ûgirmok “bir fleyden veya kimseden vaz geçmek” (Uztil II: 463).

yüz ur- “hürmet etmek, güler yüz göstermek, ilgi göstermek”: bu-
dun mall›g erke urup yüzlerin “halk mall› olan kimseye teveccüh edip”
(AH-421. Bu deyim Kutadgu Bilig’de “yönelmek” anlam›yla (Önler
1999: 848) geçerken Eski Anadolu Türkçesinde yüz urmak “bafl vur-
mak, müracaat etmek; yüz sürmek, secdeye kapanmak, yere kapan-
mak, yüz tutmak, teveccüh etmek, gitmek, yönelmek, ra¤bet etmek,
aksetmek” (TS VI: 4792-4796) olmak üzere çok anlamda kullan›lm›fl-
t›r.

Atabetü’l-Hakay›k’ta adak 1, al›n kafl 1, bafl 3, elig 2, köz 2, kulak 1,
san “vücut” 1, til 14, tifl 1, yal›ng “ç›plak” 1, süngek “kemik” 1, yüz 3; can
1, kan 2, köngül 8 olmak üzere toplam 42 adet organ ad›yla kurulmufl
deyim geçmektedir. Yar›dan fazlas› (28 deyim) Türkiye Türkçesinde
kullan›lmayan deyimlerden biri dört, befli üç ve di¤erleri iki sözcükten
oluflmaktad›r. Yine devrin di¤er eseri Kutadgu Bilig’de 10 tanesi aynen
geçmesine karfl›n bunlardan yedisi (bafl yi-, birigli eli, köngül örklüg, kö-
zi suk, til küdez-, til y›g-, tifl s›n-) ayn› anlam› korurken üç tanesinde
(elig sun-, köngli yaru-, yüz ur-) anlam farkl›l›¤› görülmektedir. Sözcük
gruplar› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda iki s›fat grubu (birigli elig, halim til), dört
isnat grubu (köngül örklüg, közi suk, tili bofl, tili yalgan), iki iyelik grubu
(til bofl›, til bofllag›), bir edat grubu (yiligsiz süngek teg) ve di¤erleri (33
adet) eylem grubu olarak görülmektedir. Bütün bunlar Türk dilinin ge-
lifliminde görülen ses ve yap› de¤iflikliklerinin, dilin en fazla kullan›lan
yap› tafllar›ndaki anlamda da oldu¤unu göstermektedir.
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Klasik fiiirde Beden ve Mahlas-Lakap ‹liflkisi

Abdülkadir Da¤lar*

Ömer Faruk Akün, mahlas› Divan flairinin edebiyat ad›, flairlik is-
mi ve bir nevi imzas› olarak de¤erlendirmifltir.1 Tezkireleri üslup, flekil
ve muhteva aç›lar›ndan ilk olarak inceleyen Harun Tolasa,2 tezkireler-
de flair biyografilerinin bafl›nda yer alan mahlaslar›n, esas›nda bir belir-
leme, madde bafl› ve tasnif fonksiyonu tafl›d›¤›n›; flairle ilgili esas de¤er-
lendirmelerin yer ald›¤› bölümle mahlas aras›nda organik bir ba¤ bu-
lunmad›¤›n› söylemektedir. fiairin ismi ve varsa lakab› ile birlikte flair
üzerinde de¤erlendirmeler bafllar. Bazen mahlaslar yine bu de¤erlendir-
me bölümünde tekrar dile getirilir.3 Buralarda mahlas temellükü ve
temliki hakk›nda çeflitli rivayetlere, hikâyelere rastlamak mümkündür.

Lakap, “bir kimseye gizli kalmas›n› istedi¤i bir ay›b›yla hitab et-
mek” demek olan nebez ve “kiflinin severek ald›¤›, onu toplum içinde
yücelten ad” anlam›na gelen na’tla iliflkisi, onun bugüne kadar “övgü
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* Arfl. Gör. Abdülkadir Da¤lar, Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Di-
li ve Edebiyat› Bölümü, Kayseri.

1 Mahlasla ilgili Akün’ün de¤erlendirmeleri için bk. “Divan Edebiyat›”, D‹A, C. 9, ‹s-
tanbul 1994, s. 394-396.

2 Sehî, Latîfî ve Âfl›k Çelebi Tezkirelerine Göre 16. Yüzy›lda Edebiyat Araflt›rma ve Elefl-
tirisi, Akça¤, Ankara 2002. Tolasa’n›n eserindeki plân üzerine kurulan ikinci bir ça-
l›flma için bk. Filiz K›l›ç, XVII. Yüzy›l Tezkirelerinde fiair ve Eser Üzerine De¤erlendir-
meler, Akça¤, Ankara 1998.

3 Tolasa, s. 1.



veya yergi ifade eden isim ve s›fat” anlam›yla kullan›lm›flt›r. ‹slam’da
insanl›k gururunu inciten alaya ve a¤›r yergilere kaçmamak, ayn› isme
sahip flah›slar›n birbirinden fark edilmesi amac›n› aflmamak kayd›yla
kifliye meslek, aile, bariz fiziki özellikler ve benzeri nispetlerle lakap
takmak makûl karfl›lanm›flt›r. Hatta, tezkirecilik, tabakât, flecere gibi
biyografya ilimleriyle u¤raflanlar›n lakap bilgisine mutlaka sahip olma-
lar› gerekti¤i üzerinde önemle durulmufltur.4

Tezkirelerde flair biyografilerinin madde bafllar›nda, mahlaslardan
baflka, flair e¤er lakab›yla meflhur ise, lakaplar yer almaktad›r. Tolasa,
isimlerle birlikte bulunsalar da genelde flairlerin bu lakaplardan ibaret
olduklar›, bu lakaplar›n oluflturduklar› anlam atmosferi içinde de¤er-
lendirildikleri ve adeta bu lakaplar›n birer parças› durumuna geldikle-
rini belirtir.5

Gerçek ismin d›fl›nda takma adl›k gibi bir ortak noktada birleflen
mahlas ile lakab›n temellük ve temlikinde hangi kriterlerden hareket
edildi¤i konusu ile ilgili olarak birkaç çal›flmada bilgi bulmak müm-
kündür: Tolasa, eserinin “fiairin Kimli¤i” adl› ilk bölümünde “‹sim,
Unvan, Lâkab” bafll›¤› alt›nda tezkirelerde baz› flairlerin lakaplar› hak-
k›nda örnekli tespitlerde bulunur.6 fiairlerin mahlas seçimini ve mah-
las sahibi olmalar›n› “Edebî Kültür ve Gelenek Bak›m›ndan fiâir” bö-
lümünde bir alt bafll›k alt›nda ele alan Tolasa, daha çok mahlas›n fonk-
siyonu, mahlas alma ve kullanma gelene¤i ile mahlas belirleme ve se-
çiminde etkin olan faktörler üzerinde tezkirecilerin verdi¤i bilgiler ›fl›-
¤› ve do¤rultusunda tecrübi yorumlar yapar.7

Tolasa’n›n eseri ile ayn› minvalde yapt›¤› çal›flmas›n›n “fiairin
Kimli¤i” adl› ilk bölümünde “‹sim, Ünvan, Lâkab, Mahlâs” alt bafll›¤›
alt›nda, lakapla mahlas› bir arada ele alan Filiz K›l›ç, mahlas›n tezkire-
lerde kullan›m› ile ilgili say›sal bir döküm ›fl›¤›nda teknik tasnif dene-
mesinde bulunmufl, konuyu örneklerle aç›klam›flt›r.8
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5 Tolasa, s. 2.
6 Tolasa, s. 1-6. 
7 Tolasa, s. 232-238.
8 K›l›ç, s. 2-23.



Mahlasla ilgili en detayl› ve toparlay›c› çal›flmay› bafll› bafl›na bir
kitap hâlinde Ali Y›ld›r›m yapm›flt›r.9 Ancak bu çal›flmada sadece mah-
las derinlemesine ele al›nm›fl olup lakapla ilgili bilgi bulunmamaktad›r.
Y›ld›r›m, yapt›¤› taramalar neticesinde flairlerin mahlas temellükünde
hareket noktas› olarak 13 ana, 39 alt kategori belirlemifltir.10 Ana kri-
terlerden birisi ise fiziki görünümleri itibar›yla ilgili mahlas seçmedir. Bu
madde genel vücut görüntüsü itibar›yla mahlas seçimi, yüz özelli¤i itiba-
r›yla mahlas seçme ve vücut araz› sebebiyle mahlas seçme alt bafll›klar›
ile birlikte ele al›nm›flt›r. Bu meyanda 17 flair ismi zikredilip 6’s› hakk›n-
da baz› tezkirelerden örnekler verilerek mesele özetlenmifltir.11

Divan flairlerinin fiziki özelliklerinin mahlas ve lakaplar›n›n belir-
lenmesinde oynad›¤› rol üzerinde bir inceleme yap›lacakt›r. Tezkireler-
de verilen bilgiler, aktar›lan rivayetler do¤rultusunda yapaca¤›m›z tas-
nifte mahlas ve lakab› birlikte ele al›p insan bedeniyle ilgili ça¤r›fl›m-
lar yapan mahlas veya lakaplar hakk›nda ulaflabildi¤imiz tüm örnekler
ana metin ve dipnotlarda zikredilmeye çal›fl›lacakt›r.

A. fiairin Genel Görünüflüyle ‹lgili Mahlas/ Lakap:

Bu kategoride, fliflmanl›k, t›knazl›k, k›sa boyluluk anlamlar›n› içe-
ren mahlas ve lakaplara rastlanmamakta; Divan fliirinde idealize edi-
len bir model olarak uzun boyu, ince ve zay›f beden yap›s›n› gösteren
mahlas ve lakaplar›n kullan›ld›¤› görülmektedir. 
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9 Ali Y›ld›r›m, Divan Edebiyat›nda Mahlas ve Mahlas-nâmeler, Akça¤, Ankara 2006. 
10 Y›ld›r›m, s. 76-103. Y›ld›r›m’›n tespit etti¤i 13 ana kategori flunlard›r: flairin ad›ndan

dolay› mahlas seçmesi; flairin kendi soyu ile ilgili mahlas seçmesi; flairin mesle¤ine
uygun mahlas seçmesi; sosyal durumlar›yla ilgili mahlas seçmeleri; fiziki görünümle-
ri itibar›yle ilgili mahlas seçme; memlekete ba¤l› mahlas seçme; psikolojik sebeple-
re ba¤l› mahlas seçme; sayg› duydu¤u kifli ve kurumlara ba¤l› mahlas seçme; kardefl
veya akraba flairlerin mahlas›na uygun mahlas seçme; ünlü flairlerin mahlaslar›n›
seçme; söyledi¤i fliire uygun mahlas seçme; bafl›ndan geçen bir olaya istinaden mah-
las seçme; tefe’ül ile mahlas seçme. 

11 Y›ld›r›m, s. 89-90.
12 K›nal›-zade Hasan Çelebi, Tezkiretü’fl-fluarâ 1-2, hzl. ‹brahim Kutluk, TTK, Ankara

1989.



Hilâlî’nin mahlas› hakk›nda Hasan Çelebi Tezkiresinde12 flu bilgi-
ler yer almaktad›r: Hilâlî-i ‹stanbulî… Hilâl-vücûd-› makbûli matla‘-› zu-
hûr-› ricâl-i fuhûl olan kubbetü’l-‹slâm flehr-i ‹stanbuldan tulû‘ idüp…
Cism-i nizâr› kalemdân içinde gibi nâl misâli nahîf ve hezâr-dikkat-i çeflm-i
dûr-bîn ile nümâyân olan hilâl gibi gâyetde za‘îf olmag›n mahlas-› mezbûra
gayrlardan ehakk u ahrâ idügi rûflen ü âflkârdur…13

Latîfî, Servî bahsinde onun bu mahlas› seçmesiyle ilgili olarak
flunlar› söyler: Servî… Vilâyet-i Saruhandan… Serv-i ser-bülend gibi tavî-
lü’l-kâme ve flecere-i hadra-pûfl gibi ekser-i zamânda sebz câme giyer idi ve
vakt-i k›yâmda endâm-› bî-endâm› serv-bülend ve sanavber-i bì-berki gölge-
si gökçek a‘ni münteha kâmet lendühâ k›yâfet kimesne idi. Bu münâsebetle
Servî tahallus iderdi…14

Osmanl› sahas›n›n ilk fluara tezkiresi “Heflt-Behiflt”in sahibi Sehî
Beg’in mahlas› ile ilgili olarak Hasan Çelebi’de flu ifade geçmektedir:
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13 Hasan Çelebi (Kutluk), C. 2, s. 1065-1066. Bu flairin mahlâs› ile ilgili olarak di-
¤er tezkirelerde flu bilgiler yer almaktad›r: Hilâlî-i ‹stanbulî… Hilâl-âsâ vücûd› nâl ü
nahîf ve endâm› mâh-› nev-s›fat hayâl ü za‘îf oldug› münâsebetle Hilâlî tahallus itmifl-
dür… R›dvan Can›m, Latîfî, Tezkiretü’fl-fiu’arâ ve Tabs›ratü’n-Nuzamâ (‹nceleme-
Metin), AKM, Ankara 2000, s. 572; Hilâlî… hafîfü’l-lihye nahîfü’l-bünye hilâl-en-
dâm h›lâl-fâm olmak takrîbiyle Hilâlî tahallus idinmifldür… Âfl›k Mehmed Çelebi,
Meflâ’irü’fl-fiu’arâ, Millet Kütüphanesi No. 772, vr. 109a; Hilâlî… Hayli nâzük ü
bârik ve kendü de za‘f ile misâl-i hilâl-i zâr u bî-mecâl imifl… Süleyman Solmaz, Ah-
dî ve Gülflen-i fiu’arâs› (‹nceleme-Metin), AKM, Ankara 2005, s. 589; Hilâlî…
Cism-i nahîfi hilâl gibi bârîk ü za‘îf olmag›la mahlas-› mezbûr› ihtiyâr itmifldür… Be-
yâni Mustafa Bin Carullah, Tezkiretü’fl-fiuarâ, hzl. ‹brahim Kutluk, TTK, Anka-
ra 1997, s. 329.

14 Latîfî (Can›m), s. 303. Ayn› tezkirenin 1314 tarihli matbû nüshas›nda bu bahis flöy-
ledir: Servî… Viläyet-i Saruhandan… Serv-i ser-bülend gibi tavîlü’l-kâme ve flecere-i had-
râ-pûfl gibi ekser-i zemânda sebz-câme, sikke-sûret ve gölgesi gökçek kimesne idi ve bu mü-
nâsebetle Servî tahallus iderdi… Kastamon›l› Latîfî, Tezkire-i Latîfî, ‹kdâm Matbaas›,
Der-sa‘âdet 1314, s. 187. Di¤er tezkirecilerin Servî maddeleri flu flekildedir: Servî…
Vilâyet-i Hamîdde Burdur nâm kasabadandur. Serv-i ra‘nâ gibi kâmet-i bâlâ olmag›n
mahlas-› mezbûr› ihtiyâr eylemifldür… Hasan Çelebi (Kutluk), C. 1, s. 468; Dervîfl Ser-
vî… gâyetle keflîde-bâlâ ve hûb-sîmâ ve hofl-nümâ olmagla bu mahlas-› müstesnây› ihtiyâr
buyurup bir serv-âzâde-i bostân-› tecrîd ve bir gül-nahl-i nev-resîde-i gülistân-› tefrîd idi-
ler… Esrar Dede, Tezkire-i fiu’arâ-y› Mevleviyye, hzl. ‹lhan Genç, AKM, Ankara
2000, s. 241. Latîfî ile Hasan Çelebi’nin Servî’nin memleketi konusunda verdikle-
ri bilgiler ihtilafl›d›r.



Sehî Beg …Serv-i sehî gibi keflîde-bâlâ olmag›n mahlas-› mezbûr ile flöhre-i
dünyâ olm›flidi…15

Bedeninin flekli ile ilgili olarak Nahîfî mahlas›n› alm›fl olan mefl-
hur manzum Mesnevî mütercimi hakk›nda Safâyî flu cümleleri sarfe-
der: Nahîfî… Ol gencîne-i künûz-› ma‘ârifin ismi Süleymân’d›r. Hilâl-i vü-
cûdu ufk-› ‹stânbûl’dan tulû‘ etmifltir…16

Oldukça zay›f bedenine uygun mahlas alan flairlerden Za‘fî Çele-
bi’nin zay›fl›k ve incelik sebebi hakk›nda Latîfî, onun berfl ve afyon gi-
bi mükeyyifât mübtelâs› oldu¤undan bahisle flunlar› söyler: Za‘fî Çele-
bi… Cism-i za‘îf ü nahîfi za‘f u nehâfetden gûyâ ki riflte katây›fdan idi. A‘ni
kemâl-i za‘f u nahâfetinden beden-i za‘îf ü nahîfi üf dirseñ uçard›. Belki rifl-
te-i bârîk-vefl sûfâr-› sûzenden geçerdi. Berfl kutus› dimekle mülakkap be-
den-i zerd ü za‘îfi ‘ayn-› mûmyâ idi…17

Yine beden zafiyetinden dolay› Za‘îfî mahlas›n› alan Mehemmed
isimli Kastamonulu flair hakk›nda Hasan Çelebi Tezkiresi’nde flu bil-
gileri bulmak mümkündür: Za‘îfî… Mezbûruñ vücûd-› za‘îfi ol deñlü
nâ-bûd u nahîf olm›fldur ki nâm u niflân›ndan eser zâhir ü ‘ayân degül-
dür…18
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15 Hasan Çelebi (Kutluk), C. 1, s. 494. Sehî Beg hakk›nda ayn› yüzy›l›n son tezkire-
cisi Beyânî flunlar› söyler Sehî… Edirnedendür. Necâtî Begüñ mürebbâs› ve haremin-
de neflv ü nemâ bulm›fl sehî-serv-i bâlâs›dur… Beyânî (Kutluk), s. 131. Tezkirecilik-
te Sehî Bey’in halefi olan Latîfî, tezkiresinin Sehì Beg maddesinde Sehî Bey ile
Zâtî aras›nda hiciv-latîfe tarz›nda bir yaz›flmay› flöylece aktar›r: …Ve kavm-i
flu‘arânuñ sütûde-s›fat› kulag› kat› a‘ni Mevlânâ Zâtî hakk›nda asamml›g›n müfl‘ir bir
rubâ‘î diyüp gönderdi Zâtî dahî sözine cevâb yazup dönderdi: Beyt: Togrus› bu fleklinüñ
murdâr agaçdan fark› yok/ Mahlas›n yazup Sehî bilsem nedendür ol pelîd Latîfî (Ca-
n›m), s. 314.

16 Mustafa Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî (Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Efl’âr) ‹ncele-
me-Metin-‹ndeks, hzl. Pervin Çapan, AKM, Ankara 2005, s. 649. Nahîfî’nin beden
özelli¤i hakk›nda Sâlim tezkiresinde flunlar yaz›l›d›r: Nahîfî… Ol bülend-pervâz-› evc-i
‘irfân›ñ nâm-› nâmîleri Süleymân olup hilâl-i vücûd-› sipihr-i kemâlleri ufku’s-sa‘âde-i
flehr-i Kostant›niyye’den nümâyân olmufldur… Sâlim Efendi, Tezkiretü’fl-fiu’arâ, hzl.
Adnan ‹nce, AKM, Ankara 2005, s. 653. 

17 Latîfî (Can›m), s. 365-366. Bu aç›klamada flairin beden lakab›n›n “Berfl kutusu” ol-
du¤unun alt›n› çizmek gerekir.

18 Hasan Çelebi (Kutluk), C. 2, s. 577. 



Boyunun uzunlu¤u ile ilgili Uzun Firdevsî (Firdevsî-i Tavîl) laka-
b›yla tan›nan flair hakk›nda Latîfî Tezkiresi’nde flu cümleler geçmekte-
dir: Firdevsî-i Rûmî… Burûsevîdür. Erbâb-› tevârîh beyninde Uzun Firdev-
sî dimekle meflhûrdur…19

B. fiairin D›fl Görünüflüne Hâkim Olan Beden Rengiyle ‹lgili 
Mahlas/ Lakap

Bu bafll›k alt›nda bir renk ismi ile beraber isim/ mahlas›n olufltur-
du¤u s›fat tamlamas› fleklindeki lakaplar›n yan›nda, do¤rudan renk
isimlerine ve renge nispet olunan mahlaslar ile teflbih yoluyla renk bil-
diren mahlaslar incelenecektir.

1. Bir renk ismi ile bir isim/ mahlas›n birlikte s›fat tamlamas›
oluflturdu¤u lakaplar: Genellikle kara ve sar› s›fatlar› ya flairin ismi ile
ya da mahlas› ile bir araya gelerek s›fat tamlamas› fleklinde lakap olufl-
tururlar. 

a. Kara s›fat›yla yap›lan lakaplar: Hasan Çelebi Tezkiresi’nde Ka-
ra Fazl› (Fazlî) biyografisine flöyle bir girifl yap›lm›flt›r: Fazlî… Nâm›
Mehemmeddür. Kara Fazlî dimekle ma‘rûfdur…20

Kara Memi (Müdâmî) hakk›nda Âfl›k Çelebi’nin verdi¤i bilgi flu
flekildedir: Müdâmî Gelibol›l› Kara Memi Çelebidür ki merhûm Yaz›c›-zâ-
de ki sâhib-i Muhammediyyedür anuñ akribâs›ndandur…21
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19 Latîfî (Can›m), s. 424. Bu flairle ilgili Hasan Çelebi Firdevsî… fiehr-i Burusadandur.
Uzun Firdevsî dimekle meflhûrdur… sözlerini sarfetmifltir. bk. Hasan Çelebi (Kutluk),
C. 2, s. 745.

20 Hasan Çelebi (Kutluk), C. 2, s. 755. Bu do¤rultuda di¤er tezkireciler flunlar› söyle-
mifllerdir: Kara Fazlî… fiehr-i ‹stanbuldan küttâb k›sm›ndan ve bu devir flu‘arâs›ndan-
dur… Latîfî (Can›m), s. 432; Fazlî Çelebi… ‹stanbull›dur. Kara Fazl› dimekle meflhûr
ve makbûl-i tabâyi‘-i nezdîk ü dûr… Ahdî (Solmaz), s. 464; Fazlî… ‹stanbull›dur. Ka-
ra Fazlî dimekle ma‘rûfdur… Beyânî (Kutluk), s. 207.

21 Âfl›k Çelebi, vr. 167a. Kara Memi hakk›nda di¤er tezkirelerin verdi¤i bilgiler de flöy-
ledir: Müdâmî… Kuzâtdan Gelibol›l› Kara Memi Çelebidür… Mustafa ‹sen, Künhü’l-
Ahbâr’›n Tezkire K›sm›, AKM, Ankara 1994, s. 273; Müdâmî… Zümre-i sipâhdan
a‘yân-› bendegân-› dergâh-› ‘âlem-penâhdan Kara Memi Çelebi dimekle meflhûr-› tâ’ife-i
mezbûre aras›nda fehm ü dânifl ile mezkûr idi… Hasan Çelebi (Kutluk), C. 2, s. 885;
Müdâmî… Nâm› Mehemmeddür. Kara Memi Çelebi dimekle meflhûrdur… Beyânî
(Kutluk), s. 258.



Hicrî de Kara Çelebi lakab›yla bilinir. Gelibolulu Âlî’nin de¤er-
lendirmesi flu flekildedir: Hicrî… Mevâlî-i ‘izâmdan Kara Çelebi dimekle
meflhûr olan merhûmdur ki…22

Kara s›fat›yla mevsuf flâirlerden bir di¤eri Kara fiemsî’dir. Latîfî bu
meyanda fiemsî-i Kad›… Burûsevîdür. Beyne’l-kuzat Kara fiemsî dimekle
ma‘rûfdur…23 ifadelerini kullanmaktad›r.

Seydî bahsinde de Hasan Çelebi’nin ifâdesi flöyledir: Seydî… Ka-
ra Seydî dimekle meflhûrdur…24

b. Sar› s›fat›yla yap›lan lakaplar: Kara s›fat›n›n yan›nda sar› da bir
isim/ mahlasla beraber s›fat tamlamas› fleklinde lakap oluflturmada çok
kullan›lm›flt›r. Sar›ya bazen eflitlik ve yak›nl›k ifade eden “+ca” ekinin
eklenmesiyle ortaya ç›kan “saruca” kelimesinin de ayn› fonksiyonda
kullan›ld›¤› olmufltur. 

Kaynaklarda daha çok Halîl-i Zerd fleklinde madde bafl› olan Ha-
lîlî’nin, zay›fl›ktan ve incelikten dolay› sar› oldu¤u üzerinde durulur.
Hasan Çelebi’nin süslü üslûbuyla bu flâirin biyografisi flu flekilde baflla-
maktad›r: Halîl-i Zerd… Miyân-› hakîr ü celîlde Sar› Halîl dimekle meflhûr-
dur. Burusadandur. Çehre-i ‘âfl›k gibi zerd-fâm ve cism-i za‘îfi gibi nahîf-en-
dâm dil-berân-› sîmîn bir hevâs›yla hilâl-âsâ lâgar-beden ve mehveflân-›
mùy-miyân-› ‘›flk›la riflte gibi bârîk-ten garîb-hey’et ü ‘acîb-sûret flu‘arânuñ
zurafâs›ndan ve erbâb-› ma‘ârif ü kemâlüñ nüdemâs›ndandur…25

H›fzî’nin lakab› ve mahlas› hakk›nda Sehî Bey’in verdi¤i bilgiler
flu flekildedir: Mevlânâ H›fzî… ‹smi Mehmed’dir. ‹lim ehli aras›nda Sar›
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22 Gelibolulu Âlî (‹sen), s. 283. Beyânî bu bahiste flunlar› söylemektedir: Hicrî… Mah-
rûse-i Burusadandur. ‹ki def‘a Burusaya andan soñra Edirneye andan Dârü’s-saltanaya
kâdî olan Kara Çelebidür… Beyânî (Kutluk), s. 325. 

23 Latîfî (Can›m), s. 329. 
24 Hasan Çelebi (Kutluk), C.1, s. 495. 
25 Hasan Çelebi (Kutluk), C.1, s. 346. Bu flair hakk›nda di¤er tezkirecilerin ifadeleri

flöyledir: Halîl-i Zerd… Burûsevîdür… Latîfî (Can›m), s. 252; Halîl-i Zerd… Sar› Ha-
lîl dimekle ma‘rûfdur Burusal›dur zerd-fâm u za‘îf-endâm lâgar-ten ü flîr-suhan zemân›-
nuñ zurafâs›ndan Burusanuñ flu‘arâs›ndan… Âfl›k Çelebi, vr. 350b; Halîlî… Burusa-
dandur. Sar› Halîl dimekle meflhûrdur nehâfeti nihâyetde ve za‘f› kemâl-mertebe kuvvetde
idi… Beyânî (Kutluk), s. 86. 



Memi ad›yla meflhurdur. Kendisi haf›zd›. H›fzî mahlas›n› al›fl›n›n sebebi de
budur…26

Sar› Nâ’ib lakapl› flairin ismi, mahlas› ve lakab› hakk›nda Safâyî
flu bilgileri verir: Na‘îm…Ol gül-i nesrîn-i bâg-› ma‘ârifîn ismi ‹sma‘îl’dir.
Üsküdâr’dan zuhûr etmifldir. Sar› Nâ’ib-zâde denmekle meflhùr-› cihâr-
d›r…27

Kaynaklarda Kemâl-i Zerd veya Saruca Kemâl fleklinde geçen fla-
ir Kemâl hakk›nda Latîfî flu aç›klamalar› yapar: Kemâl… Vilâyet-i Sa-
ruhânda Bergama nâm kasabadandur. Saruca Kemâl dimekle müte‘ârif
ma‘rûf ve vüfûr-› fezâyil ü fünûn ile ma‘lûm u mevsûfdur…28

Sar› olmas› ile mülakkap flairlerden biri de Sar› Râyî’dir. Bu flair
hakk›nda Gelibolulu Âlî flu bilgileri vermektedir: Râyî-i Sânî…Karahi-
sârdan nâm› ‘Abdullatîf bir dâniflmend-i Germiyânî idi ki Sar› Râyî dimek-
le flöhret bulm›fl idi…29

Mesnevî flarihlerinden Sar› ‘Abdu’llâh hakk›nda Safâyî tezkire-
sinde flu kay›t vard›r: ‘Abdî… Sar› ‘Abdu’llâh denmekle meflhûr-› âfâk
olan zât-› muhteremdir…30

2. Renk isimlerinden kaynaklanan mahlaslar: Siyâhî hakk›nda
Latîfî’nin yazd›¤› edîbâne hâl tercümesi flu flekildedir: Siyâhî beyye-
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26 Mustafa ‹sen, Sehî Bey Tezkiresi Heflt-Behiflt, Akça¤, Ankara 1998, s. 191. H›fzî hak-
k›nda di¤er de¤erlendirmeler de Sehî Bey’in ifadeleri do¤rultusundad›r: H›fzî…
Edirnelidür Sar› Memi dimekle ma‘rûf hâf›z idi ve fenn-i belâgatda mânend-i Câh›z idi h›f-
z› takrîbile H›fzî tahallus idinmifldi… Âfl›k Çelebi, vr. 126a-126b; H›fzî… Edirneden Sa-
r› Memi dimekle ifltihâr bulm›fl… Hasan Çelebi (Kutluk), C. 1, s. 295.

27 Safâyî (Çapan), s. 607. Safâyî burada flairin lakab›n› Sar› Nâ’ib-zâde olarak göster-
mektedir. Di¤er kaynaklarda Sar› Nâ’ib olarak geçmektedir: Na‘îm… Üsküdârî ‹s-
ma’il Efendi. Sar› Nâ’ib dinmekle ma‘rûfdur… ‹smail Belî¤, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyl-i
Zübdeti’l-Efl‘âr, hzl. Abdulkerim Abdulkadiro¤lu, AKM, Ankara 1999, s. 488;
Na‘îm… ‘Asr›nda kubbe-i lâciverd-gûnuñ alt›nda Sar› Nâ’ib ‹sma‘îl Efendi deyü flöhret-
fli‘âr olan erbâb-› güftârdand›r… Sâlim (‹nce), s. 675.

28 Latîfî (Can›m), s. 466. Âfl›k Çelebi’de bu bahis k›saca flöyledir: Kemâl-i Zerd… Sa-
ruca Kemâldür… Âfl›k Çelebi, vr. 147b.

29 Gelibolulu Âlî (‹sen), s. 307. Hasan Çelebi’nin Râyî maddesinde flunlar› söyler:
“Râyî… Karahisârdan nâm› ‘Abdü’l-latîfdür. Beyne’l-cumhûr Sar› Râyî dimekle meflhûr-
dur…” Hasan Çelebi (Kutluk), C. 1, s. 399. 

30 Safâyî (Çapan), s. 374.



za’llâhu vechehu… Rûmilinden talebe tâyifesinden zurefâ zümresinden bey-
ne’l-‘Arap ve’l-‘Acem Arap Siyâh dimekle ma‘lûm u ma‘rûf ve nedâmet ü
zerâfetle mevsûf siyâhlarda haylice mübârek zât ve flûh-tab‘ u flîrîn-kelimât
idi. Rûy-› zerâfetüñ misâl-i zülf yâr-› siyeh-kâra teni ve turra-i tarrârleyin
cihân yüzi karas› idi. Gün yüzlülerin sâye-s›fat gâh ardunca yürür ve ikin-
dü gölgesi gibi gâh yan›nca sürünürdi…31

Siyâhî mahlasl› di¤er bir flairle ilgili olarak Esrâr Dede, Siyâhî
Mustafâ Dede… Cezîre-i K›br›s’dan ser-zede-i ‘âlem-i fluhûd olup vâlidele-
ri Habefliyyü’l-asl olmagla gâyet siyeh-çehre olduklar› münâsebetle Siyâhî
tahallus buyurm›fllardur…32 demifltir. 

Beyâzî hakk›nda da flu bilgiler bulunmaktad›r: Beyâzî… As›l ad›
Mehmet’tir. Beyâzî mahlâs›n› yaflland›¤›nda ald›.33

Bunlar›n yan›nda bir de “fâm” (renk) kelimesine nispetle al›nm›fl
bir mahlas vard›r: “Fâmî”. fiairin, mahlas›yla iliflkisi hakk›nda Sâlim’de
flu bilgileri buluruz: Fâmî… Nâm-› cemîli ‹sma‘îl’dir… sâgar-› lalîn-fâm-›
dehân› pür-nefl’e-i ‘irfân bir zât-› fây›ku’l-akrân…34 Bu aç›klamada, renk-
lilik ile k›rm›z›l›k aras›nda bir alg›lama ve ça¤r›fl›m iliflkisi neticesinde,
flairin, a¤›z ve dudaklar›n›n k›rm›z› olmas›ndan dolay› bu mahlas› ald›-
¤› anlafl›lmaktad›r.

3. Çeflitli nesnelere renk yönünden teflbih nispeti ile ortaya ç›kan
mahlaslar: Prizrenli fiem‘î’nin biyografisi ile ilgili bölümde Latîfî onun,
mahlas›n› temellük sebebi hakk›nda yine süslü bir üslupla flu bilgileri
vermektedir: fiem‘î… Üsküb kurb›nda Prizren nâm kasabadan… Bir
flem‘-i âtefl-zebân ve rûflen-beyân idi ki flem‘-i fleb-efrûz-› encümen-sûz gibi
zebân›ndan tutuflm›fl idi ve flem‘îlük tahallus› ismen ve resmen üstine düflmifl
idi. Bu münâsebet ü müflâbehet ile cism-i zerd ü nizâr› ve levn-i rûy u ruh-
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31 Latîfî (Can›m), s. 315. Bu bahisle ilgili Hasan Çelebi’nin ifâdesi flöyledir: Siyâhî…
Rûm ilindendür. ‘Arab Siyâh dimekle meflhûr idi… Hasan Çelebi (Kutluk), C. 1, s. 495. 

32 Esrâr Dede (Genç), s. 225.
33 Tezkirelere Göre Divan Edebiyat› ‹simler Sözlü¤ü, hzl. Haluk ‹pekten-Mustafa ‹sen-

Recep Toparl›-Naci Okçu-Turgut Karabey, KTB, Ankara 1988, s. 77.
34 Sâlim (‹nce), s. 538.



sâr› balmum› gibi zerd oldug› münâsebetle fiem‘î tahallus itmifldi…35 Bu ifa-
delerden fiem‘î’nin zay›f, ince beden yap›s› ve beniz renginin aç›k sar›
olmas›ndan dolay› muma teflbihle bu mahlas› ald›¤› sonucu ç›kmakta-
d›r.

Yüz renginin k›rm›z› olmas› sebebiyle “la‘l (yakut)”le benzerlik
kurularak “La‘lî” mahlas›n› alan flair hakk›nda Hasan Çelebi tezkire-
sinde flu bilgiler yer almaktad›r: La‘lî… Rûm ilinde Üsküb nâm flehr-i
‹rem-makâmda tavattun u ârâm idüp… Rûy-› nîkûs› la‘l-reng ü gül-fâm ol-
dug›ndan mahlas-› merkûm ile flöhre-i enâm olm›fldur…36

C. fiairin Yüz Güzelli¤iyle ‹lgili Mahlas/ Lakap

1. Yüz güzelli¤inin (cemal) kendisine nispetle oluflan mahlas: Bu
kategoride tezkirelerde Hüsnì, Cemîlî, Ânî ve benzeri mahlaslara rast-
lan›lmaktad›r. Ancak, sadece Cemâlî’nin biyografisinde onun yüz gü-
zelli¤inden bahsedilmektedir. Latîfî tezkiresinde Cemâlî ile ilgili Ce-
mâlî… fiehr-i ‹stanbuldand›r. Bâyezîd Hân devrinde hüsn ü cemâlle begâ-
yet cemîl ve ‘adîmü’l-‘adîl ü bî-bedel idi. ‘‹lm-i hûbîde meleke bulm›fl bir me-
lek-i melek-hisâl idi. Ve bir mertebede câmi‘-i hüsninde hatm olm›fl ve man-
zar-› zîbâs› manzûr› ulû’l-ebsâr olup Hazret-i Yûsuflay›n hüsn ü ânda nihâ-
yet bulm›fldur…37 ifadeleri onun bu mahlas› kullanma sebebi hakk›nda
bilgi vermektedir.

2. Yüzünün parlakl›¤›na nispet edilen mahlas: Lem‘î hakk›nda
Hasan Çelebi’nin ifadeleri flöyledir: Lem‘î… Nâm› ‘Ubeydu’llâhdur…
Kendüsi m›sr-› hüsn ü melâhatuñ Yûsuf-› Ken‘ân› ve ‘âlem-i flîve vü nâzuñ
mihr-i rahflân› ve âftâb-› hüsn ü cemâlüñ ‘âfl›k-› ser-gerdân› mihnet-i ‘âfl›k
gibi hisâba gelmezidi ve tâbe-i ‘›flk u mahabbetde tâb-› mihri sûzân olanlar
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35 Latîfî (Can›m), s. 333. Hasan Çelebi Tezkiresi’nde bu konuda flu ifâdeler bulunmak-
tad›r: fiem‘î… fiem‘-dân-› zerd ü nizâr olup encümen-i pîr ü civânda dem‘-i âtefl-niflân›
cereyân idüp zâhirde handân hakîkatde sûzân u giryân olmak münâsebeti ile kendüyi flem‘e
nisbet itmiflidi… Hasan Çelebi (Kutluk), C. 1, s. 525.

36 Hasan Çelebi (Kutluk), C. 2, s. 838. Latîfî de flâirin tahallus sebebini flu flekilde
aç›klam›flt›r: La‘lî… Ahmerü’l-levn ve yâkûtü’l-kevn oldug› münâsebetle La‘lî tahallus it-
mifldür, Latîfî (Can›m), s. 489.

37 Latîfî (Can›m), s. 216.



zerreden efzûnter olmag›la ‘add ol›nmazidi. Kadd ü kâmeti bezm-i nezâket
ü letâfetüñ flem‘i ve rûy-› nîkûs› felek-i hûbî vü melâhatuñ âftâb-› pür-lem‘i
olmag›n mahlas-› mezbûr› ihtiyâr itmifldür…38

Bu bâbda di¤er bir mahlas/ lakap da Tâbî-i Kûçek’tir. Bu flairin,
mahlas›n› genç ve yüzü parlakken ald›¤›n›, yafll›l›¤›nda da ak saçlar›-
n›n parlakl›¤› ile mahlas›n› idare etti¤ini Âfl›k Çelebi flöyle anlatmak-
tad›r: Tâbî-i Kûçek… Bir zemân sipihr-i hüsnüñ tâbdâr› olup felegüñ âftâ-
b› kalm›fld› hâliyâ hatt iriflüp ol âftâb-› burc-› flerefüñ iffetin alup tarâvetin-
den âb› kalm›fld› yâhud flem‘-i ruhsâr›na rûzgâr üf diyüp ancak fetîl-i zülfi-
nüñ tâb› kalm›fld›…39

Münîrî hakk›nda Hasan Çelebi’nin yorumlar› flöyledir: Münîrî…
Hâlâ bu zemânda semâ’-› melâhatuñ bedr-i münîri ve ‘âlem-i hüsn ü behâ-
nuñ hûrflîd-i pür-tenvîri olmag›la derd-i ‘›flk› ile subh-gehe dek nâle fleb-gîr ü
efgân… Ve her gün zerre-s›fat lemúa-i mihri ile bî-ser ü sâmân olan ‘uflflâk-›
flikeste-dilân mahlas-› mezbûr› bâm-› merkûma koyup meflhûr-› cihân olm›fl-
dur…40

Bu üç flair hakk›ndaki yorumlarda genelde günefl benzetmesi kul-
lan›lm›flt›r. Bunlar›n yan›nda yine yüzünün güzelli¤i ve parlakl›¤›ndan
dolay› mahlas›n› bizzat günefl (mihr) kelimesinden alan Mihrî Hatun
hakk›nda Hasan Çelebi’nin Mihrî… Zemân›nda ‘âlem-i hüsn ü melâha-
tuñ sipihri ve sipihr-i flîve vü nâzuñ tâbende mihri gurre-i garrâ’-i matla‘-›
sabâhat zühre-i zehrâ’-i semâ’-i melâhat oldug›ndan gayr›…41 diye devam
eden ifâdeleri vard›r. 
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38 Hasan Çelebi (Kutluk), C. 2, s. 841-842. Bu bahisle alakal› olarak Beyânî’nin yoru-
mu flu flekildedir: Lem‘î… Mahrûse-i Burusadandur. Nâm› ‘Abdu’llâhdur. M›sr-› hüs-
nüñ Yûsuf-› Ken‘ân› ve sipihr-i melâhatuñ mihr-i pür-leme‘ân› olmakla mahlas-› mezbûr
kendüye gökden inmifldür… Beyânî (Kutluk), s. 243. 

39 Âfl›k Çelebi, vr. 339a. Beyânî bu konuyu çok k›saca geçer: Tâbî… ‹stanbulda Kûçek
Tâbî dirleridi… Beyânî (Kutluk), s. 54.

40 Hasan Çelebi (Kutluk), C. 2, s. 925. 
41 Hasan Çelebi (Kutluk), C. 2, s. 934. Konuyla ilgili olarak, di¤er tezkirecilerin riva-

yetleri de flu flekildedir: Mihrî Hatun… Efl‘âr› hüsni gibi meflhûre imifl… Âfl›k Çelebi,
vr. 176a; Mihrî… Zemân›nda melâhatuñ tâbende-mihri olup flu‘arâ vü zurefâ ile mihr ü
mahabbet ve sohbet-i ülfet üzre iken kîse-i mahtûm›nuñ mührine dest-i ecânib irmemifl ve
serâ-perde-i ‘›smetine nâ-mahrem girmemifldür… Beyânî (Kutluk), s. 274.



3. Hz. Yûsuf’a teflbih yoluyla yap›lan lakap/ mahlas: Gençlik y›l-
lar›ndaki güzelli¤inden dolay› Yûsuf-› Sânî (‹kinci Yûsuf) lakab›yla
an›lmas› sebebiyle mahlas olarak Sânî’yi kullanan flair hakk›nda birçok
kaynakta malumat bulmak mümkündür. Gelibolulu Âlî bu flairin la-
kap/ mahlas› hakk›nda Sânî… Rûmîdür. Sâb›kan hüsn ü cemâline ve
gunc u delâl ü yâl ü bâline binâ’en Yûsuf-› Sânî lakab› ile mezkûr olm›fl
ba‘dehû metâ‘-› sabî fenâ buldukda Yûsufl›g› gidüp Sânîligi meflhûr ol-
m›fl…42 yorumunda bulunur.

4. Sesinin güzelli¤ine çeflitli yollarla nispet eden mahlaslar: Sesi-
nin güzelli¤inden ötürü Negamî mahlas›n› alm›fl flairle ilgili Riyâzî Ne-
gamî… Hofl-âvâz olmag›la Negamî tahallus›na karâr virmifl idi…43 de¤er-
lendirmesinde bulunmufltur.

Sesinin bülbül sesine benzerli¤i nedeniyle ‘Andelîbî mahlas› alan
flair hakk›nda Latîfî’nin aç›klamalar› bilgi vericidir: ‘Andelîbî… Safîr ü
nagmede bülbüle taklîd-i tâmm› ve elhân u âvâzede flebâhet-i mâlâ-kelâm›
vard›… Elhâs›l bu vechle müflâbehet ü mümâseleti oldug› ecilden Bülbül
Hasan dirlerdi. Ol münâsebetle ‘Andelîbî tahallus iderdi…44

fiairin yüz güzelli¤i ile ilgili yukar›daki kategorilere girmeyen, an-
cak genel bafll›k alt›nda ele al›nmas› mümkün birkaç mahlastan da bu
arada bahsetmek yerinde olacakt›r: Ayyafll›¤› neticesinde mestane ba-
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42 Gelibolulu Âlî (‹sen), s. 154. Sânî hakk›nda di¤er tezkirelerde verilen malûmat flöy-
ledir: Sânî… Rûmîdür… ‹smi ve hüsni cihetinden vâris-i hüsni Hazret-i Yûsuf olmag›n
Yûsuf-› Sânî hüsn-i Yûsuf ol cemâlüñ ân›dur dirler idi. Bu münâsebetle Sânî tahallus ider-
di, Latîfî (Can›m), s. 203; Sânî… ‹stanbuldandur… Nâm› Hasandur… Gâyetde bî-mâ-
nend güzel ve Yûsuf-misâl bî-misl ü bî-bedel olup Yûsuf-› Sânî didükleri cihetden Sânî ta-
hallus itmifldür…, Hasan Çelebi (Kutluk), C. 1. s. 238; Sânî… Sultân Bâyezîd devrin-
de bî-bedel güzel olmag›la Yûsuf-› Sânî dinilmegin bu mahlas› ihtiyâr itmifldür… Beyânî
(Kutluk), s. 56; Sânî… Zemânesinüñ hüsn ile Yûsuf-› Sânîsi olup… Riyâzî, Riyâzu’fl-
fiuúarâ, Nuruosmaniye Kütüphanesi No. 3724, vr. 43b. 

43 Riyâzî, vr. 141b.
44 Latîfî (Can›m), s. 404. Bu flair hakk›nda Gelibolulu Âlî’nin aç›klamas› bu do¤rultu-

dad›r: ‘Andelîbî… Bülbüle taklîd idüp negamâtla fletâretine binâen bülbül dinilmifl…. Ge-
libolulu Âlî (‹sen), s. 160. Hasan Çelebi’nin yorumlar› ise biraz farkl›l›k arzetmek-
tedir: ‘Andelîbî… Kendü zu‘m›nca gülistân-› belâgatuñ ‘Andelîbi ve ‘âlem-i fesâhatuñ
merd-i suhan-firîbi giçerdi. Läkin efl‘âr› kufl dili gibi ekseri türrehât olup ehl-i belâgat mi-
yân›nda asvât-› hayvânât makûlesinden idi… Hasan Çelebi (Kutluk), c. 2, s. 701. 



k›fllar› ve k›rm›z› dudaklar›n›n, güzelli¤ine ayr› bir suret kazand›rd›¤›
flair Mestî hakk›nda Latîfî flunlar› demifltir: Mestî Çelebi… Edirnevî-
dür… Sâhib-cemâl ve ehl-i kemâl oldug› bâ‘isden merhûm Necâtî ta‘alluk u
ta‘aflfluk idüp hakk›nda Mestî Çelebi redif bir gazel dimifldür ve sûretin nakfl
idüp götürmifldür ve mestâne-çeflm ve meygûn-leb oldug› haysiyyetden nâ-
zükler tahallus›n Mestî kom›fldur…45

Yana¤›n›n k›rm›z›l›¤› ve güzelli¤i yüzünden ‘‹zârî mahlas›n› alan
flairin biyografisinde Gelibolulu Âlî ‘‹zârî… Edirnede tevellüd itmifl nâ-
m› Mehemmed olup ser-âmed-i cevân-› gül-‘izâr olmagla ‘‹zârî mahlas idün-
dügi tahkîke yetmifldi…46 ifadelerini kullan›r.

Civân mahlasl› flair hakk›nda ise Ali Emîrî flu cümleyi kullanm›fl-
t›r: Civân… Hûb-cemâl bir-nev-cevân iken Civân tahallüs etmifldir…47

D. Güzellik fiart› Olmadan Yüz Güzelli¤i Unsurlar› ile ‹lgili 
Mahlas / Lakap

1. Benle ilgili lakaplar: Beñli Hasan’la ilgili olarak Latîfî flu aç›k-
lamalarda bulunur: Âhî… Rûmilinde Nigbol›dan Zâtî ve Revânî mu‘âs›r-
lar›ndandur. Beyne’l-‘ulemâ Beñlü Hasan dimekle ma‘rûf u meflhûr ve
fenn-i fli‘rde makbûliyyet ile mezkûr ve mevsûfdur…48

Beñli Memi hakk›nda Hasan Çelebi, Nâmî… fiehr-i Üskübdendür.
Beñli Memi dimekle mevsûf u meflhûr ahâlî-i flehr-i mezbûr miyân›nda
hüsn-i hâl ile hiss-i hâl-i mehveflân gibi ma‘rûf u mezkûrdur…49 fleklinde
bir aç›klamada bulunmufltur. 
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45 Latîfî (Can›m), s. 497. Gelibolulu Âlî’nin yorumu da bu do¤rultudad›r: Mestî…
Edirnelidür. Hayli merdüm-i ‘ayyâfl u sâhib-cemâl ve mestâne gözleri yâl ü bâl bir nev-ce-
vân-› pür-gunc u delâl olmag›n… Gelibolulu Âlî (‹sen), s. 163. 

46 Gelibolulu Âlî (‹sen), s. 316.
47 Ali Emîrî Efendi, Esâmî-i fiu’arâ-y› Âmid, hzl. Galip Güner-Nurhan Güner, Ankara

2003, s. 14.
48 Latîfî (Can›m), s. 182. Bu flâirle ilgili olarak di¤er tezkireler de ayn› do¤rultuda bil-

giler yer almaktad›r: Mevlânâ Âhî… Beñlü Hasan dimekle mülakkab Rûmilinde Nigbo-
l› kazâs›nda tevellüd itmifl… Gelibolulu Âlî (‹sen), s. 173; Âhî… Ad› Hasan ve lakab›
Beñli Hasandur mahlas› Âhîdür… Âfl›k Çelebi, vr. 72a.

49 Hasan Çelebi (Kutluk), C. 2, s. 965. Bu konuda di¤er tezkireciler daha sâde aç›kla-
malarda bulunmufllard›r: Mevlânâ Nâmî… Üsküp flehrindendir. Benli Memi ad›yla



2. Kaflla ilgili lakap/ mahlas: Bu bafll›k alt›nda örnek gösterebile-
ce¤imiz tek flair Kafl› Hilâl (Hilâlî) hakk›nda Ahdî tezkiresinde flu bil-
giler verilmifltir: Hilâlî… Mevlid-i ‹stanbûl ve ismi Ramazan’dur… Kafl›
Hilâl dimekle meflhûr-› zamân ve ma‘rûf-› cihân ve müflârünileyh bi’l-benân
kimesnedür…50 Bu örnekte de iç içe girmifl bir lakap/ mahlas dikkati-
mizi çekmektedir.

3. Gözün flehlal›¤›yla ilgili mahlas: Türkçe fliirlerinde “Dervîfl
Meyyâl” Farsça fliirlerinde “fiehlâ” mahlas›n› kullanan flair hakk›nda
Esrâr Dede’nin ifadeleri, k›smen yoruma muhtaç olmakla birlikte veri-
len beyit örne¤i flehlal›k/ flafl›l›kla ilgisini güçlendirmektedir: Dervîfl
Meyyâl… efl‘âr-› Türkiyyesinde Meyyâl mahlas›n› ifl‘âr eyleyüp Fârisiyyât-
da fiehlâ vaz‘›n› izhâr itmek kendülere mahsûs bir tavr-› çep ü râst-nümâ ol-
magla iki mahalde tasvîr-i flahs-› müdde‘âya muhtâc old›. Lâkin yegânegî-i
sûret ü heyûlâya nâz›r olan erbâb-› basîret hüsn-i taglît-› meflâ‘ir itmeyece¤i
hüveydâdur. Beyt: Hîfltenrâ ne tevâned ki be bîned ahvel/ Ne tevân kerd be
yektâî-yi zât-› to flekî…51

E. Fiziksel Engellilikle ‹lgili Mahlas/ Lakap 

1. Yürüme engeline iliflkin mahlas/ lakap: Latîfî’nin, ‘Özrî’nin ta-
hallus sebebi ile ilgili ifadeleri flöyledir: ‘Özrî… Üskübîdür… Nedâmet
dâyiresin devr itmede per-gâr s›fat yektâ ve yek-pâ ve a‘rac harac meslegi sâ-
liklerine ol pâyile hem-pâ olup kat‘-› mesâfât-› ‘aflkda kem-peymâ oldug›
münâsebetle ‘özr-i leng idüp ‘Özrî tahallus itmifldür…52
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meflhurdur… Sehî Bey (‹sen), s. 203; Nâmî… Âb u hevâs› mergûb flehr-i Üskübdendür.
Beñli Memi dimekle ma‘rûfdur… Beyânî (Kutluk), s. 284.

50 Ahdî (Solmaz), s. 589-590.
51 Esrâr Dede (Genç), s. 474. biyografide geçen Farsça beyitin aç›klamas› ayn› sayfa-

daki dipnotta flu flekilde verilmifltir: fiafl› kimse, görmeye güç yetiremez (ancak iki göre-
bilir)/ Senin zat›n›n birli¤inden kuflku duyulamaz. Esrâr Dede Tezkiresi’nden farkl› ola-
rak Semâ’-hâne-i Edeb’in “fiehlâ/ Meyyâl” maddesinde bir pasajda geçen Farsça bir
m›sra da flairin flehlal›¤› yönündedir: …Evâh›r-› hâlinde terk-i tedrîs etmifl ise de yine
beyne’l-‘ulemâ vukû‘ bulan müflkilât› ‘inde’l-mürâca‘a halledegeldikleri cihetle fiehl‘îyî vü
râst-bînî hâssa-i îflânest f›kras› haklar›nda darb-› mesel olmufldur… ‘Alî Enver, Semâ’-hâ-
ne-i Edeb, ‹stanbul 1309, s.114.

52 Latîfî (Can›m), s. 387. Di¤er tezkirecilerin flairin durumuyla ilgili yorumlar› flöyle-
dir: ‘Özrî… Eger çi gâyetde a‘rec ü leng her kaçan akdâm›la meflye ikdâm eylese dünyâ



Fazlî-i Leng hakk›nda Âfl›k Çelebi Fazlî-i Leng… Ad› Fazlu’llâh
idi… Merhûm leng idi ol vasfda hâmesiyle hem-reng idi i‘tikâd› üzre fli‘rde
ayag›n çeker yog›d›…53 fleklinde aç›klamalarda bulunur.

Bu bafll›k alt›nda ele al›nabilecek flairlerden Ref‘î-i Leng’in hal
tercümesinde Hasan Çelebi Ref‘î-i Leng… Leng-i lengân üftân ü hîzân
dâhil-i meydân-› ‘irfân olup…54 ifadelerini kullan›r.

2. Görme engeline iliflkin mahlas ve lakap: Darîr (Erzurumlu/ Ka-
d›) hakk›nda kaynaklardaki bilgiler flu minvaldedir: Darîr… Anadan
do¤ma kör oldu¤u için fliirlerinde ‘Darîr’ bazan da onun yerine ‘Gözsüz’
mahlas›n› kullanan flairin as›l ad› Mustafa’d›r.55

‹ronik bir tarzda kendisiyle alay edercesine Basîrî mahlas›n› kul-
lanan flairle ilgili olarak flu bilgiye rastlanmaktad›r: Basîrî… Musul’da
do¤du. As›l ad› Halil’dir. Gözleri kör oldu¤u için bu mahlâs› alm›flt›r…56

Yine görme engelinden dolay› Kör Müftî lakab› ile tan›nan flair
hakk›nda tezkireci Sâlim Tâ’ib-i Dîger… Kör Müftî ‘unvân›yla flehîr nâ-
m› Mustafâ bir flâ‘ir-i nâzik-ta‘bîrdir…57 demifltir.

3. ‹flitme engeline iliflkin lakap: Bu bafll›k alt›nda yaln›zca Sag›r
‘Ulvî’yi zikretmek mümkündür. Hasan Çelebi bu flair için ‘Ulvî… ‹s-
tanbuldandur. Nâm› ‘Alîdür. Erbâb-› ze‘âmetdendür. Ba‘dehu kâh-› s›mâ-
h›na halel ü âfet iriflmegin Sag›r ‘Ulvî dimekle flöhret bulm›flidi…58 demifl-
tir. 
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bafl›na teng idi… Hasan Çelebi (Kutluk), C. 2, s. 620; ‘Özrî… Gâyetle leng ve aksar
sûre okuy›nca yayan yürimege kâdir degül bî-direng imifl fli‘r ok› diseler hât›rumda yok di-
seler ‘özr-i lengi komaya dirler imifl… Âfl›k Çelebi, vr. 231b; ‘Özrî… Pây› leng olmag›-
la dil-teng idi… Beyânî (Kutluk), s. 170. 

53 Âfl›k Çelebi, vr. 265b. 
54 Hasan Çelebi (Kutluk), C. 1, s. 414.
55 Mustafa Erkan, “Darîr”, D‹A, C. 8, ‹stanbul 1993, s. 498.
56 Tezkirelere Göre Divan Edebiyat› ‹simler Sözlü¤ü, s. 69.
57 Sâlim (‹nce), s. 256.
58 Hasan Çelebi (Kutluk), C. 2, s. 652. Beyânî de bu konuda flu aç›klamay› yapar: Sa-

g›r ‘Ulvî… Nâm› ‘Alîdür… Kâh-› s›mâh›na âfet iriflmegin Sag›r ‘Ulvî dimekle flöhret bul-
m›fldur… Beyânî (Kutluk), s. 180.



4. Tutma ve dokunma engeline iliflkin lakap: Sadece Barmaks›z
Emîr hakk›nda bilgi bulunmaktad›r. Âfl›k Çelebi’nin Garîbî bahsinde
flu aç›klamalar yer al›r: Garîbî… Mîr Hüseyndür ki sag elinüñ sebbâbe
barmag› evvel bogum›ndan maktû‘ olmag›n Rûmîler Barmaks›z Emîr
‘Acemler Mîr Barmak dir idi…59

F. Çirkinlik Unsurlar›yla ‹lgili Lakap

Bu grupta, göz, burun ve k›l/ tüy ile ilgili olumsuz durumlar, çirkin
görünüfllerden kaynaklanan mahlas bulunmad›¤›ndan yaln›zca lakap-
lar ele al›nacakt›r. 

1. Gözün yersizli¤i ve çirkinli¤i ile ilgili lakaplar: H›zrî maddesin-
de Hasan Çelebi bu flairin lakab› ve lakab›na sebep olan durum hak-
k›nda bilgi vermektedir: H›zrî… Bi-hasebi’z-zâhir dîdesi her-bâr ‘âlem-i
bâlâya nâz›r olmag›la Depegöz H›zr Çelebi dimekle ma‘rûf u ma‘lûm-› ekâ-
bir olm›flidi…60

Latîfî de Mehmed-i Gâv-çeflm lakapl› flairin biyografisinde flu ma-
lumat› verir: Vâlihî-i Belgrâdî… Bu fende mukallid ü müteflâ‘ir ve râcil ü
kâs›rdur. Belde-i mezbûrede Mehmed-i Gâv-çeflm dimekle ma‘rûf ve birâ-
deri dahî Ahmed-i Üfltür-leb lakab›yla ma‘lûm u mevsûfdur… Her kaçan
kim fli‘r diseler ifltirâk üzre dirler ve zerâfetlerinden hân-› hezeli çöp ile yer-
ler… Mehmed-i Gâv-çeflm dir ki: M›sra‘: Her kaçan ol mâh› görsem ay›
gördüm sanurum/ Ahmed-i Üfltür-leb dir ki: M›sra‘: Tal‘at-i meymûn ci-
hân-âray› gördüm sanurum61

2. Burun kemi¤inin büyüklü¤ü ile ilgili lakap: Bu durumla ilgili üç
örnekte de burnaz s›fat› kullan›lm›flt›r. Burnaz Hâce-zâde lakab›yla mü-
lakkap Lutfî’nin kimli¤i hakk›nda Sâlim’in aç›klamas› flöyledir: Lutfî-i
Hâce-zâde… Burnaz Hâce-zâde demekle flehîr olan Lutfu’llâh Efendi’dir…62
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59 Âfl›k Çelebi, vr. 379a.
60 Hasan Çelebi (Kutluk), C. 1, s. 343. Bu flairle ilgili olarak Beyânî’nin ifadesi fludur:

H›zrî… Edirnedendür. Depegöz H›zr dimekle ma‘rûfdur… Beyânî (Kutluk), s. 83.
61 Latîfî (Can›m), s. 557. Bu biyografide bedenle ilgili Ahmed-i Üfltür-leb (Deve dudak-

l› Ahmet) lakab›ndan da haberdar olmaktay›z.
62 Sâlim (‹nce), s. 603. 



Safâyî’nin Emnî bahsindeki ifadelerinden Burnaz Mehmed Aga
lakab›ndan haberdar olmaktay›z: Emnî… Diyâr-› Bekr’den zuhûr etmifl-
dir. Burnâz Mehmed Âgâ denmekle meflhûrdur…63

fieyhî-i Burnaz’la ilgili Güftî’nin alayc› mizahi yorumlar› da flu fle-
kildedir: fieyhî-i Bûrnâz; Rûmda flâ‘ir-i galat-perdâz/ Birisi dahi fieyhî-i
Bûrnâz; fii‘rin eylerdi dil-niflîn ta‘bîr/ Burn› olmasa mâni‘-i tahrîr; Kûh-›
Kâf olsa da ider nâ-bûd/ Burn› itdükçe sâyesin mahdûd…64

3. Yüz k›l› ve saçla ilgili lakap: Köse Me’âlî lakab›yla bilinen fla-
irin yüzü ve kiflili¤i hakk›nda Latîfî’nin tasvir ve tahlilleri flu flekilde-
dir: Köse Me’âlî… Beyne’l-kuzât Yarhisâr ogl› Köse Me’âlî dimekle meflhûr
turfa-rûy u latîfe-gûy kimesne idi… fiûh-tab‘ u bezle-gûy ve heykel ü hey’et-
de u‘cûbe-flekl ü turfa-rûy ve rûy-› turfas› bî-mûy idi. A‘ni rû-y› bî-mûy› de-
bâgat ol›nm›fl deriye ve k›sm-› ‘acâyizden yüzi buruflm›fl ‘acûze kar›ya ben-
zerdi…65

Yüzünde tüylenmenin yeni bafllad›¤› Müzellef Ahmed Çelebi
bahsinde Safâyî Cûdî… Rûmeli’nden bedîdâr ve Müzellef Ahmed Çelebi
denmekle flöhret-fli‘âr olmufldur…66 ifâdelerini kullan›r. 

Kel ‘‹nâyet hakk›nda kaynaklar›n verdi¤i bilgi ise flu minvaldedir:
‹nâyet… Buhara’da do¤du. Kel ‹nâyet san›yla tan›nd›…67

Saçlar› kar›fl›k ve da¤›n›k olan Handân ve lakab› hakk›nda Geli-
bolulu Âlî’de flu bilgilere rastlamaktay›z: fiâh Handân… Nesîmînüñ ka-
r›ndafl›dur. Jülîde-mû lakâb› ile meflhûr sâlik-i vâs›l bir ‘âfl›k-› mahrûr idi…68
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63 Safâyî (Çapan), s. 72.
64 Kâflif Y›lmaz, Güftî ve Teflrîfâtü’fl-fiu’arâs›, AKM, Ankara 2001, s. 151-152.
65 Latîfî (Can›m), s. 492. Bu flairle ilgili olarak Gelibolulu Âlî’nin ifâdeleri de benzer

flekildedir: Me’âlî Çelebi… Beyne’l-kuzât Yarhisârogl› Köse Me’âlî diyu meflhûr ‘acbe-
rûy u latîfe-gûy u mürüvvet-hûy bir zarîf idügi mezkûrdür… Gelibolulu Âlî (‹sen), s.
269.

66 Safâyî (Çapan), s. 150.
67 Tezkirelere Göre Divan Edebiyat› ‹simler Sözlü¤ü, s. 229.
68 Gelibolulu Âlî (‹sen), s. 123. Bir di¤er kaynakta bu bahis flöyle geçmektedir: Han-

dân… Meflhûr Nesîmî birâderidir. (Handân Julîde-mûy) lakab›yla meflhûr idi… Ali Emî-
rî Efendi (Güner-Güner), s. 21. 



G. Cinsiyet Problemi ile ‹lgili Lakap

Bu kategoride, erkek olup da, çeflitli sebeplerden dolay› kendileri-
ne diflilik atfedilen flairler yer almaktad›r: K›z Memi lakapl› Sihrî hak-
k›nda en detayl› bilgiyi veren Beyânî lakab› al›fl sebebi ile ilgili Sihrî…
‹stanbuldan K›z Memi dimekle ma‘rûfdur. Bir ân flerâbs›z bir ân bâde-i nâb-
s›z olmayanlardandur. Haleb-i flehbâda bir dil-ber-i zîbâ ile bir gice zevk u
safâ idüp irtesi cevânuñ müte‘allikât› Veys Paflaya flikâyet itmekle bì-çâre-
nüñ ‘uzv-› recûliyyetin kat‘itdürmifllerdür…69 fleklinde aç›klamalarda bu-
lunur. 

Âfl›k Çelebi de ‘Azmî maddesinde ‘Azmî… Mustafâ-nâm Sürmeli
Katun dimekle ma‘rûf bir serv-i sîm-endâm idi…70 deyip Sürmeli Katun
lakab›n› bildirmifltir.

Sonuç olarak, beden özelliklerine nispetle mahlas kullanan 26 ve
yine fiziki durumlar› ile ilgili lakaplarla an›lan 32 flairin (toplam 58 fla-
ir) tezkirelerdeki biyografilerinden hareketle flunlar söylenebilir: Bi-
yografilerde, flairlerin, mahlaslar› alma nedenleri ve bazen hikâyeleri
genelde aç›klan›rken, zaten flair bedeni ile ilgili ipuçlar› verdi¤inden
dolay› lakaplar hakk›nda detayl› bilgi verilmemifltir. Lakaplar genelde
isimlerle birlikte kullan›lmakta olup sadece birkaç örnekte mahlas› ni-
telemektedir. Lakaplar›n mahlas› niteledi¤i durumlarda mahlasla la-
kap iç içe girmifl durumdad›rlar. Yapt›¤›m›z tasnife göre ayn› kategori-
de yer alan flairlerin fiziki özelliklerini teflbih yoluyla veya do¤rudan
tasvir ve tavsif etmede, çok çeflitli kelime ve terkipler kullan›ld›¤› gö-
rülmüfltür. Örnek al›nan metinler içinde flair bedenini anlatan kelime
ve terkiplerin küçük bir sözlü¤ünü vermenin faydal› olaca¤› kanaatin-
deyiz.
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69 Beyânî (Kutluk), s. 118. Konu üzerinde di¤er tezkirelerin yorumlar› flu flekildedir:
Sihr-i Sânî… ‹stanbull› flehr oglan›dur. Yârân içinde K›z Memi dimekle flehrüñ flöhre-i dev-
rân›dur… Âfl›k Çelebi, vr. 203a-203b; S›hrî-i Sânî… fiehir oglan› k›sm›ndan nefs-i ‹s-
tanbuldan K›z Memi dimekle meflhûr ve dü-mûy olmak mertebelerine vardukda… Geli-
bolulu Âlî (‹sen), s. 228. 

70 Âfl›k Çelebi, vr. 232b.



‘acîb-sûret: tuhaf görünüfllü
âftâb-› hüsn ü cemâl: güzellik günefli
ahmerü’l-levn: k›rm›z› renkli
akdâm: ayaklar
aksar: bir aya¤› k›sa ve aksak kimse
a‘rec: topal, aksak
asamm: sa¤›r
‘ayn-› mûmyâ: mumya gibi aç›k sar›

beden
balmum› gibi: balmumu gibi aç›k sa-

r› beden
bârîk: ince
beden-i zerd ü za‘îf: sar› ve zay›f be-

den
bedr-i münîr: parlak ay, dolunay
bî-mûy: tüysüz kimse
burnaz: burun kemi¤i iri olan
cemîl: güzel
cism-i nizâr: zay›f beden
cism-i za‘îf ü nahîf: zay›f beden
cism-i zerd ü nizâr: sar› ve zay›f be-

den
dü-mûy: saç›na ve sakal›na k›r düfl-

müfl kimse
endâm-› bî-endâm: zay›f, ince beden
felek-i hûbî vü melâhat: güzellik fele-

¤i
fetîl-i zülf: ak saçlar›n parlakl›¤› 
garîb-hey’et: tuhaf görünüfllü 
gölgesi gökçek: gölgesi güzel kimse 
gunc u delâl: nâz ve edâ
gurre-i garrâ: oldukça parlak

gül-fâm: gül renkli

gül-‘izâr: gül yanakl› kimse

gül-nahl-i nev-resîde: yeni bitmifl gül
fidan›

gün yüzlü: parlak yüzlü

hafîfü’l-lihye: az, ince sakall›

hâl: nokta, ben

hatt: yüzde yeni ç›kan tüyler

hayâl: gölgeli görünen fley

hilâl-âsâ: hilâl gibi 

hilâl-vücûd: hilâl gibi ince ve hafif
e¤ri vücut

hofl-âvâz: güzel sesli 

hofl-nümâ: güzel görünüfllü

hûb-cemâl: güzel yüzlü

hûb-sîmâ: güzel yüzlü

hûrflîd-i pür-tenvîr: çok parlak günefl

hüsn ü ân: güzellik

hüsn ü cemâl: güzellik

jülîde-mû: kar›fl›k, da¤›n›k saçl›

kâh-› s›mâh: kula¤›n içi

kâmet-i bâlâ: uzun boy

kara: siyah renk

kel: kel, saçs›z

keflîde-bâlâ:oldukça uzun

kör: görme engelli

kulag› kat›: a¤›r ifliten

lâgar-beden: zay›f, kuru vücutlu

lâgar-ten: zay›f, kuru tenli

la‘lîn-fâm: k›rm›z› yakut renkli, 

la‘l-reng: k›rm›z› yakut renkli 
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lem‘a-i mihr: güneflin par›lt›s›
lenduha-k›yâfet: kocaman cüsseli 
leng: topal, aksak
mâh-› nev-s›fat: hilâl gibi
manzar-› zîbâ: güzel, al›ml› görünüfl
mestâne-çeflm: bayg›n bak›fl
meygûn-leb: k›rm›z dudakl› 
m›sr-› hüsn ü melâhat: güzellik ülke-

si
mihr-i rahflân: parlak günefl
mûy-miyân: k›l gibi ince belli
müntehâ-kâmet: oldukça uzun boylu
müzellef: yüzünde ince tüyler olan
nâ-bûd: yok olan, görünmeyen
nahîf: zay›f, ince, hassas 
nahîf-endâm: zay›f, ince bedenli 
nahîfü’l-bünye: hassas, ince vücutlu
nâl: ince, uzun kam›fl 
nâzük: ince, kibar
nev-cevân: yeni yetiflen delikanl›
pergâr-s›fat: pergel gibi
râst-bîn: do¤ru gören 
rûy-› nîkû: güzel yüz
safîr ü nagme: ince, güzel ses 
sâhib-cemâl: güzellik sahibi 
sar›: sar› renk
serv-âzâde: düzgün, uzun boylu ser-

vi

serv-i sehî: düzgün servi
serv-i ser-bülend: bafl› yüksek servi 
serv-i sîm-endâm: beyaz, parlak ten-

li; uzun boylu
sikke-sûret: yeni bas›lm›fl alt›n veya

gümüfl para gibi parlak görü-
nüfllü

sipihr-i hüsn: güzellik gö¤ü
siyeh-çehre: kara, siyah yüzlü
flehlâ: tatl› flafl›
flem‘-i âtefl-zebân: mum 
flem‘-i ruhsâr: yana¤›n parlakl›¤›
tâbdâr: parlak
tavîlü’l-kâme: uzun boylu
turfe-rûy: tuhaf yüzlü 
turre-i tarrâr: aln›n yan taraf›ndan

dökülen saç lülesi
‘ucbe-rûy: tuhaf yüzlü
u‘cûbe-flekl: tuhaf flekilli
uzun: uzun
yâkûtu’l-kevn: k›rm›z› yüzlü
yâl ü bâl: düzgün boy, düzgün en-

dam
yek-pâ: tek ayakl›, topal 
zâr u bî-mecâl: zay›f ve dermans›z
za‘îf: zay›f
zerd-fâm: sar› renkli
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Türkçede -n Ekiyle Yap›lm›fl Organ Adlar›

Ayfle ‹lker*

Dil bilim ölçütlerine göre, bir dildeki organ adlar›, o dile ait asli
kelimelerse, o dil zengin ve tarih itibar›yla da eski bir dildir. Dillerin
zenginli¤i için baflka ölçütler de vard›r. Ancak organ adlar›, çekirdek
kelimeler içinde yer ald›¤›ndan, dil bilim çal›flmalar›nda ayr› bir önem
arz etmektedir.

Türkçe, bu yönden ele al›nd›¤›nda ve organ adlar› incelendi¤in-
de, oldukça flafl›rt›c› bir özellik göstermektedir. Neredeyse bütün organ
adlar›, dilimizin asli kelimeleridir. Bu kelimeler, binlerce y›ldan beri
Türkçede kullan›la gelen yap›lard›r. Al›nma organ adlar› olan kafa,
mide, kalp, ci¤er gibi kelimeler, dilimize yaklafl›k alt›-yedi yüzy›l önce
girmifl ve bu asli kelimelerin yan›nda kullan›m alan› bulmufllard›r.

Organ ad› olarak s›ralad›¤›m›z afla¤›daki on iki addan ilk alt›s› ya-
z› dilimizde kullan›lmakta, di¤erleri ya sadece tarihî metinlerimizde
geçmekte ya da a¤›zlarda yaflamaktad›r: Al›n, burun, boyun, kar›n, be-
yin, taban, erin, b›k›n, yelin, egin, çi¤in,yar›n<ya¤r›n.

Organ adlar›n›n ilk alt›s›, yaz› dilimizde ifllek olarak kullan›lmak-
tad›r. Dolay›s›yla bunlar›n anlam›n› aç›klama¤a gerek yoktur. Ancak,
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yaz› dilimizde kullanmad›¤›m›z, tarihî metinlerde ve a¤›zlarda karfl›lafl-
t›¤›m›z ikinci alt› kelimenin anlamlar›n› vermek gerekir:

Erin dudak; b›k›n bö¤ür, omurga, bel; yelin ine¤in sütle dolu me-
mesi; çi¤in omuz, s›rt; yar›n<ya¤r›n s›rt, arka, gövde; egin omuz.

Bu organ adlar› listesine, ihtiyat kayd›yla, eñ (beniz) kelimesi de
eklenebilir. ‹htiyat kayd›n›n sebebi ise, bu kelimedeki nazal n’dir. S›ra-
lanan organ adlar›n›n hiçbirinde +n/-n ünsüzü, nazal olarak kullan›l-
mam›flt›r. Hep dil/difleti ünsüzü olarak yaz›lm›flt›r

Ayr›ca beniz kelimesinin kökü olan ben kelimesi de tarihi metin-
lerde beñ biçimindedir. 

Türkçedeki organ adlar›n›n etimolojisiyle ilgili olarak de¤erlen-
dirme yapan Türk Dili bilginlerinden Ramstedt, Räsänen, Németh,
Egorov, Sevortyan, Clauson ve Doerfer eserlerinde, +n/-n ekinin organ
adlar› yap›m›nda kullan›ld›¤›n› belirtmifller, Türkiye Türkolojisinin
köken bilimcisi Eren de, bu bilginlerin de¤erlendirmelerini baz› ba-
k›mlardan elefltirmifl, özellikle Doerfer ve Clauson’un yapt›¤› etimolo-
jilerin bir k›sm›n›n isabetli oldu¤unu aç›klam›flt›r.

Eren, kendi eseri TDES’te, organ adlar›ndan boyun, burun, b›k›n,
egin, kar›n ve ya¤r›n üzerinde durmufltur. Al›n kelimesi Eren’de yer al-
mam›flt›r.

Clauson, eserinde al›n, burun, boyun, taban, egin, kar›n, beyin,
erin, ya¤r›n ve yelin, çigin/çikin adlar› üzerinde durmufltur.

Burun, boyun, kar›n, b›k›n, yagr›n, erin, yelin, çigin/çikin, taban ke-
limelerinin ad kökünden mi yoksa fiil kökünden mi geldi¤ini irdele-
meyen Clauson, bu kelimelerin anlamlar›n› vermekle ve metinlerdeki
kullan›l›fllar›n› göstermekle yetinmifltir.

Sadece al›n ve egin kelimeleri için köken de¤erlendirmesi yapan
Clauson, al›n kelimesini al+ ad kökünden getirerek, +n ekini addan ad
yapma eki olarak; egin kelimesini de eg- fiil kökünden getirerek -n eki-
ni fiilden ad yapma eki biçiminde göstermifltir.

Yukar›da da ifade edildi¤i gibi, Eren, al›n kelimesine eserinde yer
vermemiflti. Erin ve beyin kelimeleri de TDES’te yer almam›flt›r.
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Eren’in de¤erlendirmeye ald›¤› kar›n, b›k›n, yelin kelimeleri için
köken de¤erlendirmesi yapmayarak, bu adlar›n anlamlar›n› vermekle
yetindi¤ini, kar›n ve yelin kelimeleri içinse “kökenini bilmiyoruz” ifa-
desini kulland›¤›n› görmekteyiz.

Eren, flu dört organ ad› için köken de¤erlendirmesi yapar: boyun,
burun, ya¤r›n, egin.

Boyun ad›n› “Türkçe boy kökünden geldi¤i aç›kt›r: boy (<*bon) +
(›)n eki” biçiminde aç›klar.

Burun ad›n› ise “Diyalektlerde kullan›lan bura-, *bur- ‘kokmak,
koku vermek’ kökünden -(u)n ekiyle yap›ld›¤› aç›kt›r: bur- + (u)n” ola-
rak izah eder.

Ya¤r›n kelimesini de s›rt, arka anlam›ndaki ya¤›r ad›ndan +n kü-
çültme ekiyle genifllemifl bir flekil olarak kabul eden Eren, egin ad›n› da
eg- fiil kökünden -n ile yap›lm›fl ad biçiminde aç›klar.

Görüldü¤ü üzere, organ adlar›n›n oluflmas›yla ilgili olarak -n eki,
adlardan ad ve fillerden ad yapmaktad›r.

-n ekinin fiillerden ad yapt›¤› örnekleri, tarihi metinlerimizden
itibaren görmekteyiz: kel-(i)n, tüg-(ü)n, sök-(ü)n, çak-(›)n.

Bu ek, eklendi¤i fiilin anlam›n› s›n›rlayan ve bu anlam›n tamam-
land›¤›n› ifade eden bir iflleve sahiptir. 

Adlardan ad yapan +n eki ise çok ifllek olarak kullan›lmamakta-
d›r. Eren, bu ekin ifllevini küçültme olarak belirtmifltir. Gramer kitap-
lar›nda ve baz› makalelerde de bu ekin küçültme ve teklik bildirme ifl-
levinde oldu¤u ifade edilmifltir.

Bu bilgilerden sonra, üzerinde durdu¤um organ adlar› hakk›nda
kendi görüflümü flu flekilde aç›klamak istiyorum:

Egin kelimesi d›fl›ndaki organ adlar›n›n, addan türemifl olduklar›-
n› düflünüyorum. Egin kelimesinde eg- fiil kökü aç›kt›r.

Al›n kelimesinde kökün *al (ön, ön taraf) oldu¤unu ve al+(›)n bi-
çiminde geniflledi¤ini;

boyun ve yagr›n kelimelerinin boy+(u)n ve ya¤›r+(›)n biçiminde
zaten tan›kland›¤›n›;
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çigin/çiyin ve yelin adlar›n›n da çig+(i)n ve yel+(i)n biçimlerinde
çig ve yel adlar›ndan geniflledi¤ini;

burun kelimesinin, Eren’den farkl› olarak, *bu- (delmek) fiil kö-
künden -r+ ekiyle isimleflerek delik anlam›n› kazand›¤›n› ve +n ekiyle
geniflledi¤ini; kar›n kelimesinin de ayn› yolla *ka-r+(›)n yap›labilece-
¤ini;

taban kelimesinin Türkmen Türkçesindeki da:bala- ayak ast›na
al›p basalamak, basg›lamak fiiline dayanarak, tapa ad kökünden tapa+n
biçiminde geniflledi¤ini düflünüyorum.

Beyin kelimesinin, +n ile türemifl organ adlar› içinde de¤erlendi-
rilemeyece¤ini, kelimenin tarihi biçimlerinin beñi/meñi olmas›ndan ve
eñ ve beñ ad kökleriyle benzeflmesinden dolay› söylemek istiyorum.
Ancak burada “nazal n” ünsüzünün n, g, y ses ayr›flmalar›n› düflünür-
sek, bey ve ey adlar›na ulafl›labilece¤ini de söylemek mümkün olabilir.

B›k›n ad›n›n ise kelimenin omurga, bel anlamlar›na koflut bir
*b›k/buk/bük ad kökünden -n ekiyle oluflmufl bir biçim oldu¤unu ileri
sürmek istiyorum. 

Burada üzerinde durmad›¤›m tek kelime, dudak anlam›nda kulla-
n›lan erin ad›d›r. Bu ad için sadece er- fiilinden türemifl olma ihtimali
var, düflüncemi belirtmek istiyorum. Bunun yan›nda, Clauson’un erin
kelimesinde alt dudak anlam›n› iflaretledi¤ini de belirtmek gerekir.

fiimdi, yukar›da ele ald›¤›m görüfllerle ilgili teorik düflünce temel-
lerimi anlatmak istiyorum: Merritt Ruhlen, dil meseleleriyle ilgili ara-
y›fllarda, ço¤unlukla konular› iflin içinden ç›k›lmaz hale getirdi¤imizi,
bazen çok basit bir de¤erlendirmesi olabilecek mevzular›n karmakar›-
fl›k oldu¤unu, oysa yal›n ve uzaktan bir gözle bak›ld›¤›nda çözümsüz sa-
n›lan konular›n ayd›nlanaca¤›n› ifade etmektedir.

Organ adlar›nda ve özellikle +n ekiyle türemifl olanlarda bu kar-
mafla ve iflin içinden ç›k›lmaz hal gözlemlenmektedir.

En baflta adlar›n› sayd›¤›m›z bilginler aras›nda bu konuda bir gö-
rüfl birli¤i yoktur ve her bilgin kendine göre bir de¤erlendirme yapm›fl-
t›r. Burada, en isabetli de¤erlendirmeleri Eren’in yapt›¤›n› da belirt-
mek gerekir.
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Burun, ya¤r›n, kar›n, taban kelimelerinin, vücudun d›fla do¤ru ve
hafifçe fliflkinlik ifade eden görüntüleri beliriyor. Bu görüntülerinden do-
lay›, bu organ adlar› ayn› zamanda co¤rafi tan›mlamalarda da kullan›l›-
yor. T›pk› di¤er organ adlar›nda oldu¤u gibi: Ar›burnu, Köro¤lubeli.

Türkçede en çok l, n, fl ve z ekleriyle organ ad› yap›ld›¤› aç›kt›r.

Bizim örnekledi¤imiz adlardaki +n ekinin, addan ad yapan bir ek
oldu¤u aç›kt›r. Ancak, ifllevi konusunda, küçültme ve teklik anlat›r gö-
rüflüne kat›lam›yorum.

Az önce söyledi¤im bu organlar›n hafif d›flar›ya ç›kan ve hafif flifl-
lik gösteren görüntülerinden dolay› ekin bir s›n›rlama ve tamamlama
ifllevi gördü¤ünü belirtmek istiyorum.

Bilindi¤i üzre, boyun ve burun kelimesi üzerine gelen +duruk eki, bu
organlara tak›lan nesnelerin ad›n› yapar. fiu örneklerde, +n ekinin ano-
loji yoluyla da geniflleyebilece¤ine tan›k oluyoruz: diflindirik, gözündürük.

Üzerinde durdu¤umuz on iki organ ad›, Türkçenin en eski adlar›-
d›r ve biri d›flar›da kalmak üzere hepsi Türkçe ad köklerinden, addan
ad yapma eki olan ve s›n›rlama, tamamlama ifllevinde kullan›lm›fl olan
+n ekiyle türemifl olmal›d›r.
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Osmanl› Döneminde Süslenme ve Bak›m Ürünleri

Nejat Yentürk*

Yüzü Renklendirme Uygulamalar›

Düzgün: Düzgün sözcü¤ü, kültürümüzde all›k, rast›k ve sürme da-
hil, yüze uygulanan tüm renkli kozmetiklerin genel karfl›l›¤› olmakla
birlikte, 19. yüzy›lda daha yayg›n olarak kad›nlar›n yüzlerine sürdükle-
ri beyaz ve k›rm›z› boyalar için kullan›lm›flt›r. Beyaz boyaya akl›k, k›r-
m›z› boyaya all›k denilirdi. Tüm bu renkli kozmetikler, 19. yüzy›l kad›-
n›n›n makyaj›n› olufltururlard›. Akl›kl›, all›kl›, rast›kl›, sürmeli eski
usûl makyaj›n karfl›l›¤› olarak yüz yazmak deyimi kullan›l›rd›. Bu yolda
hizmet veren ve bilgisi kabul edilmifl kad›nlara yüz yaz›c› ya da düzgün-
cü denilirdi. 

Akl›k: Yüzü beyaza boyamak gayesi ile kurflunlu bilefliklere baflvu-
rulmas› uygarl›klarda izlenir. Kurflun karbonat yani üstübeç içeren
merhemler, Sümer ve M›s›r uygarl›klar›nda ve daha sonra ‹slam t›b-
b›nda yara tedavisinde ve baz› deri hastal›klar›nda kullan›l›rd›. Bu,
Herodot’tan ‹bni Sina’ya ve birçok ‹slam-Osmanl› t›p metninde kay›t
alt›na al›nm›flt›r. Kurflun karbonattan baflka c›va klorid, yani sülümen
(ya da aksülümen) de ayn› amaçla kullan›lm›flt›r. Ancak, bu tür beyaz-
lat›c›lar›n kozmetik olarak kullan›lmas›na geleneksel Osmanl› yaflay›-
fl›nda 19. yüzy›la gelinceye dek rastlamamaktay›z. 19. yüzy›l›n ikinci
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yar›s›na gelinceye de¤in Osmanl› kad›n›ndan ve gündelik yaflam›ndan
söz eden metinlerde kad›nlar›n yüzlerine Avrupal› kad›nlar gibi cildi
beyaza boyayan bir kozmetik kullan›m›ndan söz aç›lm›fl de¤ildir. Os-
manl› kad›nlar›n› gözlemleyen Bat›l› yazarlar, kad›nlar›n yüzlerinin te-
mizli¤ini “ne boya ne de baflka hiçbir fleyin kirletmedi¤ini”1 ten renk-
lerinin güzelli¤ini2 tekrar tekrar anlat›rlarken akl›k kullanmakta ol-
duklar›na hiç de¤inmemifllerdir. Kad›nlar›n ciltlerinin beyazl›klar›n›
hamama s›k gitmeleri sonucunda elde ettiklerinden söz edilir. Akl›k
anlam›ndaki düzgünden söz edildi¤ine ancak 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›n-
da karfl›lafl›r›z. Bu da, kolayca fark edilece¤i gibi, ithal edilen Avrupa
mal› müstahzarlar aras›nda Osmanl› kad›n› için çok yeni olan akl›¤›n
yer almas› ve de toplum yaflam›na bu dönemde kat›lan yabanc› kad›n-
lara öykünme sonucunda olmufltur. Akl›k, Osmanl› kad›n› için sonra-
dan ö¤renilmifl bir kozmetiktir. Bu yüzden akl›¤›, geleneksel Osmanl›
süslenme gereçleri aras›nda saymak hatal›d›r. 

Eski M›s›r ve Roma’dan beri bilinen bu kozmeti¤in 19. yüzy›l
Avrupa’s›nda halen kullan›l›yor olmas›, Bat› H›ristiyan toplumlar›-
n›n su ile y›kanma al›flkanl›klar›n›n yetersizli¤i ile ilintiliydi. Cildi
beyaz gösteriyor, k›r›fl›kl›klar›, lekeleri gizliyordu. Üstelik günefl gör-
memifl bir ten asaletin, kibarl›¤›n göstergesi say›l›yordu. Bu yaklafl›m,
Avrupa’da akl›¤› kraliçelerden bafllayarak tüm soylular›n kulland›¤›,
modas›n›n yüzy›llar boyu sürdü¤ü bir kozmetik haline getirmifltir. Cil-
di beyaz bir tabaka halinde kaplayan akl›k, Osmanl› kad›n›n›n kul-
land›¤› ilk ithal ürünlerden biri idi. Edebiyat›m›zda birçok yerde ka-
d›nlar›n düzgün kulland›¤›ndan söz aç›ld›¤›na rastl›yoruz. Ancak bu
düzgün ismi, bu döneme gelinceye dek akl›kl›, all›kl›, rast›kl› gele-
neksel makyaj anlam›ndad›r. Genelde beyaz, bazen aç›k pembe renk-
te olan bu kozmetik, “akça pakça” olmay› nimet addeden Osmanl›
kad›n› için idealdi. ‹lginçtir ki, modern t›bb›n çok zehirli oldu¤u için
reddetti¤i bu kozmetik, Avrupa’da modas› geçmekte iken Osmanl›
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kad›nlar› aras›nda yayg›nlaflm›fl, eau djidjim(cicim suyu), eau nubile
(gelin suyu) gibi isimlere, 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren Os-
manl› pazar›nda yer alm›flt›r. Ancak bu yeni kozmeti¤i kullananlar,
toplum nazar›nda pek kabul görmeyip, elefltiriliyorlard›. Dönemin ga-
zete ve dergilerinde cilt ve difller üzerine gösterdi¤i zararlar›n yan› s›-
ra, ölümcül kurflun zehirlenmelerine karfl› kad›nlar uyar›l›yordu. Üs-
telik s›cak havalarda sürülen düzgün, terleyen yüzde badana gibi yol
yol ak›yor, kullanan han›m› güç durumda b›rak›yordu. Düzgünde kur-
flun karbonatl›, yani üstübeçli bir terkip kullan›ld›¤› için hem yüzün
tazeli¤ini tahrip eder, hem de ciltten geçerek difller üzerinde etki gös-
terir, y›llar boyunca her gün düzgünlenmifl kad›nlar›n diflleri kapkara
olurdu. Yüzy›l sonunda pudran›n ortaya ç›k›fl›, düzgünü geri plana
atacakt›r. Düzgün, 1950’lere kadar seyrek de olsa eski al›flkanl›klar›n›
sürdüren han›mlarca kullan›lm›fl, bugün art›k tamamen terkedilmifl
bir malzemedir.

All›k: Sümer ve M›s›r uygarl›lar›ndan günümüze kad›n ve erkek-
ler yüzlerini c›va sülfür yani zincifre gibi tehlikeli maddelerle ya da afl›
boyas› gibi zarars›z maddelerle boyam›fllard›r. Zincifre deri hastal›klar›-
na da iyi geliyordu. Yanaklardaki k›rm›z›l›¤›n sa¤l›kl› bir görünüfl ve
cinsel çekicilik verdi¤i konusunda da eski - yeni birçok kültür hemfi-
kirdir. Türklerde de yüzün, yana¤›n k›rm›z›l›¤› her zaman iyilik ve gü-
zellik örne¤i olarak kabul görülmüfl ve bu güzellik de¤eri ça¤lar boyun-
ca yerini hep korumufltur. All›k, Topkap› Saray› hareminden bafllaya-
rak toplumun birçok kesimi taraf›ndan yayg›n olarak kullan›lmaktay-
d›. Osmanl› pazar›nda bulunan ve gündelik yaflamda all›k olarak kul-
lan›lan maddeleri flöyle s›ralayabiliriz:

Sülü¤en: K›rm›z› kurflun oksit. Osmanl› pazar›nda sülügen-i Firen-
gî, sülügen-i ‹ngiliz adlar›yla bulunurdu.3

Zincifre: Do¤al k›rm›z› c›va sülfür; vermilyon k›rm›z›s›.

Okr: Afl› boyas›; demir içerikli toprak boya.
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K›rm›z: Akdeniz ülkelerinde yayg›n olan Kermes meflesinin (Quer-
cus coccifera) dallar› üzerinde yaflayan Coccus ilicis isimli böcekten elde
edilen bir boyar maddedir. Uzun zaman ipekli kumafllar›n, g›dalar›n ve
ilaçlar›n boyanmas›nda kullan›lm›flt›r. Ayn› rengi veren ve çok daha
ucuz olan koflnil böce¤inin ticarete ç›kmas› ile önemini kaybetmifltir.4

Koflnil Böce¤i: Coccus cacti isimli böce¤in diflilerinin kurutulmufl
gövdesidir. Bu böcek Güney Amerika ve Kuzey Afrika’da yetifltirilen
baz› kaktüs türleri üzerinde yaflar. Kumafl (bilhassa hal› ipli¤i), g›da ve
kozmetik endüstrisinde uzun zaman boyar madde olarak kullan›lm›flt›r.5

Aktarlardan elde edilen bu boyar maddelerin, ithal ve yerli üreti-
cilerin ürettikleri all›klar›n piyasada boy göstermeleri ile kozmetik ala-
n›nda kullan›mlar› sona ermifltir. Osmanl›’n›n son dönemlerinde alaf-
ranga ma¤azalara yolu pek düflmeyenlerin kulland›klar› all›k, ince bir
kumafl ya da tülbente emdirilmifl k›rm›z› zarars›z bir boyadan ibaretti.
Gaz boyamas› ad› verilen bu kumafl parçalar› aktarlarda sat›l›rd›. Bu in-
ce tülbentler k›rm›z› boyaya bat›r›l›r ve boya o tülbent üzerinde topla-
n›p kururdu. Boyanacak han›mlar yanaklar›n› gülsuyu ile hafifçe ›sla-
t›rlar ve sonra küçük bir parça gaz boyamas›n› cilt üzerinde gezdirerek
yüzün gereken yerlerini renklendirirlerdi. 

Osmanl› gündelik yaflam›nda dudaklar da, çok yayg›n olmamakla
birlikte k›rm›z›ya boyan›rd›. Duda¤› renklendirmek için ayr› bir koz-
meti¤e ihtiyaç duyulmaz, yana¤a kullan›lan all›k çeflitleri yeterli olur-
du. Duda¤› k›rm›z›ya boyama âdeti, 19. yüzy›l sonunda yayg›nlaflm›flt›r. 

Tuvalet Pudras›: Y›kanarak temizlenmenin terk edildi¤i yüzy›l-
larda Avrupa’da ten renginin koyulaflmas› en önemli sorun olmufltu.
Beyaz teni tekrar elde etmek için akl›klar ve tuvalet pudralar› kullan›-
l›yordu. Ayr›ca saç telleri aras›ndaki fazla ya¤› almak için de saçlar
pudralan›r ve taran›rd›. Her iki gerekçenin de Osmanl› kad›n süslen-
mesinde yeri olmad›¤›ndan, pudralar kültürümüze oldukça yabanc›
malzemelerdi. 
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Düzgünün zararlar› konusunda kad›nlar›n bilinçlenmesi, pudrala-
r›n ten rengine yak›n renklendirilmesi, pudra üretim tekni¤inin ilerle-
mesi sonucunda yüzdeki istenmeyen lekeleri kapayan, ayn› zamanda
da arzu edilen rengi veren tuvalet pudralar› Osmanl› topraklar›nda da
yayg›nlaflm›fl, ithal ürünler yan›nda birçok yerli üretici de çeflit çeflit
pudray› piyasaya sürmüfltür.

Kafllar› Belirginlefltirme

Rast›k: Osmanl› kad›nlar›, kafllar›n› rast›k ile siyaha boyarlard›,
beyaz temiz bir yüz ve sürmeli kirpiklerin üstünde kapkara iki kafl›n gü-
zel göründü¤üne inan›lm›flt›. Rast›k, k›na ile kar›flt›r›larak kestane ren-
ginde kafl boyas› elde edilirdi. Siyaha boyanm›fl kafllar›n aras›n›n Bat›-
l› tan›klar›n hiç birinin be¤enmedi¤i biçimde birlefltirildi¤i olur, bazen
de iki kafl aras›na rast›ktan bir ben oturtulurdu.6 Bu kafl boyama âdeti,
Ortado¤u ve Kuzey Afrika kad›nlar› aras›nda yüzy›llar boyu devam et-
mifltir. Kafllar›n burun üzerinde birlefltirilmesinin güzellik verdi¤i kabul
edilir ve Osmanl› kad›nlar› bu uygulamay›, kafllar›n›n aras›na siyah bo-
ya ile bir y›ld›z yahut bir hilâl yapmak suretiyle çeflitlendirirler.7

19. yüzy›l sonuna do¤ru, kozmatik ad› verilen, bugünkü rujlar›n
mekanizmas›na sahip veya kalem fleklinde yahut küçük kurflun tüpler
içinde sat›lan, kullan›m› daha pratik olan rast›k türevi kafl boyalar› pi-
yasaya ç›km›flt›r. Kafllara, arzuya göre kumral veya siyah kozmatikler
çekilirdi. Kozmati¤e al›flmay›p rast›k kullananlar da çoktu; rast›¤›, haf-
tada iki kere muntazaman kafllara çekerlerdi.8 Abdülhamit devrine ge-
lindi¤inde rast›kla boyanm›fl kafllar›n modas› geçmifltir. “Rast›k kenar
mahallelerin süsü ve adilik damgas› ise de sürme modas› artm›flt›r; hat-
tâ kuyruklusu al›p yürümüfltür.”9 Rast›k gözden düflünce bu kez kafllar
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c›mb›zla inceltilmifl hatta t›rafl b›ça¤› ile al›nm›fl, ya ince bir kafl b›ra-
k›lm›fl, yahut makyaj kalemleri ile sun’î kafllar çekilmiflti.10

Gözler ve Kirpikler

Sürme: ‹nsan›n bedenine uygulad›¤› en eski müdahalelerin bafl›n-
da gözü belirginlefltiren kozmetikler gelir. Göz kapaklar›n›, kirpikleri
ve giderek göz çevresini siyaha ya da baflka renklere boyaman›n geçmi-
fli Sümerlere kadar dayan›r.11 Göz kapaklar›n›n kenarlar›n› ve kirpikle-
ri siyaha boyayarak belirginlefltirmek için çeflitli yollara, ama en çok da
sürme’ye baflvurulmufltur. Sürme olarak en yayg›n kullan›lan madde
antimon sülfit’tir ki, bugün halen sürme ad›yla an›lan kozmeti¤in ana
maddesidir.12 Sürme kullanmak, özellikle s›cak çöl ikliminde gözü ku-
ruluktan ve enfeksiyonlardan korumak için de gerekli idi. 

Eski M›s›r’dan bafllayarak çeflitli kültürlerde kad›n ve erkekler, göz
çevrelerini siyahtan baflka renklerle örne¤in toz haline getirilmifl ma-
lahit (yeflil bak›rtafl›) ile yeflile de boyuyor,13 beyaz ve gri gibi baflka
renkler de kullan›l›yordu.14 Antik Yunan’da yeflil kadar k›rm›z› pig-
mentler de göz kapaklar›n› renklendirmek için kullan›l›rd›. Ancak, ‹s-
lam toplumlar›nda ve geleneksel Osmanl› süslenmesinde göz kapakla-
r›n›n farkl› renklerle boyanmas›na ra¤bet edilmemifltir. Osmanl› Müs-
lüman kad›n ve erkekleri aras›nda göze sürme çekmenin köklü bir al›fl-
kanl›k olarak devam etmesinin s›rr›, sürmenin ‹slam dininin sünnetle-
ri aras›nda yer almas›ndad›r: Hz. Muhammed, her gün üç kez gözlerine
sürme çeker, gece uyumadan önce de bunu yinelerdi. Sürme kullan›-
m›, imparatorlu¤un Rum ve Ermeni halklar› aras›nda da yayg›nd›. Sür-
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menin, ya¤l› ve ya¤s›z olmak üzere iki türü vard›. Ya¤l›s› hintya¤› ka-
r›flt›r›larak haz›rlan›rd›. Evlerde “günlük” isine fincan› tutarak da sür-
me yap›labilirdi.15 Do¤u ve Bat› Roma’da da sürme kullan›l›yordu ama
bu al›flkanl›k Avrupa’da kendine yer bulamam›flt›r. 18. yüzy›l bafllar›n-
da bile Bat›’da sürme al›flkanl›¤› izlenmez: Lady Montegu, 1717 tarih-
li mektubunda Edirneli kad›nlardan söz ederken “Buradaki kad›nlar
kirpiklerine çok itina ediyor, gözlerinin etraf›na sürme çekerek kirpik-
lerini uzaktan bile fark edilecek derecede parlak göstermesini biliyor-
lar. Sürmeyi Rum kad›nlar› da kullan›yor. Bizimkiler de kullansalar
memnun olurlar zannederim”16 diyor. 19. yüzy›l bafllar›nda sürme mo-
das› yay›l›p bütün Avrupa’y› sarmaya bafllad›¤›nda, Avrupa dillerine
kohl sözcü¤ü girdi ki, bu sözcük Osmanl› Türkçesinde de bulunan
Arapça kûhl’ün ta kendisi idi.

19. yüzy›l sonlar›nda rast›kla boyanm›fl kafllar›n modas› geçerken
sürme kullan›m› artm›flt›r.17 Yüzlerce y›ld›r Osmanl› kad›nlar›nca
yayg›n olarak kullan›lan sürme, bu kez moda olmufltur. Avrupa’dan
gelen envai çeflit kozmeti¤in, parfümün aras›nda Bat›’n›n yeni kefl-
fetti¤i sürme de bulunmaktad›r. Sürme, terk edilmesi gereken bir
fiark zevki de¤il, takip edilmesi gereken bir Garp modas›na dönüfl-
müfltür. Avrupa’da bir Do¤u âdeti olan göz kapaklar› kenarlar› ile bir-
likte kirpikleri boyayan sürme modas› geçip de sadece kirpikleri bo-
yayan f›rçal› sürme yani rimel18 yayg›nlaflt›¤›nda ülkemizde de sürme
kullan›m› gerilemifltir.

Ben: Geleneksel güzellik anlay›fl›m›zda benler önemli bir yer tu-
tard›. Han›m›n yüzünde ben eksik ise bu, yapma benler ile tamamla-
n›rd›. Önce yüz tamamen düzgünle yani akl›kla beyaza boyan›r, yanak-
lara all›k, kafllara rast›k, gözlere sürme çekilir, arzu edilen yerlere bir iki
yapma laden ben kondurulurdu. 
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Laden: Cistus creticus. Anadolu’nun Kuzey, Bat› ve Güney böl-
gelerinde bol olarak yetiflmektedir. Çok hofl bir kokuya sahip oldu-
¤undan tütsü olarak yak›l›r ve parfümcülükte kullan›l›r. Laden reçi-
nesi, arzu edilen büyüklükte al›narak parmaklar aras›nda ezilip yu-
muflat›larak flekil verilirdi. Yine bir Osmanl› âdeti olarak gelinin yü-
züne zamkla muhtelif çiçek resimleri yap›l›p, üzerine ince k›rk›lm›fl
gelin teli ve pullar yap›flt›r›l›r, bu ifle yüz yazmak denilirdi. Yüz yaz-
mak, bu âdet kalkt›ktan sonra da bir dönem geleneksel makyaj›n is-
mi olarak kullan›ld›.19

Saç Boyama: Geleneksel Osmanl› süslenmesinde kafllar gibi saç-
lar›n da koyu rengi makbuldü. Saçlar e¤er a¤arm›fl ise arzu edilen ren-
ge ulaflmak için k›na baflta olmak üzere rast›k, zerdeçal, maz› gibi mal-
zemelerle terkipler haz›rlan›rd›. Saçlar hamamda boyan›r, hamam ci-
var›ndaki aktar dükkan›n›n esas sat›fllar›ndan ikisini zerdeçal ile k›na
olufltururdu. Saç boyanmas›nda baflkalar›n› aldatmak, kendi saç›n›n
tabi rengi imifl gibi görünmek maksad› gözetilmez; gaye yafll›l›kta H›-
ristiyan kad›nlar›na benzememektir. Saçlar›n k›r basm›fl olan k›nas›z-
lar yüzde yüz Müslüman de¤ildir.20 Bu âdet, dinî bir mecburiyet mahi-
yetini alm›flt›. K›na ile zerdeçal, bazen de küçük miktarda rast›k bir tas-
ta ezilir, sulu bir hamur haline getirip bafla iyice s›van›r; sonra bir tül-
bentle s›k›ca sararak, muayyen vakit gelince ›l›k su dökülerek fazlas›
at›l›r. Her kad›n›n kendi zevkine, al›flt›¤›na göre bir terkibi vard›r: flu
kadar dirhem zerdeçala flu kadarl›k k›na... Renkler bu suretle ya çok k›-
z›l, ya fazla siyah, yahut da alacal› olur.

Topkap› Saray›’n›n, reçel, helva ve di¤er tatl›lar›n›n yap›ld›¤›
Helvahane binas› ayn› zamanda saray eczanesiydi; burada ilaç imal
edildi¤i gibi, sabun ve saç boyalar› da yap›lmaktayd›. Günümüze de¤in
ulaflabilen Helvahane Defteri’nin, Sultan 1. Ahmet devrinde 1608 y›-
l›nda kaleme al›nd›¤› anlafl›lmaktad›r. Ama deftere Helvac›bafl›lar ta-
raf›ndan devaml› ilave kay›tlar yap›lm›flt›r. Helvahane Defteri’ndeki
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kay›tlar›n sonuncusu 1767 tarihini tafl›maktad›r.21 Bu kay›tta bir saç
boyas› terkibi de bulunmaktad›r.

Osmanl› bas›n›nda yer alan ilk kozmetik ilan›n›n bir saç boyas›na
ait olmas› tesadüf de¤ildir. ‹stanbullu bir eczac›n›n 1857 y›l›nda Ceri-
de-i Havadis’te yay›nlad›¤› ilanlarda siyah, kumral, aç›k kumral ve sar›
renkte saç boylar›n›n reklam› yap›lmaktad›r.22 Bu ilan ayn› zamanda
gündelik yaflamda sar› saç boyas›n›n an›ld›¤› ilk kay›tt›r. 19. yüzy›l so-
nunda yerli üreticiler23 formüllerini s›r gibi saklad›klar› saç boyalar›n›
piyasaya sürmüfllerdi. Avrupa ülkeleri ile ticaretin artmas› ile k›na ve
k›na içeren saç boyalar› ihraç edilmeye bafllanm›fl ve Avrupa’da kad›n-
lar aras›nda saçlara k›na yak›lmas› modas› bafl göstermifltir. Abdülha-
mit devrine gelindi¤inde ise “oksijenli su ile saç› sar›ya boyamak o za-
manki tabir ile ‘sar› papa’ya dönmek, peçe kenarlar›ndan sar›fl›n ‘tur-
re’ler göstermek hofla gitmektedir.”24

K›na: Lawsonia inermis bitkisinin kurutulup ö¤ütülmüfl yapraklar›
olan k›na, organik bir boya maddesi olan lavson içerir. Haricen kulla-
n›lan lavson’un baz› deri hastal›klar›na karfl› derinin direncini artt›r›-
c› ve dermatofit mantarlar›n üremesini önleyici bir etkiye sahip bulun-
du¤u gösterilmifltir.25 Hem t›bbi, hem de kozmetik amaçlarla k›na, Es-
ki M›s›r’dan bugüne dek, bu arada kültürümüzde de kullan›lmaya de-
vam edilmektedir. 

Osmanl›’da kullan›m› ise günümüze k›yasla daha yayg›nd›. Ka-
d›nlar›n el ve ayak parmaklar›n›n uçlar›na yüksük k›na yakmalar›, ge-
leneksel bir güzellik de¤eri idi. Yüksük k›na için parmak ucu istenilen
mesafeye dek tülbent dolanarak kapat›l›r, bofl kalan parmak uçlar›na
k›na yak›l›rd›. Ayaklara yak›lan bir di¤er k›na çeflidi ise yaprak k›na-
d›r, topuktan aya¤›n üstüne afl›r›larak kurdele sar›lm›fl gibi k›na konur-
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du.26 K›na yakma çeflitlerinin belki de en güzeli figürlü k›nalard›. Avuç iç-
lerine çiçek, kufl, kelebek ya da ay y›ld›z fleklinde delik aç›lm›fl ka¤›t üze-
rinden k›na yak›l›rd›. Avuç içine bazen de ayn› yöntemle yaz› yaz›l›rd›. 

K›nan›n ellere ve ayaklara tafl›rmadan, çizgileri aflmadan sürülme-
si gerekir. Sürülen k›s›mlar bezle sar›l›r ve o halde yat›l›r. Ertesi sabah
bandajlar güzel tutup tutmad›¤› heyecan› ile kald›r›l›rd›. S›cak tu¤la
rengi ba¤lam›fllar› hofla gider ve baflkalar›n›n hasedini çekerdi.27 El ve
parmaklara yak›lan k›nalar›n alt›n sar›s›, zümrüt yeflili, siyah, ebruli ve
firuze renklerinde de haz›rlanabilecek terkipleri günümüze ulaflm›flt›r.28

K›na âdeti, 19. yüzy›l›n sonuna do¤ru üst tabaka kad›nlar› aras›n-
da gözden düflmüfl, yerini t›rnaklar› güderi ile parlatma modas›na b›-
rakm›flt›r. Kullan›m› k›na geceleri e¤lenceleri ile s›n›rl› kalm›fl, bu ge-
celerde k›na avuç içine yak›l›rken gündelik hayatta daha görünür olan
parmak uçlar›na k›na yakma âdeti terkedilmifltir. 

Ayn› kültürel ortamda yüzy›llar boyu bir arada yaflayan gayrimüs-
lim ve Müslüman Osmanl› kad›nlar›n›n güzelleflme u¤runda bazen or-
tak be¤enilerde birlefltiklerini izliyoruz: Kafllar›n› rast›klay›p iki kafl›
birlefltirmek Rum ve Levanten kad›nlar› aras›nda, parmak uçlar›n› k›-
nalamak Ermeniler aras›nda da yayg›nd›.

Avrupa mal› güzellik malzemeleriyle tan›flmadan önce Osmanl›
kad›n›n›n geleneksel makyaj malzemeleri all›k, rast›k, sürme ve k›na-
dan ibaretti. Temiz bir tenin güzelli¤ini tamamlamak için bir de koku-
lara baflvurulurdu. Bat›l› güzellik de¤erleri yayg›nlaflt›kça Bat›l› akl›k
ya da pudra ile geleneksel rast›k ve sürmenin ayn› anda kullan›ld›¤› tu-
valet modalar› ortaya ç›km›flt›. 

Güzellik müstahzarlar›n›n, gazetelerde ve kad›n dergilerinde rek-
lamlarla tan›t›lmas› ise yepyeni bir fleydir. Yeni güzelleflme gereçlerine
gösterilen talebin yerli üreticiler taraf›ndan da fark edilmesi ve ülke
içinde üretilmeye bafllamas› ile kad›nlar›n önündeki malzeme seçenek-
leri k›sa sürede artacakt›r.
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Dellek Kelimesi

Mahmut Sar›kaya*

Tellak kelimesinin Azerbaycan Türkçesinde ince s›radan uyuma
girmifl biçimi dellek kelimesi, çok genifl bir anlam zenginli¤i kazanm›fl-
t›r. Kelime öncelikle, meslek sahibini ifade etmekte olup, “hamamlar-
da erkek müflterileri keseleyip y›kayan erkek hizmetçi” kök anlam›n›
korumaktad›r. Tellakl›k, bir yandan geçirdi¤i fonetik de¤ifliklikle dellek-
lik biçimine gelmifl; öte yandan “hamamda y›kananlara hizmet eden
erke¤in mesle¤i” iken berberlik, sünnetçilik, diflçilik ve benzeri birçok
mesle¤i de içine alan bir anlam genifllemesi yaflam›flt›r. Mesle¤i icra
eden, halk aras›nda berber, sünnetçi ya da diflçi olarak bilinir; fakat bu
mesleklerin her üçünü de yapabilir; ayr›ca kan alma, kulunç tedavisi,
si¤il tedavisi, da¤lama, i¤difl etme (burma) ve s›n›kç›l›k gibi ifllerden
birkaç›nda da usta olabilirdi. Bütün bu mesleklerin insan bedenine yö-
nelik çeflitli müdahale ve güzellefltirme hizmetlerini kapsamas› bak›-
m›ndan bu kelime ve türevleri halk aras›nda yayg›n bir kullan›ma ulafl-
m›fl, deyim ve atasözleri gibi kal›p sözler hâlinde de ifade arac› olmufl-
tur. 

Bu mesle¤i kad›nlara yönelik olarak icra edenlere ise nat›r denir.
Nat›r kelimesinde de böyle bir anlam zenginli¤i söz konusu olmufl,
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özellikle nat›rlar›n toplum hayat›ndaki yerleri daha belirgin gibi görün-
mektedir. Bu insan tipleri, insanlar›n zihninde ça¤dafl fliirimize telmih
kayna¤› oluflturabilecek kadar yer etmifl ve dilimizde söz kal›b› olufltur-
mufltur.

Dellek: Asl› Arapça delk’ten dellâk kelimesi “hamamlarda müflte-
rileri keseleyip y›kayan kimse, tellâk” anlam›na gelir.1 Devellio¤lu bu
anlam› karfl›layan kelimelerin Farsçadan gelmifline de gönderme yap-
m›fl, destvân “hamam nat›r›” demifl.2 Tietze ise kelimenin Arapça dalk’-
tan, dalk et- “ovmak, ovuflturmak”; dellâk, dellek, tellak, telek biçimleri-
ninse “o¤uflturan” kök anlamlar›ndan geldi¤ini belirtmifl.3

Dellâk kelimesinin ince s›radan tercihiyle Anadolu a¤›zlar›nda da
uyuma girmifl oldu¤u görülmektedir. Kelimenin bu dellek biçimi, Der-
leme Sözlü¤ü’nde “Tellak” anlam› verilerek Samsun, Elaz›¤, Malatya,
Urfa,Gaziantep, Hatay ve ‹çel’den; ünsüz tekleflmesiyle oluflan delek bi-
çimi ise Konya’dan derlenmifl olarak yer alm›flt›r.4

Tekerlemelerdeki deve delley iken, bire berber iken... ya da deve del-
ley iken esgi hamam içinde ifadelerinde, dellek, berber ve hamam kelime-
lerinin bir arada kullan›lmas› bu ilgiyi aç›kça göstermektedir.

Bu tekerlemenin bir varyant› Ehliman Ahundov taraf›ndan der-
lenmifltir: Hamam hamam içinde, Helbir saman içinde,/ Deve delleklik
eler,/ Köhne hamam içinde,/ Gar›flga fl›llag atd›,/ Devenin budu batd›./ Ha-
mamç›n›n tas› yoh,/ Baltaç›n›n baltas› yoh./ Orda bir taz› gördüm,/ Onun
da haltas› yoh./ Günlerin bir gününde,/ Memmednesir tininde,/ Göytepenin
belinde,/ fiahabbas cennetmekan,/ Tereziye verdi tekan,/ ‹ki goz, bir girde-
kan./ Milçek mindik, çay keçdik,/ Yabaynan dov¤a içdik.5 Buradan aç›kça

356 • Beden Kitab›

1 Ferit Devellio¤lu, Osmanl›ca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Do¤ufl Ltd. fiti. Matbaas›,
Ankara 1970, s. 206.

2 age., s. 213.
3 Andreas Tietze, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugat›, C. I, Simurg yay›nlar›

‹stanbul-Wien 2002, s. 583.
4 Ömer As›m Aksoy yönetimi alt›nda Emel Vardarl›, Türkiye’de Halk A¤z›ndan Der-

leme Sözlü¤ü, C. IV, TDK yay›nlar›, Ankara 1969, s. 1414.
5 Ehliman Ahundov, Azerbaycan Halk Yaz›n› Örnekleri, Aktaran, “Girifl” ve “Sözlük”

bölümlerini yazan Semih Tezcan, TDK Yay›nlar›, Ankara 1978, s. 131.



anlafl›labilece¤i gibi, bu tekerlemenin Anadolu’ya ait varyantlar›nda
geçen deve tellal iken... ifadesi yanl›flt›r. Halk aras›nda dellek kelimesi-
nin bu anlam› unutulunca, yaflayan bir kelime olarak tellal kelimesine
analoji yap›lm›flt›r

Kelimenin Azerbaycan Türkçesindeki bu anlamlar›ndan bir k›s-
m›n› Seyfettin Altayl›, Azerbaycan Türkçesi Sözlü¤ü’nde göstermifl:

Dellek Ar. is. 1. Berber. 2. Eskiden berberlikle beraber, kafa derisi-
ni ustura vs. ile kanat›p kan almak gibi halk hekimli¤ini de yapan
adam. 3. Hamamda kese yapan adam, tellak. 4. mec. Dalavereci, baflka-
lar›n› kand›rarak onlar›n hakk›n› gaspeden adam, sahtekâr. Dellek kimi
bafl g›rhmag “aldatmak, nesi var nesi yok aldat›p elinden almak” dellek-
hana Ar. ve Far. is. “Berber dükkân›”; delleklik is. “1. Berber, eskiden
hem berber, hem de halk hekimi vazifesi, tellak. 2. mec. Hilekârl›k.”6

Azerbaycan Diyalektoloji Lü¤eti’nde de bu kelimenin argolaflm›fl bi-
çimi tespit edilmifltir: Delley (Hanlar) bic, hiyleger.7

Seyfettin Altayl›, Azerbaycan Türkçesi Sözlü¤ü’ne ald›¤› dellek ki-
mi bafl k›rhmak deyimine, Azerbaycan Türkçesi Deyimler Sözlü¤ü’nde bir
deyim daha eklemifltir: dellekliyi bafl›nda öyrenmek “ilk acemili¤ini ....
üzerinde ö¤renmek.”8 Bu deyimlerle anlam yak›nl›¤› olan yumurtadan
yun g›rhmah “her fleyden ve her durumdan ç›kar sa¤lamak”; yumurta-
dan yun g›rhan “her fleyden ve her durumdan ç›kar sa¤layan”; yine ay-
n› anlamlara gelen ilan g›rhmah ve ilan g›rhan ifadeleri de yayg›n kulla-
n›lan ilgi çekici sözlerdir.

Delleyhliy elemeyh deyimi “berberlik, sünnetçilik mesle¤ini icra et-
mek” anlam›na geldi¤i gibi, argolaflm›fl olarak “herhangi bir iflte usta
olmad›¤› hâlde usta gibi davranmaya çal›flmak” anlam›na da gelir. Gur-
ban olum, here menim bafl›mda bir delleyhliy elemesin “Lütfen, herkes be-
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6 Seyfettin Altayl›, Azerbaycan Türkçesi Sözlü¤ü, MEB Yay›nlar›, ‹stanbul 1994, s.
250.

7 M. fi. fiireliyev, M. ‹. ‹slamov, (Redaktörlü¤ünde Komisyon), Azerbaycan Dialekto-
loji Lü¤eti, C. I, ‹nceleyen: Sefi Behbutov, TDK yay›nlar›, Ankara 1999, s. 131.

8 Seyfettin Altayl›, Azerbaycan Türkçesi Deyimler Sözlü¤ü, Prestij Matbaas›, Ankara
2005, s. 173.



nim nezdimde ustal›k gösterisinde bulunmas›n” ifadesi de bu argolafl-
may› gösterir. Bütün bu ifadelerden, delleklik kelimesinin önce “usta-
l›k” anlam› kazanm›fl oldu¤u, daha sonra da argolaflma süreci yaflad›¤›
anlafl›lmaktad›r.

Dellek Murad: Dellekler içinden çeflitli çalg› aletlerini çalan mü-
zisyenler ve halk ozanlar› da yetiflmifltir. Bunlar›n, Azerbaycan ve Tür-
kiye’den yetiflenlerinin Abdal/ Teber kökenli olma ihtimalleri çok
güçlü görünüyor. Azerbaycan’daki bu tür sanatç›lar›n bafl›nda bir halk
ozan› olan Dellek Murat gelir. 18. yüzy›l âfl›klar›ndand›r. Ancak baz›
kaynaklar 17. yüzy›l›n âfl›¤› olarak göstermektedir. Do¤um ve ölüm ta-
rihi belli de¤ildir. Elde bulunan çok az say›daki fliirinden usta bir âfl›k
oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 8’li ve 11’li hece ölçüsüyle söyledi¤i fliirleriyle
tan›nmaktad›r. Koflmalar›nda vasiyetname ve üstadname özellikleri
var. Bir gerayl› koflmas›n› flöyle tapfl›rm›fl: Seher ba¤›n eser bad›,/ Dostun-
dan iste imdad›,/ Mövlam yarad›b murad›,/ Heç kes Dellek Murad olmaz.

Bir onbirli koflmas›n› ise flöyle tapfl›rm›fl: Dellek Murad deyer sözün
zat›n›,/ El elden ötkündü iflin çetini,/ Kurda gufla gismet ele etini,/ Atan›
o¤ula möhtac eyleme.9,10

Abdallarda Delleklik: K›rflehir ve çevresinden yetiflmifl büyük
ozanlar Muharrem Ertafl, Çekiç Ali, Hac› Taflan ve benzerleri de söz
konusu bu Abdal/ Teber toplumundan ç›km›flt›r. 

Zurnac› Hüseyin Usta (Kabaday›): K›rflehir yöresi Abdallar›n-
dan olan Zurnac› Hüseyin Usta, Kabaday› ad›yla meflhur olup, önemli
bir “f›kra tipi” olarak bilinir. Onun müzisyenlik yan›nda berberlik yap-
t›¤› ve sünnetçi oldu¤u da kay›tlara geçmifl bulunuyor: “Kabaday›, ke-
mane çalmakla birlikte sünnetçilik de yapard›. Haz›r cevapl› olmas›-
n›n yan›nda nüktedan ve alçakgönüllü olan Kabaday›, K›rflehir Abdal-
lar›n›n bütün özelliklerini üzerinde toplam›flt›r.”11
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9 Ehliman Ahundov vd., Azerbaycan Âfl›klar› ve El fiairleri, Hzl. Saim Sakao¤lu vd., C.
1, Halk Kültürü Yay›nlar›, ‹stanbul 1985, s. 78-79.

10 Bu eserin sözlü¤ünde dellek kelimesi için “berber” anlam› verilmifltir (s. 192).
11 Ramazan Gürses, K›rflehir Abdal F›kralar›-Metin Toplama, Gazi Üniversitesi K›rflehir Fen-

Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü Bitirme Tezi, K›rflehir 2006, s. 61.



Hakk› Atik ve Delleklik

K›rflehir Berberler Cemiyeti Kurucu Baflkan› da olan Hakk› Atik,
bu mesle¤in Anadolu’daki tipik örneklerinden biridir. Ustas›, Âfl›kpa-
flal› Diflçi Memifl’tir. Bu adland›rma, Diflçi Memifl’in hem berber, hem
de diflçi oldu¤unu göstermesi bak›m›ndan çok güzel ve ilgi çekici bir
duruma iflaret ediyor. Asl›nda mesle¤i diflçilik olan Danimarkal› bir tu-
rist de bana, kendi mesleklerinin berberlik mesle¤inden ç›kma oldu¤u-
nu ve Danimarka’daki diflçilik e¤itimi s›ras›nda bunun vurguland›¤›n›
söylemiflti. ‹flte Azerbaycan’daki “delleklik” mesle¤inin Anadolu’daki
karfl›l›¤›n› bu Diflçi Memifl’in ç›ra¤› olan Berber Hakk› Atik’ten ö¤re-
niyoruz. Ona göre bu mesle¤in sahipleri diflçilik, berberlik, sünnetçilik
yan›nda baflka ifller de yapm›fllard›r. Afla¤›ya bunlardan baz›lar›n› ald›k:

Kan alma: Omuzla kürek aras›nda, enseye yak›n yerde birikti¤i
düflünülen yarars›z, hatta zararl› kan›n ak›t›lmas› gerekti¤ine inan›l›r.
Bu kan, damarda dolaflmamaktad›r; onun için bulundu¤u bölgede ke-
sik açarak bu kan› boflaltman›n riski yoktur. Bu kan boflalmazsa yüksek
tansiyon, buna ba¤l› bafl a¤r›s› ve vücut k›rg›nl›¤› gibi hastal›klar›n in-
san› verimsizlefltirece¤ine inan›l›r. Dellekler usturalar›yla bu bölgede
bir kesik açar, kan› da boynuz dayayarak onun içinden boflalt›rlard›. 

Sar›l›k kesme: Sar›l›k olmufl hastan›n kula¤›ndan kan alarak gö-
züne sürmek yoluyla yap›l›rm›fl.

Damak kesme: Çocuklarda görülen “kurba¤ac›k” da denen a¤›z
içi hastal›¤›n›n tedavisidir. Çocuk, dama¤› kirtifl kirtifl biçimde yara ol-
du¤u için ememez. O kirtiflleri kesici aletle yüzeyden keserek “ç›rtmak”
suretiyle kanat›r, tuz ve kahve kar›flt›r›p bafl parmakla sürer, belki de
var olan mikroplu alan› dezenfekte ederek sa¤alt›rlard›.

Kulunç tedavisi: Kulunç, yorgunluk ve üflütmeye ba¤l› olarak ge-
nellikle belin üstünde ve iki kürek aras›nda kaslar›n kat›laflmas› ve
sertleflmesiyle oluflan s›rt a¤r›s›na da yol açan hastal›kt›r. Kulunç olufl-
mufl bölgeyi üç gün masaj yaparak ovar, so¤uktan korurlard›. Üçüncü
gün masaj›ndan sonra parmak gibi kas kitleleri kabar›p ortaya ç›kar.
Usta, iyice ›s›tt›¤› parmak uzunlu¤undaki özel i¤neleri, bu kat›laflm›fl
kitlenin uzununa bat›r›r, 10-15 dakika sonra ç›kar›rd›. Böylece yumu-
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flayan kas kitlesinin a¤r›s› geçer ve hasta ac› çekmekten, hareketsizlik-
ten ve verimsizlikten kurtulurdu.

Si¤il tedavisi: Si¤il, bir çeflit cilt hastal›¤› olup, görünüfl itibar›yla
deri özerinde oluflmufl çirkin bir kitledir. Özellikle ellerin üstünde olmak
üzere vücudun birçok yerinde oluflabilmektedir. Hatta göz kapa¤›, du-
dak, tenasül uzuvlar› gibi hassas bölgelerde de s›k ortaya ç›kabilir. Din
adamlar› bunu okuyup üfürmek ya da dua yazmak yoluyla yok etme¤e ça-
l›fl›rlard›. Dellekler, yakma ameliyat› ile tedavi ederlerdi. Usta, iki tane
bak›r tel al›r, bunlar› ispirto atefli gibi bir ateflte ›s›t›r, ›s›nan tellerin s›-
cak ucunu nöbetlefle si¤ile de¤dirirdi. Si¤il, kabu¤u kuruyup soyulan bir
ceviz gibi çatlay›p gömlek gömlek soyulurdu. En sonunda dipte ortaya
ç›kan yumuflak doku da da¤lanarak kesin tedavi gerçekleflmifl olurdu. 

Bütün bu ve benzeri tedavilerden anlafl›ld›¤›na göre, bugünkü t›b-
b›n cerrahi yöntemlerle uygulad›¤› bedene müdahalelerin ço¤unu del-
lekler yapmaktayd›. Hatta Op. Dr. Osman Memifl’in verdi¤i bilgiye gö-
re, modern anlamda t›pta uzmanl›k alanlar› belirlenirken bir “cerrahi”
anabilim dal›n›n gerekip gerekmedi¤i tart›fl›lm›fl, bu ifllerin berberlere
b›rak›lmas› gerekti¤i konusunda ciddi düflünceler öne sürülmüfltür.
Çünkü bedene müdahalenin araç ve gereçlerinden kesici olan ülgüç
(ülgüc “ustura”),12 da¤lay›c› olan “da¤la¤›” (da¤lov;13 da¤la¤u;14 da¤la-
¤›),15 delici olan i¤ne ve flifl gibi aletleri, dellekler büyük bir ustal›kla
kullanabilmekteydiler. 
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12 Seyfettin Altayl›, Azerbaycan Türkçesi Sözlü¤ü, MEB Yay›nlar›, ‹stanbul 1994, s.
1175.
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2001, s. 38.

14 Nil Sar›, “Cerrahiyat-ül Haniye’de Da¤lama Yoluyla ‘Mal’i Hülya’ Tedavisi ve Aku-
punktur Yöntemiyle Karfl›laflt›r›lmas›”, Serafeddin Sabuncuo¤lu (1386-1470), 14
Mart 1985, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe T›p Tarihi Enstitüsü, Yay›n No: 2
Kayseri 1985, s. 175.

15 Nejat Y›lmaz Ilgaz; Melâhat Dönmez, “Sabuncuo¤lu fierafeddin’de Kad›n Hastal›k-
lar› ve Do¤um Bilgileri”, Serafeddin Sabuncuo¤lu (1386-1470), 14 Mart 1985, Erciyes
Üniversitesi Gevher Nesibe T›p Tarihi Enstitüsü, Yay›n No: 2 Kayseri 1985, s. 84.



Eserlerini Türkçe yazan Fatih Sultan Mehmet devri t›p bilginle-
rinden olan fierafeddin Sabuncuo¤lu gibi bilginlerden de ö¤renebildi-
¤imiz geleneksel tebabet bilgilerini edinen dellek ve berberlerin, söz
konusu bu tedavilerden bir k›sm›n› uygulamaya çal›flmalar›ndan ibaret
bir durumla karfl› karfl›ya oldu¤umuzu kabul etmeliyiz. Yoksa tellakla-
r›n ya da berberlerin tebabeti gelifltirdikleri, hatta onlar›n, tabiplerin
atalar› oldu¤u gibi yanl›fl bir düflünceye kap›lmamak gerekir.

Nat›r: Azerbaycan Türkçesinde nat›r kelimesi de “hamamlarda
kad›n müflterileri keseleyip y›kayan kad›n hizmetçi” kök anlam›yla
kullan›lmaktad›r. Ferit Devellio¤lu nat›r kelimesinin Arapçadan gelme
isim oldu¤unu belirterek flu bilgileri vermektedir: nât›r “1. ba¤, bahçe
bekçisi. 2. hamam nat›r›, hizmetçisi.16 Nat›rlar da hamamda keseleme,
ovma ve masaj ifli yapmakla kalmaz; ek olarak makyaj yapma, kafl al-
ma, a¤da yapma, bugün manikür-pedikür denen t›rnak bak›m› yapma,
dövme yapma, kulak ve burun delme, h›zma ve küpe takma, dü¤ünler-
de gelin bafl› bezeme gibi birçok ifli yaparlard›.

Nat›rlar, bu hizmetleri yapmak için mahalle aralar›na, hatta evle-
re dahi girerlerdi. Bu s›rada, ilk Türk romanlar›nda çokça karfl›lafl›lan
bohçac› kad›nlar gibi söz götürüp getirme, ara yapma, ara bozma iflleri
de yaparlard›. ‹ran gibi geleneksel toplum yap›s›n› koruyan ülkelerde
bu tip iflleri yapan kad›nlar çok fazlayd›. Bugün de fazlad›r. Türkiye’de
yaflayan birçok ‹ranl› mülteci kad›n ya kuaförde çal›flmakta, ya da
evinde “kafl alma” gibi hizmetler vermektedir. Geçmiflte bunlar yaln›z
nat›r” olarak de¤il, u¤rafllar› say›lacak kadar çok yapt›klar› iflle an›l›r-
lard›. Örne¤in: San›r›m, Gafl Alan Helme tarihte gerçekten yaflam›fl
bir tiptir. Yapt›¤› olumsuz ifllerden ötürü toplumun nefretini kazanm›fl
olmal› ki onun hakk›nda afla¤›lay›c› sövgüleri de içine alan tekerleme-
ler günümüze kadar gelmifltir. Biz afla¤›daki tekerleme k›r›nt›s›n› kuzey-
bat› Azerbaycan (bugünkü Gürcistan ve Ermenistan)’dan gelerek
Kars’a yerleflmifl Türklerden derlemifltik: Ay Helme Helme,/ Sen bize
gelme/ Bizde tiken var/ Seni ..ken var!
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Bu Helme, Güney Azerbaycan’da da olumsuz bir tip olarak an›l-
maktad›r. Öyle ki flairlerin kendisine telmihte bulundu¤u bir “maz-
mun” durumuna gelmifltir. fiehriyâr’›n, “Döyünme-Söyünme” bafll›kl›
fliirinden anlafl›ld›¤›na göre, bu tip, her türlü kötülü¤ü yapan bir düfl-
mand›r ve o kadar kötücüldür ki iyi bir fleyler oldu¤unda sinirlenerek
kendi memelerini tand›r›n duvar›na yap›flt›r›p kebap edecek kadar ç›l-
g›nlaflabilmektedir. fiehriyär, Kuzey Azerbaycanl› flâir Süleyman Rüs-
tem’in flahs›nda Kuzey Azerbaycanl›lara seslenerek, onlarla ayr› düfl-
müfl olmalar›n›n düflman ifli oldu¤unu; bir araya gelmelerinin de düfl-
manlar›n› kudurtacak kadar k›skand›rabilece¤ini, bu Gafl Alan Hel-
me’ye telmihte bulunarak flu dizelerle ifade ediyor: Gardafl! Gözüm ah-
tarmada goy bir seni taps›n/ ‘Eflkim, tilisim da¤lar› Ferhâd kimi çaps›n/ Düfl-
men var ise, emcegini tendire yaps›n/ Hesret galal› biz size, bir gern yar›m-
d›r/ A¤lar gözümün flâhidi fli‘rim, setar›md›r/ Övrefl Gafl Alan Helme gözü
gafldan ay›rm›fl/ Cellâd gemesiyle, bedeni bafldan ay›rm›fl/ Candan ciyeri,
gardafl› gardafldan ay›rm›fl/ Bir millete dünyâ boy›, bir fâci‘e do¤mufl/ Biz el-
lerin o gehraman ehsâs›n› bo¤mufl17 (fiehriyâr 1373: 65-66). 

Sonuç olarak, dellek kelimesinin anlam boyutlar›, tellaklar›n bece-
ri ve u¤rafl alanlar›ndaki genifllemeye uygun olarak genifllemifltir, diye-
biliriz. Bunlar, ‹ran co¤rafyas› gibi radikal toplumsal de¤iflmelerin ya-
flanmad›¤› yerlerde daha uzun süre yaflayabilmifl, Azerbaycan ve Türki-
ye gibi ink›laplarla modernleflen, bilimin daha çok hakim olabildi¤i
yerlerde ise giderek yaflayamaz olmufllard›r. Asl›nda geleneksel tebabet
bilgilerini edinen bu delleklerin, becerileri ölçüsünde söz konusu bu
tedavilerden bir k›sm›n› uygulamaya çal›flmalar›ndan ibaret bir duru-
mun yaflanm›fl oldu¤unu kabul etmeliyiz. Yoksa tellaklar›n ya da ber-
berlerin tebabeti gelifltirdikleri, hatta onlar›n, tabiplerin atalar› olduk-
lar› gibi yanl›fl bir düflünceye kap›lmamak gerekir.
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Kayseri’de Kullan›lan Yerel Bak›m Ürünleri

Nahide Karahan*

Kozmetik ürünleri gibi bak›m amac›yla kullan›lan ürünler Kayse-
ri’de kullan›lanlar olarak s›n›rland›r›ld›. Yerel bak›m ürünleri dedi¤i-
miz bu malzemeleri flöyle s›n›fland›rabiliriz.1

Saç ‹çin Kullan›lan Yerel Bak›m Ürünleri

Kil: Bir toprak çeflididir. Saç y›kamak için flampuan gibi kullan›-
lan kil saçlar›n parlak ve bak›ml› görünmesini sa¤lar. 

Ya¤mur Suyu: Ya¤mur ya¤arken kovada biriktirilen ya¤mur suyu-
nun saçlar› uzatt›¤›na inan›l›r ve saçlar bu su ile y›kan›r.

Papatya: Papatya saç için kullan›lan bir di¤er malzemedir. Saç bo-
yas› olarak kullan›lan papatya suda kaynat›l›r ve ç›kan su saça sürüldü-
¤ü zaman saç›n rengi aç›l›r. 

Oksijen Suyu: Mikrop kapmamas› için yaralar›n temizli¤inde kul-
lan›lan oksijen iyi bir saç boyas›d›r. Oksijen hangi saça sürülürse sürül-
sün sar› yapar.

Yonca: Kaynat›larak kullan›lan yonca saç k›r›klar›n› gideriri ve
k›r›lmay› önler.
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Asma Suyu: Asman›n a¤lama suyu olarak da bilinen bu su buda-
ma mevsiminde asma yapraklar›n›n üzerinde bulunur ve ya¤mur suyu
gibi saçlar› uzat›r.

Gelincik Çiçe¤i: Gelincik çiçe¤i elde ovuldu¤u zaman k›rm›z› bir
renk ç›kar. Bundan yola ç›k›larak az su ile kaynat›lan gelincik çiçe¤i
k›naya alternatif olarak kullan›l›r. 

Sirke: Elma ya da üzümden üretilen sirke saç y›kanacak suya bir
miktar kat›l›r ve bununla saç y›kan›r. Böylece sirke saçtaki kepe¤i yok
eder ve kepek oluflumunu önler. 

Limon: Limonun sertlefltirme özelli¤i halk içinde jöle özelli¤i ka-
zanm›fl ve limon saçlara sürülerek saç›n sertleflmesi sa¤lanm›flt›r. Li-
mon bir flekil verici olarak kullan›lm›flt›r.

Ceviz Yapra¤›: Ceviz yapra¤›n›n kaynat›l›p renkli suyundan fayda-
lan›l›r. K›naya kat›lan ceviz yapra¤› suyu, k›nan›n rengini koyulaflt›ra-
rak k›nan›n daha kal›c› olmas›n› sa¤lar.

Zeytinya¤›: Saç y›kanmadan biraz evvel saça sürülen zeytinya¤›
saç›n daha parlak olmas›n› sa¤lar.

Cilt ‹çin Kullan›lan Yerel Bak›m Ürünleri

Peryavflan›: Peryavflan› güzel kokulu bir bitkidir. Bunda dolay›
parfüm gibi kullan›lm›fl ve banyo suyuna kat›larak vücudun güzel kok-
mas› sa¤lanm›flt›r. Peryavflan› ayr›ca yeni do¤mufl çocuklar›n k›rk› ç›-
karken yapt›r›lan banyo suyuna kat›l›r ve çocu¤un geliflmesi ve güzel
kokmas› sa¤lan›r.

Ab›r: Küçük çocuklar›n kas›k ve koltuk altlar›na sürmek için na-
ne, mersin, kekik, gül ve cennet süpürgesi yapraklar›n›n dövülmesin-
den elde edilen bir çeflit tozdur. Parfüm amaçl› kullan›l›r.

Calba Çiçe¤i: Kaynat›l›p çay gibi içilen bu bitki özellikle ergenlik
dönemindeki gençler taraf›ndan ergenlik sivilcelerinin yok olmas› için
içilir.

Ç›kra¤otu: Çiçekli bir bitki olan Ç›kra¤otunun çiçekleri Peryav-
flan› gibi banyo suyuna kat›larak cildin düzgün olmas›n› ve güzel kok-
mas›n› sa¤lar.
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Ebelikotu: Kaynat›larak çay olarak içilen, çerkez çay› olarak da bi-
linen bu bitki cilde iyi gelir ve pürüzsüz görünmesini sa¤lar.

Art›gan: Yapraklar› dökülerek ele k›na gibi yak›lan bu bitki ayn›
zamanda k›naya da kat›larak k›nan›n rengini koyulaflt›r›r.

Kargasabunu: Su içinde yetiflen kökleri ve dallar› sabun gibi kö-
püren bu bitki daha çok el y›kamada kullan›l›r.

Kuflburnu: Kuflburnu ya da ‹tburnu olarak bilinen bu bitkinin
meyvesi toplan›p kurutulur ve kaynat›larak içilir. Kuflburnu cilt için
faydal› olan bitkilerin bafl›nda gelir.

Patates: Ciltteki yan›k lekelerinin giderilmesi için kullan›l›r. Ren-
delenerek yan›k izlerinin üzerine konulan patates izlerin kaybolmas›n›
sa¤lar.

Süt Kayma¤›: Çatlam›fl ellere ve dudaklara sütün üzerindeki kay-
mak, yaralar› yumuflatmas› için kullan›l›r. Böylece sütün kayma¤›nda
biriken ya¤, kuru cildi ya¤land›r›r. Yani kremlere alternatif olarak kul-
lan›l›r.

Limon: Saç için de kullan›lan limon ellere sürüldü¤ü zaman elle-
ri beyazlaflt›r›r.

Elma Suyu: Gözün önündeki yorgunluktan ve uykusuzluktan olu-
flan morluklar elma suyu sayesinde yok olur.

Yumurta Sar›s›: Yüze sürüldü¤ü zaman cilde taze bir görünüm ve-
ren yumurta sar›s› ayr›ca cildi besler.

Makyaj Amaçl› Kullan›lan Yerel Bak›m Ürünleri

Kazan Karas›: Yerel olarak kullan›lan belki de en ilginç malzeme
kazan karas›d›r. Kazan karas›ndan kastedilen tencerenin üzerindeki
istir. Kad›nlar bunu kafllar›na sürerek kafl boyas› olarak kullanm›fllar-
d›r.

Kör Bu¤day: ‹laçlanmad›¤› için ya da so¤uk vurdu¤u için yetifle-
meyen bu¤daya kör bu¤day denir. Bu bu¤day kömür gibi siyaht›r ve
de¤di¤i yeri siyahlaflt›r›r. Bundan yararlanan k›rsal kesimdeki bayanlar
kör bu¤day› sürme olarak kullanm›fllard›r.
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Çam Kozala¤›: Sürme gibi kullan›lan bir di¤er malzeme de çam
kozala¤›d›r.Çam kozala¤› yak›ld›¤› zaman siyah olur ve de¤di¤i yerden
kolayca ç›kmaz. Bundan dolay› yanm›fl kozalak sürmeyi hat›rlatm›fl ol-
mal› ki bayanlar bunu sürme yerine kullanm›fllard›r.

Engilikotu: Engilikotu asl›nda ip boyamada kullan›lan bir bitkidir.
K›rm›z› renktedir. Kökünden ç›kan rengi genç k›zlar ve çocuklar oje
olarak kullanm›fllard›r.

Karam›k: Karamuk olarak da bilinen bu bitkinin meyvesi k›rm›z›
renktedir ve yenilebilir bir bitkidir. Yenilirken dudaklar› k›rm›z›ya bo-
yad›¤› için bayanlar bundan yola ç›karak Karam›k bitkisini hem ruj
hem de all›k olarak kullanm›fllard›r.

Çam Sak›z›: Çam a¤ac›n›n ve viflne a¤ac›n›n üzerinde yap›flkan
bir sak›z bulunur. Buna çam sak›z› denir. Bayanlar bu çam sak›z›n› a¤-
daya alternatif olarak kullanm›fllard›r. Ayr›ca bayanlar›n evde fleker,
su, limon kar›fl›m›n› kullanarak kendilerinin yapt›klar› bir a¤da çeflidi
daha bulunmaktad›r.

Gelincik Çiçe¤i: Gelincik çiçe¤i saç boyas› olarak kullan›lman›n
yan›nda su içinde günefl alt›nda bekletilip oje olarak da kullan›l›r. 

Ceviz Kabu¤u: Cevizin kabu¤u yand›¤› zaman kal›c› bir siyahl›k
ç›kar›r. Bu siyahl›¤› kad›nlar rast›k olarak kullan›rken erkekler b›y›kla-
r›n› boyamak için kullan›rlar.

Difl ‹çin Kullan›lan Yerel Bak›m Ürünleri

Tuz: Tuz difl macunu yerine kullan›lan bir üründür. 

Karbonat: Karbonat da difl macunu yerine kullan›lan bir ürün ol-
mas›na ra¤men bir süre sonra difllerin siyahlaflmas›na neden olmakta-
d›r.

Sabun: Yine difl macunu yerine kullan›lan sabun köpürtülerek difl-
lere sürülür. Sabun köpü¤ü difllerin beyazlamas›n› sa¤lar. 
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Müzikle Bedeni Tedavi

Fulya Soyata*

Tarihsel olarak incelendi¤inde büyüsel, dinî, askeri ve e¤lence
amaçl› olarak kullan›lan müzi¤in, hastal›klar›n tedavisinde de kulla-
n›lm›fl oldu¤u görülür. Yüzy›llar içinde filozoflar, hekimler ve müzis-
yenler, müzi¤in tepkisini oluflturan unsurlar› aç›klamaya çal›flm›fllard›r.
Burada iki teori söz konusu olmufltur. Bunlard›n biri, müzi¤in duygula-
ra yapm›fl oldu¤u etki, ikincisi ise müzi¤in fizyolojik etkileri nedeniyle
beraberinde oluflturdu¤u psikolojik etkidir.

Müzik ve Hareket Tedavisi Gelene¤i

Aktif Müzik Terapi: Kam ve Baks› ad› verilen Orta Asya hekim-
leri, müzik ve dans› hasta tedavisi için kullan›yorlard›. Kazakistan, K›r-
g›zistan, Altay, Mo¤olistan ve Sibirya bölgelerinde hâlen devam eden
bu dans terapisi, kol, omuz ve bafl hareketleriyle faaliyete geçen ruhi
enerjinin bütün vücudu sarmas› ile elde edilen trans hâli sonucu, has-
ta kifli için gerekli tedavi bilgisine ulaflmay› amaçlamaktad›r. Baks›lar;
k›lkopuz, dombra, flankopuz, asatayak, davul gibi müzik aletleri ile
trans ve tedavi eylemini gerçeklefltiriyorlard›. Bu seanslarda genel ola-
rak Pentatonik müzik tonlar› kullan›l›yordu. Londra Nordoff Robbins
müzikterapi enstitüsünde uygulanan tedavi sisteminde Pentatonik mü-
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zi¤in kiflilerde kendine güven ve kararl›l›k oluflturdu¤u bulgusu ile,
otistik çocuklar›n tedavisi ve e¤itiminde bu müzik kullan›lmaktad›r.
Tümata çal›flmalar› içinde, Baks› dans› ile birlikte çeflitli sufi danslar›
(semah ve sema) incelenmekte ve oluflturulan aktif müzikterapi anla-
y›fl› ile bu eski teknikler, modern t›p içinde, otizm, geriatri, onkoloji,
immünoloji, nöroloji, kardiyoloji, depresyon, anksiete vb. konular›nda
tedavi amac› ile uygulanmaktad›r. Bu konularda Berlin Urban Hasta-
hanesi ve Viyana Meidling Klini¤i ifl birli¤i söz konusudur. 

Pasif Müzik Terapi: Türk tarihi ve kültüründe önemli bir yeri
olan müzik ve dans ve bunlarla yap›lan tedavi konusunda; pentatonik
müzik formu ve Baks›-Kam tedavi gelene¤inin yan›s›ra olgunlafl›p yer-
leflen makam müzi¤i ile tedavi günümüz t›bb›nda yeniden güncelleflmifl
bulunmaktad›r. Bin y›ldan daha önceki zamanlarda Orta Asya’da, Ho-
rasan ve Uygur bölgelerinde geliflerek yay›lan makam musikisi hakk›n-
da Farabi, ‹bn-i Sina, Ebu Bekir Razi, Hasan fiuri, Hekimbafl› Gevrek-
zade Haf›z Hasan Efendi, Haflim Bey eserler yazm›fllar ve makamlar›n
duygular ve organlarla iliflkilerini tasniflerle belirtmifllerdir. Pentato-
nik müzik Türk illerinde geliflmeye devam ederken, yedili sistem olan
ve bir tam sesin dokuz komadan oluflmas› esas›na dayal› makam siste-
mi, takriben dört yüzü geçen makam zenginli¤i ile kültür ve sanat›m›-
za büyük katk›da bulunmufltur. 

MS 834-932 y›llar›nda yaflam›fl olan Türk bilginlerinden Ebu Be-
kir Razi, melankoliklerin tedavisi üzerine yazd›¤› bir eserinde flöyle di-
yor: “... melankolik hasta kesinlikle meflguliyetle tedavi edilmelidir. ...
melankolik hasta bal›k tutma veya avlanma gibi e¤lenceli ifllerden bi-
ri ile u¤raflmal›d›r. Mümkünse çeflitli oyunlara al›flt›r›lmal›d›r; huyunu,
ahlak›n›, davran›fllar›n› be¤endi¤i ve sevdi¤i kimse ile buluflup görüfl-
meli özellikle güzel sesle okunan flark›lar dinlemelidir.”

Farabi (870-950) makamlar›n ruha etkisini flöyle s›n›fland›r›r:
Rast makam›, insana sefa; Rehavi makam›, insana beka; Küçek maka-
m›, insana hassasiyet; Büzürk makam›, insana havf; ‹sfahan makam›,
insana hareket kabiliyeti ve güven hissi verir; Neva makam›, insana
lezzet ve ferahl›k; Uflflak makam›, insana gülme hissi; Zirgüle makam›,
insana uyku; Saba makam›, insana flecaat; Buselik makam›, insana
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kuvvet; Hüseyni makam›, insana sulh; Hicaz makam›, insana tevazu
verir.

‹bn-i Sina (980-1037), musikinin t›pta oynad›¤› rolü flöyle tan›m-
lamaktad›r: “...tedavinin en iyi yollar›ndan, en etkililerinden biri, has-
tan›n akli ve ruhi güçlerini artt›rmak, ona hastal›kla daha iyi mücade-
le için cesaret vermek, ona en iyi musikiyi dinletmek , onu sevdi¤i in-
sanlarla bir araya getirmektir...”

‹bn-i Sina, Farabi’nin eserlerinden çok yararland›¤›n› ve hatta
musikiyi de ondan ö¤renerek T›p mesle¤inde uygulamaya koydu¤unu
söylemektedir. Arapça yazd›¤› Kitab’ün-necat ve Kitab’üfl-flifa’daki on
iki fas›l tamamen musikiye ayr›lm›fl oldu¤undan, bu k›s›m Baron Ro-
dolph Dearlangar taraf›ndan Frans›zca olarak La Musique Arap ad›yla
yay›nlanm›flt›r.

Türk hekimlerinden fiuuri’nin Tadil-i Emzice adl› eserinde müzik
ile tedavi hakk›nda genifl bilgi vard›r. fiuuri, Tadil-i Emzice’de belirli
makamlar›n günün belirli zamanlar›nda etkili oldu¤unu belirtmekte-
dir: Rast ve Rehavi makamlar›, seher zamanlar›; Hüseyni makam›, sa-
bahleyin; Irak makam›, kufllukta; Nihavend makam›, ö¤leyin; Hicaz
makam›, iki ezan aras›; Buselik makam›, ikindi zaman›; Uflflak makam›,
gün batarken; Zengüle makam›, gurubdan sonra; Muhalif makamlar›,
yats›dan sonra; Rast makam›, gece yar›s›; Zirefkend makam›, gece ya-
r›s›ndan sonra etkilidir.

fiuuri’ye göre musikinin meclis adamlar›na olan etkileri de birbir-
lerinden farkl›d›r: ulema meclisine, Rast ve Tevabii makamlar›; ümera
meclisine, Isfahan ve Tevabii makamlar›; dervifller meclisine, Hicaz ve
Tevabii makamlar›; sufiler meclisine, Rehavi ve Tevabii makamlar› et-
kilidir.

Selçuklu Sultan› Nureddin Zengi taraf›ndan fiam’da yapt›r›lan
Nureddin Hastanesinde musiki makamlar› tedavi amac›yla kullan›l-
m›flt›r. 700 seneden beri Amasya, Sivas, Kayseri, Manisa, Bursa, ‹stan-
bul (Fatih Külliyesi) ve Edirne flifahanelerinde 100 sene önceye kadar
musiki ile tedavi uygulanm›flt›r. Evliya Çelebi seyahatnamesinde flöyle
yaz›l›d›r: “Merhum ve ma¤fur Bayezid Veli ... Vak›fnamesinde hastala-
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ra deva, dertlilere flifa, divanelerin ruhuna g›da ve def’i sevda olmak
üzere on adet hanende ve sazende gulam tahsis etmifltir ki, üçü hanen-
de biri neyzen, biri kemani, biri musikâri, biri santuri, biri udi olup,
haftada üç kere gelerek hastalara ve delilere musiki fasl› verirler...”

Anlafl›ld›¤›na göre, Horasan kaynakl› Türk sanat musikisi ve Ho-
rasan-Anadolu musiki makamlar›m›z›n olgunlu¤u ile geliflen pasif mü-
zik terapi gelene¤i icras› s›ras›nda hastalar rahat bir flekilde oturarak
veya uzanarak dinlenme hâlinde idiler. Bu tedavi fleklinde amaç, has-
talar›n emosyonel (duygu) durumlar›n› de¤ifltirerek onlar› rahatlatmak
ve kendine güvenlerini kazanmalar›na yard›mc› olmak idi. 

Günümüzde taraf›m›zdan uygulanan teknikte bu esaslara sad›k
kal›nm›flt›r. Hasta istirahat pozisyonunu al›r, bir seans süresince genifl
ve rahatlat›c› bir ritim ve su sesi eflli¤inde, ney, rebab, çeng, ut, domb-
ra ve rübab ile emprovize (ritimli taksim) yap›l›r ve uygun makamlar
üzerinde çal›fl›l›r. Bu flekilde bir icra s›ras›nda, otizmden ve psikolojik
çocuk hastal›klar›ndan geriatriye kadar çeflitli psikolojik ve fizik hasta-
l›klarda olumlu de¤iflmeler ve iyileflmeler gözlenmektedir. Bu konuda
Dr. L. Gutjahr ve Prof. V. Mechleid taraf›ndan EEG ölçümleri yap›l-
m›fl ve en az 1000 y›ll›k bu gelenek bugünün laboratuvar›nda do¤ru-
lanm›flt›r. 400’den fazla oldu¤u bilinen bu makamlardan önemli olan
15 tanesi üzerinde uygulamalardan sonra tedavide kullan›lacak kaset
ve CD’ler taraf›m›zdan vücuda getirilmifltir. Viyana’da Meidling Reha-
bilitasyon Merkezinde komada bulunan hastalara Türk musikisi ma-
kamlar› dinletilerek terapi uygulamalar› yap›lmakta olup, beyinde alfa
ve teta dalgalar›n›n de¤iflti¤i tespit edilmifltir ve birçok hastan›n mü-
zik terapi seanslar› ile komadan ç›kt›klar› gözlenmifltir.

Makamlar›n Organ Tesiri, Zaman Ba¤lant›s›, Tedavi Etkileri

Nihavend Makam›: Sar› safra, gündüz ve erkek ba¤lant›l›d›r. Kan
dolafl›m›, kar›n bölgesi, kalça, uyluk ve bacak bölgelerine etkilidir. Ku-
lunç, bel a¤r›s› ve tansiyon rahats›zl›klar›na faydal›d›r. Kuvvet ve bar›fl
duygusu verir. Ak›l hastal›klar›na etkili oldu¤u konusunda önemli bil-
giler vard›r. En eski makamlardand›r. Ebu-selik kelimesinden geldi¤i
söylenmektedir (Güzel yazma ve söyleme yetene¤i).
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Rast Makam›: So¤uk organlar olan kemik, beyin ve ya¤lara etki-
lidir. Fazla uyumay› engeller. Düflük nabz›n yükselmesine yard›mc›
olur. Özellikle çocuk bünyesinde nem hakim oldu¤u için; bu nedenle
oluflan dengesizlikleri düzeltir. Ak›l hastal›klar›na iyidir. Sar› safra ba¤-
lant›l›d›r. Erkek karakter gösterir. Gündüz, sal› günleri etkisi fazlad›r.
Tedavi de¤eri yüksek olan dört esas makamdan birisidir. Sefa, nefle, iç
huzuru ve rahatl›k verir. Felç illetine devad›r. Bafla ve göze etkilidir.
Kaslara tesiri vard›r. En eski makamlardand›r. Spazm› çözücü özelli¤i
nedeniyle spastik ve otistik hastalar›n tedavisinde yararl›d›r. Mars ge-
zegeni ile ba¤lant›l›d›r.

Rehavi Makam›: Nemli ve kuru, sar› safra, erkek, sa¤ omuz, bafl
a¤r›lar›, burun kanamalar›, a¤›z çarp›kl›¤› ve balgamdan gelen hasta-
l›klara, ak›l hastalar›na faydal›d›r. Do¤uma yard›mc› olur. Gö¤üs, mide
ve yan bö¤ür (basen) için faydal›d›r. Sonsuzluk ve yer çekiminden kur-
tulma duygusu verir. Urfal›; Urfa’ya ait demektir. X. yüzy›ldan önceye
giden bir geçmifli vard›r. ‹bn-i Sina ve Evliya Çelebi’de bahsi çok ge-
çer. Sonralar› Rast makam›, Rehavi makam›n›n yerini alm›flt›r. Di¤er
ad› Ruhavi’dir. 

Hüseyni Makam›: Sabah ve gün a¤ar›rken etkilidir. Sabah ve ö¤-
len aras› etkisi fazlad›r. Cumartesi özel gündür. Güzellik, iyilik, sessiz-
lik, rahatl›k verir ve ferahlat›c› özelli¤i vard›r. Karaci¤er, kalp ve ruh-
lar›n iltihab›n› söndürür ve yok eder. Mide hararetini giderici özelli¤i
vard›r. Büyük erkeklerde görülen gizli ateflli nöbeti ve günde bir kere
gelen ateflli nöbetin giderilmesinde faydal›d›r. Sol omuza etkilidir. S›t-
ma hastal›¤›na iyidir. Bar›fl duygusu verir. ‹ç organlara etkilidir. Tabiat
ile birlefltirir. ‹çindeki, gizli pentatonik yap› sebebiyle, kendine güven
ve kararl›l›k duygusu verir; bundan dolay› otistik ve spastik hastalara
faydal›d›r. En eski makamlardan biridir. En az alt› as›rl›kt›r. Mert bir
ifadesi vard›r. Kalp, karaci¤er ve mide için faydal›d›r.

Hicaz Makam›: Yats›dan sabaha kadar olan zamanda etkisi fazla-
d›r. Kuru-so¤uk nedenli hastal›klar için faydal›d›r. Kemiklere, beyne
ve çocuk hastal›klar›na tedavi edici etkisi vard›r. Üro-genital sisteme
ve böbreklere etki gücü fazlad›r. Alçakgönüllülük duygusu verir. Düflük
nab›z at›m›n› yükseltir ve gö¤üs bölgesi di¤er önemli etki alan›d›r. En
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eski makamlardand›r. Zengüle ve Zirgüle makamlar› ile yak›nl›k göste-
rir. 

Pentatonik Melodiler: Pentatonik müzik, Asya kökenli Türk mu-
sikisinin en önemli ve karakteristik özelli¤idir. Bir gam içindeki 7 ses-
ten ikisinin azalmas› ile, 3 adet tam ve 2 adet 1,5 sesten olmak üzere 5
sesten oluflmufltur. Kendine güven ve kararl›l›k verir, rahatl›k sa¤lar.
Çocuklara, 9-10 yafl›na kadar sadece pentatonik müzik dinletilmesi
tavsiye edilmektedir. 

Acemafliran Makam›: Kuru-s›cak makamd›r. Fecirden kuflluk
vaktine kadar etkilidir. Kemiklere ve beyne etkilidir. Vücutta ya¤ den-
gesine yard›m eder. Yarat›c›l›k duygusu ve ilham verir. Durgun düflün-
ce ve duygular› canland›r›r. Han›mlarda do¤umu kolaylaflt›r›r. Anne
karn›ndaki çocu¤un yanl›fl durufllar›n›n düzelmesine yard›m eder. A¤-
r› giderici ve spazm çözücü özelli¤i vard›r. Lezzet verir, gevflemeye yar-
d›mc› olur. En eski fled makamlardand›r. 

Uflflak Makam›: Fecirden kuflluk vaktine kadar ve günbat›m›nda
etkisi fazlad›r. Beyaz balgam, gece ve difli ba¤lant›l› olup; Perflembe gü-
nü özellik gösterir. Kalp, ayak rahats›zl›klar›, nikriz (damla) a¤r›lar›na
faydal›d›r. Gülme, sevinç, kuvvet ve kahramanl›k duygular› verir. Ço-
cuklar›n bütün organlar›n› etkileyen kuru ve s›cak yellerde ve büyük
erkeklerde görülen ayak a¤r›lar›na faydal›d›r. Derin aflk ve mistik duy-
gular›n ifade vas›tas›d›r. En eski makamlardand›r. Uyku ve istirahat
için faydal›d›r, gevfleme hissi verir. 

Segah Makam›: Su ve toprak tabiatl›d›r. So¤uk makamd›r. Kufl-
luktan ikindiye kadar olan zamanda etkilidir. Hararetten meydana ge-
len fliflmanl›k, uykusuzluk, yüksek nab›z, kalp, ci¤er ve kas rahats›zl›k-
lar›na faydal›d›r. Beyin nöronlar›na etkisi vard›r. Mistik duygular olufl-
turur. XIV. Yüzy›ldan eskidir. 

Saba Makam›: fiecaat, cesaret, kuvvet ve rahatl›k verir. Seher
vaktinde daha etkilidir. 

Buselik Makam›: Nihavend makam› ile benzer özelli¤i gösterir. 

Isfahan Makam›: Hava tabiatl›, ikindi ile yats› aras› etkilidir. Su
ba¤lant›s› vard›r. So¤uk ve nemlidir. Beyaz balgam ile ilgilidir. Difli,
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gece karakterli, Pazartesi ba¤lant›l›d›r. So¤uk tabiatl› oldu¤u gibi,
ateflli hastal›klardan vücudu koruyucu özelli¤i vard›r. Ense, boyun,
omuzlar ve sol dirsek için etkilidir. Güven hissi, uyum sa¤lama, hare-
ket yetene¤i, zihin aç›kl›¤›, gönül yenileme, düzgünlük verme, zekây›
açma ve hat›ralar› tazeleme özelli¤i vard›r. En az yedi as›rl›k bir ma-
kamd›r.

Neva Makam›: Gö¤sün sa¤ taraf›na, böbreklere, omurilik, kalça
ve uyluk bölgelerine etkisi vard›r. Üzüntüyü giderir ve lezzet verir. Gö-
nül okflayan makam ad›yla bilinir. Kötü fikirleri kovdu¤u, cesaret ve
yi¤itlik verdi¤i, gönül sevinci oluflturdu¤u ileri sürülür. Kuvvet ve kah-
ramanl›k duygular› meydana getirir. Ak›l hastal›klar›n›n tedavisinde
faydal›d›r. En eski makamlardand›r. Bülu¤ ça¤›ndaki k›z çocuklar›n›n
kad›n hastal›klar›na tedavi etkisi vard›r. Irak Makam›: Kara safra ile
iliflkilidir. Karakteri difli olup, etkisi Cuma günü ve geceleri fazlad›r.
Menenjit, beyin ve ak›l hastal›klar›na faydal›d›r. Omuz, kol, sol kol ve
ellere etkilidir. Bafl›n üst taraf›na etkisi belirtilmektedir. Lezzet verir,
düflünme ve kavrama konusunda etkilidir. Korku gidericidir. Sald›r-
ganl›¤› önleyici ve nevrotik hastalar› tedavi edici etkisi vard›r. Tarih
olarak en az yedi as›rl›kt›r. Spiritüel tesiri görülür. Irak-› Acem’den gel-
mektedir. 

Büzürk Makam›: Kara safra, difli ve gece ba¤lant›l› olup, Merkür
gezegeni ve Çarflamba günü ile ilgilidir. Zihni temizler, vesvese ve kor-
kuyu def eder. Fikre yön verir. Kulunç ve beyin hasar› ile ortaya ç›kan
fliddetli hastal›klara yararl›d›r. Güç kazand›r›r. Boyun, bo¤az, gö¤üs, ci-
¤er ve kalp ve yan bö¤ür (basen) için etkilidir. Yedi-sekiz as›rl›k bir
makamd›r. 

Zirefkend Makam›: Uyku vakti etkilidir. S›cak-nemli özelli¤e sa-
hiptir. Kan, erkek ve gündüz ba¤lant›lar› vard›r; günü çarflambad›r.
S›rt, mafsal a¤r›lar›na ve kulunca faydal›d›r. Beyinle ilgili a¤›z çarp›l-
mas›na, kalp, ci¤er, gö¤üs, kalça ve sa¤ omuza etkilidir. Meclisin nefle-
sini artt›r›r, derin duygu hissi verir. XIII. as›rdan önceye aittir. 

Zengüle Makam›: Günbat›m›ndan sonra etkilidir. Hava ba¤lan-
t›l›d›r. Kan, erkek, gündüz ve Cuma günü iliflkisi vard›r. Kalça eklem-
leri ve bacak içleri ile ilgisi bulunur. Kalp hastal›klar›na, menenjit ve
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beyin hastal›klar›na etkilidir. Beyin hastal›klar› ve ruh hastal›klar›n›n
tedavisi için mide ve karaci¤er ateflini yok eder. XIII. as›rdan önce Hi-
caz makam›ndan ayr›larak oluflmufltur. Hayal ve s›rlar telkin eder, uy-
ku verir masal duygusu verir. ‹ran mitolojisinde bir Türk kahraman›n
ad›d›r.

‹nsan yaflam›nda etkili ve güçlü bir iletiflim arac› olan müzik, yal-
n›zca ruhsal yap›n›n kötü oldu¤u durumlarda de¤il, iyi oldu¤u durum-
larda da insan› etkilemektedir. 

Eski medeniyetlerde hastal›klar›n iyi edilebilmesi için çeflitli teda-
vi yollar›n› denemifl olan insano¤lu, müzi¤inde hastal›klar›n tedavisin-
de etkili olabilece¤ini düflünmüfl ve kullanm›flt›r. Müzik kendine özgü
dili, yap›s› ve anlat›m ö¤eleriyle insan›n duygu ve düflüncelerine ses-
lendi¤i söylenebilir. Bu ba¤lamda, eski medeniyetlerde de psikolojik
sorunlar›n giderilmesinde müzi¤in terapik etkilerinden yararlan›lm›fl-
t›r. Müzik bize, insan hayat› için gerekli olan uyumun ve dengenin en
hassas biçimde nas›l ayarlanmas› gerekti¤inin ö¤retir. Baz› kimseler
müzikle ilgilenmediklerini, dahas› hiç müzik dinlemediklerini söyler-
ler. Ancak bu insanlar bile iyi bir müzi¤in ilk t›n›lar›n› duyduklar›nda,
buna afl›k olmaktan kendilerini alamayacaklard›r. Çünkü müzik, insa-
n›n güzellik ve iyilik anlay›fl›n› gelifltiren en önemli araçt›r. Müzikle te-
davi en eski tedavi yöntemlerinden biri olup, pek çok eski ça¤ mede-
niyetlerinde uygulanmaktayd›. Müzi¤in tedavide uygulan›fl› toplumla-
r›n töre ve inançlar›na göre büyü, din ve rasyonel düflünce sistemine
ba¤l› kalm›flt›r. Müzi¤in büyüsel etkisi ile hastas› aras›nda iletiflim kur-
maya çal›flan terapist yüzy›llar içinde büyücü, rahip, hekim veya bir
müzik uzman› olarak de¤erlendirilmifltir.
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Bedende Müzi¤in Terapötik Etkileri

Haflmet Alt›nölçek*

Müzi¤in, ruhsal oldu¤u kadar bedensel sorunu olan hastalar›n da,
psikiyatrik sorunlar›n› gidermesinde yard›mc› olabilece¤i söylenebilir.
Günümüzde modern t›bb›n ortaya koydu¤u bilimsel çal›flmalar da, mü-
zi¤in insan sa¤l›¤› üzerinde etkili olabilece¤i yönündedir. Bu alanda,
Amerika ve Avrupa’da pek çok araflt›rma merkezi çal›flmalar›n› sürdür-
mektedir. 

‹lk ça¤larda insanlar, hastal›¤›n kötü ruhlar taraf›ndan oluflturul-
du¤una inanm›fllar ve müzi¤i do¤aüstü görünmez varl›klarla haberlefl-
meyi sa¤layan bir araç olarak kullanm›fllard›r. Dolay›s›yla, hastalar›n
tedavisinde müzi¤in kullan›lmas›, danslar›n edilmesi ve tütsülerin ya-
k›lmas› ile, insan›n bedenine girdi¤i san›lan kötü ruhlar›n etkilenmesi
ve uzaklaflt›r›lmas› amaçlan›yordu.

Günümüzde de Afrika içlerinde bu tür geleneklerin sürmekte ol-
du¤u bilinmektedir. Zambia’da, hastal›¤›n tedavisi için, davulla tutu-
lan ritim ve edilen dansla, hastay› heyecanland›ran bir ortam olufltu-
rularak, hastan›n sinir sisteminde bir de¤ifliklik yarat›lmaktad›r. Bu
ortamdan ç›kan hasta, büyük bir rahatl›k duymakta ve iyileflmekte-
dir.
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Eski Yunanl›lar sa¤l›k problemlerine yaklafl›mlar›nda, genellikle
insan› etkilemesi nedeniyle müzi¤in önemi üzerinde durmufllard›r. Bu
nedenle de, müzi¤in ruh ve beden üzerindeki etkileriyle ilgili araflt›r-
malar yapm›fllard›r.

Platon (MÖ 400) ahenk ve ritim ile ruhun derinliklerine etki
eden müzi¤in kifliye bir hoflgörü sa¤lad›¤›n›, ruhen ve bedenen de bir
rahatl›k verdi¤inden söz etmifltir. 

Phthagoras (MÖ 585-500)’›n ruhsal bozuklu¤u olan hastalar›na
müzik dinletti¤i bilinmektedir.

Eski Yunan müzi¤inin toplum üzerindeki etkisinin önemli nede-
ni, müzi¤inin çeflitli gamlardan oluflmas›d›r. Dolay›s›yla, her gam›n ka-
rekterinin dinleyici üzerinde farkl› etkiler oluflturdu¤u söylenebilir.
Örne¤in, “Re-do-si-la-sol-fa-mi-re” seslerinden oluflan Phrygian gam›-
na etik bir de¤er biçen Sokrat, bu gam› çok fazla heyecan verici ve
duygusal buluyordu. Ayr›ca, lir ile çal›nan uygun bir melodinin de, sin-
dirimi kolaylaflt›rmas› aç›s›ndan yemek esnas›nda çal›nmas› önerilmifl-
ti. Görüldü¤ü gibi, eski Yunanl›lar kendi klinik düflünce ve görüflleri
do¤rultusunda müzi¤i tedavide kullanm›fllard›r.

Eski Roma’da MÖ 250-184 y›llar› aras›nda yaflam›fl olan flair Titus
Maccius Platus “Charmides” adl› flark›s›n›n, yaralara iyi geldi¤i görüflü-
nü savunmufltur. 

H›ristiyanl›¤›n ilk evrelerinde ise, hastal›klar için kendilerinden
yard›m istenen azizler ordusu alm›flt›r. Örne¤in veba için St. Sebasti-
an, cüzam için St. Lazarus, sara için St. Vitus ve bo¤az hastal›klar› için
de St. Blaisey gibi isimlerden ço¤u burada say›labilir. Tedavilerde, has-
tan›n flifa bulma gayesi güden yakar›fllar›na efllik eden ilâhilerin önem-
li oldu¤u söylenebilir.

Orta Ça¤’da hastalar› tedavi etme gücü yaln›zca Tanr›’n›n azizle-
rine özgü bir özellik olmam›flt›r. Bu karanl›k dönemde, antik dönemde
oldu¤u gibi hastalar› tedavi eden hekimlerde görülmektedir.

Orta Ça¤’da tarantizim (tarantul denilen iri örümce¤in ›s›rmas›n-
dan oluflan hastal›k) hastal›¤›na yakalananlarda, hastal›¤›n h›zl› müzik
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ve danslarla tedavisi, bazen paganlar›n ç›lg›n orgi (flarap tanr›s› Diony-
sos ad›na yap›lan flölenler) ayinlerine benzedi¤i söylenebilir.

18. yüzy›lda yazarlar, müzi¤in fizyolojik etkilerinden söz etmifl-
lerdir. Olaya daha bilimsel yaklaflan araflt›rmac›lar ise insan nabz› ve
müzikal ritim aras›nda ilginç iliflkiler keflfetmifller, solunum, kan ba-
s›nc› ve sindirim sistemi üzerinde müzi¤in etkileri konusunda göz-
lemlerde bulunmufllard›r. fiark› söylemenin kalbin temposunu, kan
dolafl›m›n›, sindirimi, akci¤erleri ve solunumu etkiledi¤ini belirtmifl-
lerdir.

Beethoven (1770-1827), müzi¤in ruhsal yaflamla bedensel yaflam
aras›nda bir arac› oldu¤unu ve insan› Tanr›’ya yaklaflt›ran, tüm bilgile-
rin ve tüm felsefelerin üzerinde olan bir fley olarak ifade etmifltir.

Türklerde ilk ciddi müzikle tedavi yöntemi, ‹slam öncesi dönem-
de Orta Asya’da, flaman, baks› (bahfli), kam ad›n› alan din adamlar ta-
raf›ndan uygulanm›flt›r. fiamanlar›n müzik ve ritmin gere¤ine göre
yapm›fl olduklar› bir tak›m beden hareketleri, daha sonralar› raks›n
kayna¤› olmufltur. Bir çok tarikatta da raks unsuru bir ibadet figürü ola-
rak uslûblaflm›fl ve simge hâline gelmifltir. 

‹slam bilgin ve filozoflar›nda ‹bn-i Sina (980-1037) eserleriyle,
düflünceleriyle ve özellikle felsefe, t›p alan›nda yapm›fl oldu¤u çal›flma-
lar› ile tarihte yerini alm›flt›r. ‹bn-i Sina, küçük çocuklar›n bedensel ve
ruhsal bak›m›ndan daha sa¤l›kl› büyümeleri için, onlar›n müzikle be-
den hareketlerine ve müzikle uyumaya al›flt›rmalar›n› önermektedir.
Çünkü, ileride bunlardan birincisinin çocu¤u jimnasti¤e, di¤erini ise
müzi¤e al›flt›raca¤›n›; jimnasti¤in, çocu¤un bedenine, müzi¤in de ruh
sa¤l›¤›na yararl› olaca¤›n› belirtmektedir.

Mevlana Celaleddin-i Rumi (1207-1273), kuflkusuz müzi¤in in-
san ruhu ve bedenine olan etkilerini sema törenlerinde, en iyi biçim-
de dile getirmifltir. Bilindi¤i gibi, Mevlana ö¤retisinde en önemli üç
ö¤e fliir, müzik ve semâ’d›r. Mevlevi ayinlerinde düzenlenen sema gös-
terisi, müzik na¤meleri ve yan›k ney sesleri aras›nda yap›lmaktad›r. Se-
mazenlerin müzik eflli¤inde dönmeleri, onlar›n inançlar›n› pekiflmesi-
ni sa¤lad›¤› gibi, bedene fiziksel güç ve kondisyon sa¤layarak denge
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mukavemetini oluflturmaktad›r. Ayr›ca, ruhsal gerilimi izole eden ve
mutlak güzele ulaflt›ran estetik bir ifadedir.

Eski Türk hekimlerinden olan fiu’ûrî Hasan Efendi (?-1693),
Ta’dilü’l Emzice adl› eserinde müzi¤in t›p ile olan iliflkisinden flöyle söz
eder: “Musiki ilminin, di¤er ilimlerde oldu¤u gibi t›p ilmiyle de iliflki-
si oldu¤u âflikârd›r. Nabz›n vurufllar› makamlar›n usullerine göredir.
Nab›z hareketlerinin her biri bir makama ve na¤meye uymaktad›r.”

XIX. yüzy›l bafllar›nda yaflam›fl olan hekimbafl› Gevrekzade Hasan
Efendi de, Türk müzi¤i makamlar›n›n insanlar üzerinde etkilerinin ol-
du¤unu ve baz› hastal›klarda da fayda sa¤lad›¤›ndan söz etmifltir. Gev-
rekzede, Risâletü’l-Mûsikiyye Mine’d-devâi’r Rûhaniye adl› eserinde, in-
san bedeninde oluflabilecek hastal›klar da makamlar›n iyi geldi¤ine da-
ir flu bilgileri vermifltir: Rast makam›ndaki na¤melerin felç (inme) has-
tal›¤›na iyi geldi¤ini, Irak makam›ndaki na¤melerin menenjit ve hafa-
kan (yürek darl›¤›na) gibi hastal›klarda büyük yarar sa¤lad›¤›n›, Isfa-
han makam›ndaki na¤melerin zihin aç›kl›¤› oluflturdu¤u ve vücudu so-
¤uk ve ateflli hastal›klardan koruyucu etkisinin oldu¤unu, Zirefgend
makam›ndaki na¤melerin felç, s›rt a¤r›s›na ve mafsal a¤r›lar›na iyi gel-
di¤ini, Rehavi makam›ndaki na¤melerin bafl a¤r›lar›n›n tümüne, bu-
run kanamas›na, a¤›z çarp›kl›¤›na, felç ve balgamdan ileri gelen hasta-
l›klarda fayda sa¤lad›¤›n›, Büzürk makam›ndaki na¤melerin beyine,
ba¤›rsak a¤r›s›na, ateflli hastal›klara fayda sa¤layaca¤› özelli¤inin ya-
n›nda, zihni temizleyici, do¤ru düflünceye sevk edici ve kara sevday› gi-
derici etkisinin oldu¤una, Zirgüle makam›ndaki na¤melerin kalp has-
tal›klar›na, menenjit hastal›¤›na iyi geldi¤ini, Hicaz makam›ndaki
na¤melerin iflitme zorlu¤una ve flehvet uyand›rma da yarar sa¤lad›¤›n›,
Buselik makam›ndaki na¤melerin insan bedenine, ba¤›rsak hastal›¤›-
na, kalça kemi¤i a¤r›s›na, bafl a¤r›s›na ve göz hastal›¤›na/ a¤r›s›na fay-
dal› oldu¤unu, Uflflak makam›ndaki na¤melerin ayak a¤r›lar›na iyi gel-
di¤ini, Hüseyni makam›ndaki na¤melerin insan› ferahlatt›¤›, kalp ve
karaci¤er hastal›klar›na ve mide hararetine büyük fayda sa¤lad›¤›n› be-
lirtmifltir. 

Günümüzde de müzikle tedavi uygulamalar›, ruhsal tedavilerde
oldu¤u gibi, bedensel sorunlu hastalar›n psikolojik durumlar›n› belirle-
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mede ve bunlara bir çözüm getirmede yol gösteren bir iletiflim yönte-
mi olmufltur. Müzik, insan bedenini etkiledi¤i için, fizikî hastal›klar›n
tedavisinde önemli olabilir. 

Pek çok fiziki bozukluklar veya hastal›klar insan yaflam›n› de¤iflik
flekillerde etkilemektedir. Bu gibi fiziksel bozukluklara örnek olarak
çocuk felci, kas erimesi, solunum rahats›zl›klar› ve körlü¤ü burada söy-
leyebiliriz. fiayet fiziksel rahats›zl›¤›n tedavisi mümkün de¤ilse, yaflam›
süresince özürlü kalacak olan hasta psikolojik problemlerle karfl› karfl›-
ya gelebilir. Bu gibi durumlarda baz› hastalar isyankâr, sert ve kötüm-
ser olabilir. Bu nedenle müzik-terapi, fiziksel hastal›klar›n tedavisinde
yarar sa¤layabilmektedir. 

Müzi¤in terapötik etkilerinin önemi, onun t›bbi tedavilere suna-
bildi¤i yard›md›r. Ruhsal ve bedensel hastal›klar nedeniyle oluflan psi-
kolojik rahats›zl›klar›n müzikle tedavisinde, k›sa sürede olumlu sonuç-
lar›n al›nmas›n› söylemek yanl›fl olur. Çünkü psikolojik rahats›zl›kla-
r›n müzik tedavi ile giderilmesi tedavi öncesinde ve sonras›nda uzun
süreli bir çal›flmay› gerektirmektedir. 

Beyinlerinde hasar bulunan veya baflka türden fiziksel tahribata
u¤ram›fl olan yetiflkin ve çocuklar›n özel e¤itimlerinde müzik önemli
olabilmektedir. Pek çok ülkede de fiziksel engelliler için, müziksel fa-
aliyetlerin önemi kabul edilmifltir. Çünkü, fiziksel engelli çocuklar›n
kiflisel geliflimlerinde ve sosyal tecrübelerinde müzik ile ilgili beceri ve
faaliyetler çocu¤un yetiflmesinde yarar sa¤layabilmektedir. Çocu¤un,
çocukluk evresinden itibaren yetiflkinlik evresine do¤ru, sürekli geli-
flen müziksel becerisi nedeniyle gösterilen ilgi, onun topluma girmesi-
ne yard›mc› olabilmektedir.

Baz› fiziksel engelli çocuklar kendilerine uygun kullanabilecekle-
ri çalg›lar bulabilirler. Ortopedi (hareket sistemi ile ilgili t›p dal›) de
kaslar›n fizikî rehabilitasyonunda yard›mc› olarak kullan›lmak üzere
özel yap›lm›fl baz› çalg›lar vard›r. Bu çalg›lar yata¤a ba¤›ml› hastalar
için özel olarak dizayn edilip yap›lm›flt›r. Klavyeli çalg›lar buna örnek
verilebilir. Bunlardan baflka fizikî engelli hastalar›n normal çalg›lar›
kullanabilmesi için özel protezler dizayn edilmifltir. Örne¤in sunî bir el,
kol engellinin piyano çalmas›n› sa¤layabilir. 
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Müzik, tedavisi olmayan âmâlar›n iflitsel alg› gücünü gelifltirmesi-
ne yard›mc› olur. Bunun da ötesinde müzi¤in ritmik ve melodik yap›-
s›, kullan›lan çalg›lar›n t›n›s›, onlara vücut dinamikli¤i kazand›r›r. Ay-
r›ca, ruhen ve bedenen rahatlamalar›n› sa¤lar. 

Ço¤u fizyoterapist de, tedavi edici egzersizlere efllik eden müzi¤in
en az›ndan hastan›n kendisini iyi hissetmesini sa¤lad›¤› yönünde hem
fikirdir. Çünkü, müzik hareket için bir uyar›m ve düzenleyici olarak ifl-
lev görmektedir. Müzi¤i oluflturan ritim ve di¤er dinamik ö¤eler, anl›k
fiziksel refleksleri uyarmaktad›r. Dolay›s›yla, müzik eflli¤inde yap›lan
hareketlerin, insanlar›n kaslar›n›, eklemlerini güçlendirmekte, kon-
santrasyonlar›n› ve dikkatlerini gelifltirmekte, vücuda durufl, denge,
dinginlik sa¤lamaktad›r. 

Bilindi¤i gibi, yüksek ve h›zl› müzikler insana enerji vererek kalp
at›fl h›z›n›n artmas›n› sa¤lamakta ve solunum h›z›n› de¤ifltirebilmekte-
dir. Çünkü, müzi¤in ritmik ve melodik yap›sal özelli¤i, kandaki adre-
nalin devingenli¤inin yükselmesini ve alçalmas›n› sa¤lamaktad›r. ‹n-
sanlara ruhen ve bedenen rahatlatmalar› için yumuflak seslerden olu-
flan yavafl müzikler dinlemeleri, bezginlikten ve bedenen yorgunluktan
yak›nan kiflilere de h›zl› ritimli, tempolu müzikler dinlemeleri önerile-
bilir. Çünkü, h›zl› ritimli melodiler beynin sol ön bölgesini uyarmak-
tad›r. Dolay›s›yla bu bölge de mutluluk hormonu olarak bilinen sero-
tonin salg›layarak, kiflinin keyifli olmas›n› sa¤lamaktad›r. 

Müzikli beden hareketleri, insan›n üç etkinlik merkezini yani be-
densel, beyinsel ve coflkusal dizgesini ba¤daflt›rd›¤› tek etkinlik an›d›r.
Müzik eflli¤inde yap›lan hareketler beden sa¤l›¤›, bedeni iyi e¤itme ve
amaca uygun kullanma aç›s›ndan faydal› oldu¤u söylenebilir. Bu tür te-
rapide en önemli ö¤elerden biri ritimdir. Çünkü insan etkinliklerinin
temeli, ritme dayan›r.

Ritim, müzi¤in dinamik ve belirgin elaman›d›r. ‹ster engelli ister
engelsiz her bireyin, müzik eflli¤inde belli devinimler ile yapt›klar› ha-
reketlerin, insan bedenine olan terapötik etkilerinden flöyle söz edebi-
liriz: Anatomik bozukluklardan kaynaklanmayan durufl bozuklu¤u var
ise, do¤ru durufl formu kazand›r›r. Kaslar›n güçlenerek geliflmesine kat-
k› sa¤lar. Alg›y› destekler. Dikkatin yo¤unlaflmas›n› düzenler. Bedene
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esneklik sa¤lar. Bireyde denge geliflimini sa¤layarak denge duygusu ve-
rir. Güç duygusu verir. Heyecanland›rabilir veya sakinlefltirebilir. Ri-
timde, kendini ifade etme ve oyun vard›r. 

Ritim arac›l›¤›yla insanda oluflan de¤iflimleri kolayca gözlemle-
mek mümkündür. Ritim, insanda afl›r› heyecan, isterik haller ve hare-
ketlilik yaratt›¤› gibi, hareketsizlik ve uyku gibi sonuçlar da yaratabilir.
Devaml› tekrarlanan ritim, psikolojik olarak üzüntü ve s›k›nt› yarata-
bilir. Özellikle bas sesler ile yap›lan devaml› tekrar, bu duygular› olufl-
turabilir. Tekrarlanan seslerdeki yavafllama ö¤esi, insanlarda bilinç
kayb›na neden olabilmektedir. Enerjik olarak tekrar edilen ritimlerin
insana güç ve umut duygusu verdi¤i kan›tlanm›flt›r.

Tarih boyunca insanlar müzi¤in terapötik etkilerinin oldu¤una
inanm›fllar ve müzi¤i tedavide kullanm›fllard›r. Müzi¤in terapötik etki-
leri ruhsal hastal›klarda fayda sa¤lad›¤› gibi, beden sa¤l›¤›nda da fayda
sa¤lamaktad›r. Günümüz de pek çok ülkede fiziksel engelliler için, mü-
ziksel faaliyetlerin önemi kabul edilmifltir. Dolay›s›yla, giderek büyük
anlam ve önem kazanan müzi¤in insan bedenine olan terapötik etki-
lerinin araflt›r›lmas› gerekir. Çünkü, insan sa¤l›¤› aç›s›ndan önemlidir.
Bu nedenle, bu alandaki kuramsal ve uygulamal› çal›flmalar› sürekli k›-
larak h›z verilmesi gerekir.
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Edirne II. Bayezid Külliyesi Darüflflifas›nda
Müzikle Tedavi

Alev Özbil*

Müzikle Tedavinin Tarihi

Müzikle tedavi, insandaki iflitme melekelerini gelifltiren, bunlar›
kullanan ve kiflinin tedavi edilmesine olanak sa¤layan bir yöntemdir.
Amerikan Müzik Terapi Birli¤i 1980 y›l›nda müzikle tedaviyi flöyle ta-
rif etmifltir: “Zihin ve fizik sa¤l›¤›n›n kazan›lmas›, sürdürülmesi ve dü-
zeltilmesi için tedavi edici hedeflere ulaflmada kullan›lan, müzikle te-
davi uzmanlar›nca yönlendirilen tedavi edici bir ortamda, davran›fllar-
da arzu edilen de¤iflikliklerin elde edilmesi için müzi¤in sistemli bir fle-
kilde kullan›lmas›d›r. Bu de¤ifliklikler, kiflinin kendisini ve kendisiyle
ilgili dünyay› anlamas›n› sa¤layan, böylelikle kifli ile toplum aras›nda
bir denge oluflturmay› baflaran de¤iflikliklerdir. Tedavi edici ekibin bir
üyesi olarak müzikle tedavi uzman› özgül müzik aktivitelerinin plan-
lanmas› ve uygulanmas›ndan önce, genel tedavi hedeflerinin yans›ma-
s›na ve kiflisel problemlerin analizine kat›l›r. Periyodik de¤erlendirme-
ler, uygulanan ifllemlerin etkinli¤inin saptanmas›na yard›mc› olur.”1
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Müzi¤in hastal›klar›n tedavisinde kullan›lmas› çok eski devirlere
dayan›r. Hz. Davud’un, hasta Kral Saül’ün depresyonunu tedavi etmek
için Mezamir okuyup bir tür saz olan “mizmar” çald›¤› bilinmektedir.
Rohde’nin araflt›rmalar›na göre Frikyal›lar›n psiflik hastal›klar›n flüt
çal›narak tedavi edildi¤ine dair inan›fllar›, müzikle tedavi tarihinin
bafllang›c› olarak kabul edilebilir. MÖ 580-500 y›llar› aras›nda yaflayan
Pythagoras müzik teorilerinin ve müzikle tedavinin ilk bilimsel kuru-
cular›ndand›r. Platon ve Aristotales de müzikle tedavi konusu ile ilgi-
lenmifllerdir.2 Türk-‹slam bilgin ve hekimleri Ebu Bekir Razi (864-
925), Farabi (870-950), ‹bn-i Sîna (980-1037), müzikle tedavi ve bu
tedavi fleklinin psiflik hastal›klarda uygulanmas› konusunda çal›flm›fl-
lard›r.3

Ebu Bekir Razi, melankoliklerin tedavisi hakk›nda flöyle der:
“…melankolik hasta kesinlikle meflguliyetle tedavi edilmelidir…me-
lankolik hasta bal›k tutma veya avlanma gibi e¤lenceli ifllerden biri ile
u¤raflmal›d›r. Mümkünse çeflitli oyunlara al›flt›r›lmal›d›r; huyunu, ahla-
k›n›, davran›fllar›n› be¤endi¤i ve sevdi¤i kimse ile görüflmeli özellikle
güzel sesle okunan flark›lar dinlemelidir.”4

Farabi, Muziki-ul-Kebir adl› eserinde müzi¤in astronomi ve fizik
bilimiyle iliflkisi üzerinde çal›flm›flt›r. Türk müzi¤i makamlar›n›n insan
ruhu üzerindeki etkilerini ise Farabi flu flekilde belirtmifltir: Rast maka-
m›, nefle, huzur; Rehavi makam›, sonsuzluk fikri; Büzürk makam›, kor-
ku; Isfahan makam›, hareket kabiliyeti, güven hissi; Neva makam›, lez-
zet ve ferahl›k; Uflflak makam›, gülme hissi; Zirgüle makam›, uyku; Sa-
ba makam›, cesaret, kuvvet; Buselik makam›, kuvvet; Hüseyni makam›,
sükûnet, rahatl›k; Hicaz makam›, tevazu verir.

Farabi Türk müzi¤i makamlar›n›n zamana göre de¤iflen psikolojik
etkilerini flöyle belirtir: Rehavi makam›, yalanc› sabah vaktinde; Hü-
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seyni makam›, sabahleyin; Rast makam›, günefl iki m›zrak boyu olunca;
Buselik makam›, kuflluk vakti; Zirgüle makam›, ö¤leye do¤ru; Uflflak ma-
kam›, ö¤le vakti; Hicaz makam›, ikindi vakti; Irak makam›, akflam üs-
tü; Isfahan makam›, gün batarken; Neva makam›, akflam vakti; Büzürk
makam›, yats›dan sonra; Zirefkend makam›, uyku zaman› etkili.5

Farabi’nin eserlerinden çok yararlanm›fl oldu¤unu belirten ‹bn-i
Sina, müzi¤i t›p mesle¤inde uygulam›fl ve flöyle demifltir: “Tedavinin
en iyi yollar›ndan, en etkililerinden biri hastan›n aklî ve ruhî güçleri-
ni art›rmak, ona hastal›kla daha iyi mücadele etmek için cesaret ver-
mek, hastan›n çevresini sevimli, hofla gider hale getirerek, ona en iyi
musikiyi dinletmek ve onu sevdi¤i insanlarla bir araya getirmektir.” 6

‹bn-i Sina’ya göre “ses” insan varl›¤› için zaruridir. Ona göre ahenkli
bir düzen içinde ve belirli bir flekilde ayarlanm›fl olan seslerin, insan
ruhu üzerinde derin etkisi vard›r. Sesin etkisi insan sanat› ile zengin-
lefltirilir. Ses tonundaki de¤ifliklikler insan›n ruh halini belirtir. Müzik
bestelerini be¤enmemizin nedeni iflitme gücümüz de¤il, o besteden
farkl› telkinler ç›karan idrak yetene¤imizdir. Seslerin ahengi, vuruflla-
r›n düzenli ve kurallara uygun olufllar›, insan› etkiler.7 Osmanl› fiair
Hekimlerinden fiuuri Hasan Efendi’nin Tadil-i ül Emzice adl› eserinde
musikinin hastal›klarla iliflkisi flu flekilde tan›mlanm›flt›r: Rast makam›,
havale ve felç illetine; Irak makam›, har mizaçl›lara, sersam ve hafaka-
na; ‹sfahan makam›: zihnin aç›lmas›na; Zirevkent makam›, s›rt ve ek-
lem a¤r›lar›n›n ve kuluncun tedavisinde; Rehavi makam›, bafl a¤r›s›na;
Büzürk makam›, ateflli hastal›klara; Neva makam›, ›rk‘un-nisa‘ya (ka-
d›n hastal›klar›); Zengule makam›, kalp hastal›klar›na; Hicaz makam›,
idrar zorlu¤una iyi gelir, cinsel yönden uyar›c› etkisi vard›r; Buselik ma-
kam›, kulunç ve bel a¤r›lar›n›n ilac›d›r; Uflflak makam›, kalp, karaci¤er,
s›tma ve mide hastal›klar›n›n ilac›d›r.8
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‹bn-i Sina’n›n El Kanun fi’t-t›bbi adl› eserini tercüme eden Tokat-
l› Mustafa Efendi’nin ö¤rencisi Hekimbafl› Gevrekzade Hasan Efendi
(18. yüzy›l) ise Emraz-› Ruhaniyeyi Nagama-› Musikiye adl› eserinde, ço-
cuk hastal›klar›na hangi makam›n iyi geldi¤ini flu flekilde belirtmifltir:
Irak makam›, menenjit hastal›¤›na faydal›d›r; Isfahan makam›, zekâ, zi-
hin aç›kl›¤› verir, çocu¤u so¤uk alg›nl›¤› ve ateflli hastal›klardan korur;
Zirefkend makam›, felç ve s›rt a¤r›s›na iyi gelir, kuvvet hissi verir; Re-
havi makam›, bafl a¤r›lar›na, burun kanamas›na, a¤›z çarp›kl›¤›na, felç
ve balgam hastal›klar›na; Büzürk makam›, beyin, kulunç a¤r›lar›na iyi
gelir; Zirgüle makam›, kalp, beyin hastal›¤›, menenjit, mide harareti,
karaci¤er atefline; Hicaz makam›, idrar yolu hastal›klar›na; Buselik ma-
kam›, kalça, bafl a¤r›s› ve göz hastal›klar›na; Uflflak makam›, ayak a¤r›-
lar› ve uykusuzlu¤a; Hüseyni makam›, karaci¤er, kalp hastal›klar›na,
nöbet, gizli hummalara; Neva makam›, bulu¤ ça¤›na ulaflm›fl çocu¤a,
kalça a¤r›s›na, gönül sevincine iyi gelir.9 Selçuklular ve Osmanl›lar dö-
neminde müzikle tedavi konusu bu bilginlerin ›fl›¤›nda flekillenmifltir.
1154’te Nureddin Zengi’nin fiam’› almas›n›n ard›ndan infla edilen ve
yap› olarak günümüze kadar ulaflan en eski Türk T›bbiyesi olan Nured-
din Hastanesinin ilk baflhekimi Muhammed bin Abdullah al- Bâhilî,
ayn› zamanda müzisyendi. Bu hastanede ak›l hastalar› için özel bir yer
oluflturulmufltur. Hastalar, ilac›n yan› s›ra müzikle de tedavi edilmifl-
tir.10 1399’da Bursa’da kurulan Y›ld›r›m Bayezid Darüflflifas›, 1470’de
‹stanbul’da kurulan Fatih Darüflflifas› ve 1488’de kurulan Sultan II. Ba-
yezid Edirne Darüflflifas› da müzikle tedavinin ak›l hastalar›n›n yan› s›-
ra di¤er hastalar üzerinde de uyguland›¤› önemli merkezlerdendir.11
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9 Somakç›, age., s. 137.
10 Çoban, age., s. 41, 42., Kazanc›gil, age., s. 57. 
11 Kazanc›gil, age., s. 57. Nureddin Zengi taraf›ndan yap›lan flifahaneden baflka müzikle

tedavi yönteminin uyguland›¤› di¤er flifahaneler flunlard›r: Mardin: Emineddin Darüfl-
flifas›, Artuklular, 1108-1122, Kayseri: G›yasüddin T›p Medresesi ve Gevher Nesibe
Darüflflifas› 1205, Sivas, ‹zzettin Keykavus Darüflflifas›, 1217, Konya: Aleaddin Darüflfli-
fas›ü 1219-1238, Konya: Kemalettin Karatay Darüflflifas›, 1255, Divri¤i: Turan Melik
Darüflflifas›, 1228, Çank›r›: Atabey Darüflflifas›, Akflehir Darüflflifas› XII. yüzy›l sonu,
Kastamonu: Pervaneo¤lu Darüflflifas› 1272, Aksaray Darüflflifas› XIII. yüzy›l, Tokat: Mu-
ineddin Pervane Darüflflifas›, Eski Malatya Darüflflifas›: XIII. yüzy›l, Kütahya Darüflflifa-
s› XIII. yüzy›l son çeyre¤i, Amasya Darüflflifas›: 1308 ‹lhanl› Sultan› Muhammed Olcay-



Edirne II. Bayezid Külliyesi 

Kili ve Akkerman seferine giderken, bir süre Edirne’de kalan Sul-
tan II. Bayezid, Tunca nehri kenar›nda büyük bir külliyenin temelleri-
ni atm›flt›r. (23 May›s 1484)12 Bursa’dan sonra, Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u’nun ikinci baflkenti olan Edirne’ye bir darüflflifa kazand›rmak ama-
c›yla inflas›na bafllanan ve mimar› Hayrettin olan külliyenin yap›m› 4
y›l sürmüfltür.

Külliyenin Bölümleri

Külliye, Darüflflifa (hastane), T›p Medresesi (t›p fakültesi), Tabha-
ne (misafirhane), ‹maret (mutfak- yemekhane), Hamam, Cami, Meh-
terhane (konservatuar), Murakkithane (takvim ve zaman bildiren bi-
rim), di¤er sosyal yap›lardan oluflmufltur. 1617 y›l›ndaki kay›tlara göre
külliyenin tüm birimlerinde 228 kifli çal›flmaktayd› ve bu görevlilere
günde 1018 akçe ödenirdi. Sultan II. Bayezid, bu masraflar›n karfl›lan-
mas› için birçok gelir kaynaklar› vakfetmifltir.13

T›p Medresesi: Bu bölüm, hekim yetifltirmek için temel bilimle-
rin ö¤retildi¤i bir yap›ya sahipti. Burada teorik bilgiler alan ö¤renciler,
daha sonra hastanede uzman hekimlerin yan›nda yetiflirdi. Medresede
18 ö¤renci bulunurdu. Her birinin ayr› odas› vard› ve bu ö¤rencilere
yiyecek-içecek ücretsiz olarak verilirdi. Ö¤rencilere günde ikifler akçe
harçl›k verilirdi. Medrese hocas› günde 50, yard›mc›s› günde 7 akçe
al›rd›. Ö¤retim kadrosunun yan› s›ra 3 yard›mc› personel çal›fl›rd›.

Tabhane: Bu bölüm, camiinin sa¤ ve sol beden duvar›na bitiflik
olmak üzere dörderden 8 oda olarak yap›lm›flt›r. Burada nekahet süre-
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to Hüdabendi’nin kar›s› ‹ldufl Hatunun kölesi Anber Bin Abdullah yapt›rm›flt›r. Bursa:
Y›ld›r›m Darüflflifas› 1400, ‹stanbul Fatih Darüflflifas› 1470, Edirne Darüflflifas› 1484-
1488, Manisa: Hafsa Sultan Darüflflifas› 1539, ‹stanbul Haseki Darüflflifas› 1550, ‹stan-
bul Süleymaniye Darüflflifas› 1553-1559, ‹stanbul Atik Valide Darüflflifas› 1583, ‹stan-
bul Sultan Ahmed Darüflflifas› 1609-1617. bk. fiifa ve Müzikterapi, Tümata, s.1.

12 Rahmi Oruç Güvenç, Türklerde ve Dünyada Müzikle Ruhi Tedavinin Tarihçesi ve Gü-
nümüzdeki Durumu, ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Psikiyatri Ana-
bilim Dal› Doktora Tezi, ‹stanbul 1985, s. 29.

13 Osman ‹nci, Yaflayan Müze, Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sa¤l›k
Müzesi Yay›n›, Edirne, s. 5.



cindeki hastalar, yolcular, iflsizler ve konuklar ücretsiz olarak yararla-
n›rlard›. 

‹maret: Bu bölümde her gün 2 ö¤ün yemek piflirilirdi. Külliyedeki
görevliler ve misafirler imaretten ücretsiz olarak yararlan›rlard›. Bu bö-
lümde 41 kifli çal›fl›rd›. 1617 y›l›ndaki kay›tlara göre külliyenin tüm bi-
rimlerinde çal›flanlar›n say›s› 228 idi. Bunlara günde 1018 akçe ödenirdi. 

Mutfak: Külliyenin as›l mutfa¤› imaret bölümündeydi. Bu bölüm-
de külliyenin tüm personeli, misafirler ve fakirler için yemekler pifler-
di. Mutfak içinde Fodlahane denilen ekmek piflirilen bir yer vard›.
1493 tarihli vakfiyeye göre bu mutfakta 1 aflç›bafl›, 5 aflç›, 6 ekmekçi,
2 hizmetçi,1 temizlik iflçisi, 1 buhurcu, 2 bulafl›kç›, 2 pirinç ay›klay›c›-
s›, 2 bu¤day dövenci çal›flmaktayd›. Ayr›ca Darüflflifada hastalara yöne-
lik hizmet veren bir mutfak daha vard›. Darüflflifada bulunan mutfakta
hastalar›n diyetlerine göre yemekler piflerdi. Evliya Çelebi Seyahatna-
me adl› eserinde flöyle anlat›r: “Gece ve gündüz üç kere ister divane, is-
ter hasta olsun, mutfaktan her hastan›n derdine göre nefis yemekler
verilir. Keklik, turaç, sülün, güvercin, üveyik, kaz, ördek ve bülbüle va-
r›ncaya kadar bütün kufllar› avc›lar mütevelliye getirip hekimlerin ar-
zu ve iste¤ine göre piflirerek hastalara verirler.”

Hamam: Hamam, Darüflflifa ve Medresenin güney bölümünde,
köprünün külliye alan› taraf›ndaki aya¤›na yak›n yerdedir. Mimari ola-
rak çifte hamam tipindedir. Hamam için gerekli olan su Tunca Neh-
ri’nden büyük bir su dolab› kullan›larak sa¤lan›yordu. Bu hamamdan
külliyeye gelir sa¤lan›yordu. Evliya Çelebi bu hamam için flöyle der:
“Bayezit Han Hamam›: Camie yak›n, Tunca Nehri kenar›nda, fakat bi-
raz so¤ukçad›r ve temizdir.”

Cami: Cami çevresindeki kubbeli binalar›n hepsine hakim yap›-
dad›r. Kubbesi 22 metre çap›ndad›r. Kubbenin yüksekli¤i 19.34 metre-
dir. Kemersiz ve sütunsuz olup 20.58x20.60’l›k bir kere fleklindedir.
Mermer minberin tafl iflçili¤i çok güzeldir. Çift flerefeli ve 149 basa-
makl› iki minarenin yüksekli¤i 38.50 metredir. Çok sade bir camidir.14
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14 Kazanc›gil, age., s. 27, 82, 83, Yaflayan Müze, Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid
Külliyesi Sa¤l›k Müzesi Yay›n›, Edirne.



Edirne II. Bayezid Külliyesi Darüflflifas› 

Darüflflifa, üç bölümden oluflmufltur. Birinci bölümde poliklinik,
özel diyet mutfa¤›, personel odalar› yer alm›flt›r. ‹kinci bölüm ilaç de-
posu olarak kullan›lm›flt›r. Üst düzey personel de bu bölümde yer al-
m›flt›r. Üçüncü bölüm ise yatakl› k›s›md›r. Bu bölümde 6 k›fll›k, 4 yaz-
l›k yatak odas›, 1 musiki sahnesi vard›r. Odalar ve sahne, flad›rvanl› bir
salon etraf›nda yer alm›fl, büyük ve yüksek bir kubbeyle örtülmüfltür.
Odalar›n pencereleri d›fl bahçeye ve iç salona aç›lm›flt›r. Hasta odala-
r›n›n bir merkez etraf›nda toplanm›fl olmas›, az personelle hizmet ve-
rilmesini sa¤lam›flt›r. Personel tüm hastalar› rahatl›kla izleyip ve gerek-
li yard›m› derhal yapabilme imkân› bulmufltur. Müzikle tedavi, II. Ba-
yezid Külliyesi Darüflflifas›n›n önemli bir özelli¤idir. Darüflflifan›n akus-
tik özelli¤i, müzikle tedavi yap›lmas›na uygundur.15 1488’de hizmete
aç›lan darüflflifa, kuruluflunda tam bir hastane olarak hizmet vermifl, za-
manla ruh hastal›klar› tedavi merkezine dönüflmüfltür.

1653 y›l›nda Edirne’yi ziyaret eden Evliya Çelebi, II. Bayezid Kül-
liyesi Darüflflifas›ndan söz ederken “Orada bir darüflflifa vard›r ki dil ile
tarif ve kalemler ile yaz›lmaz” diyerek flöyle devam etmifltir: “Ad› ge-
çen ba¤›n ortas›nda gö¤e bafl uzatm›fl bir kârgir yüksek kubbedir ki gü-
ya ayd›nl›k hamam camekan› gibi tepesi aç›kt›r. Bu aç›k yerde alt› adet
ince mermer sütunlar üzerinde K›yan›yan16 tac› gibi bir kubbecik var-
d›r. Ama gayet mütenasip. Sanatkâr ifl üstad›, bu küçük kubbenin ta
tepesine halis alt›n ile yald›zlanm›fl bir çeflit demir mil üzerine bir bay-
rak yapm›fl. Ne taraftan rüzgâr eserse o bayrak o tarafa döner. Garip gö-
rünüfllüdür. Ama afla¤› büyük kubbe sekiz köflelidir. Bu kemerli kubbe
içinde dahi sekiz kemer vard›r.Her kemer alt›nda bir k›fl odas› vard›r.
Bu odalar›n her birinde ikifler pencere vard›r. Bir penceresi odan›n d›-
fl›nda olan gülistanl› a¤açl›¤a bakar, di¤eri de bu büyük kubbenin orta-
s›ndaki büyük havuz ve flad›rvana bakar. Bu sekiz adet k›fl odalar›n›n
önünde yine büyük kubbe içinde sekiz adet yazl›k odalar vard›r. Üç ta-
raflar› kafesli mermerlerle yap›lm›fl bu büyük kubbe alt›ndaki büyük
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havuzun çevresindeki sel sebillerinden berrak su ça¤lay›p havuza girin-
ce, f›skiyelerden so¤uk su, kemerli kubbenin göbe¤inde nihayet bulur.
Böyle dikkat ve özenle yap›lm›fl flifa yurdunun anlat›lan odalar›nda çe-
flitli hastal›klara tutulmufl zengin ve fakir, ihtiyar ve genç doludur. Ba-
z› odalarda hastalar›n tabiatlar›na göre k›fl günlerinde atefller yak›p dö-
flekler ve s›rmal› yorganlar üzerine oturup da ipek yast›klara dayanan
hastalar feryad ederler. Baz› odalarda ilkbaharda delilik mevsiminde
Edirne’nin aflk denizi derinli¤ine düflmüfl sevdal› âfl›klar ço¤al›p, haki-
min emriyle bu t›marhaneye getirilerek alt›n ve gümüfl yald›zl› zincir-
lerle kerevetlerine tak›l›p, her biri aslan yata¤›nda yatar gibi kükreyip
yatarlar… Kimisi havuz ve flad›rvanlara bak›p kalender hülyas› kabi-
linden söz eder, nicesi dahi o kemerli kubbenin etraf›nda olan gülistan
ve ba¤ ve bostan içindeki binlerce kufllar›n c›v›lt›lar›n› dinleyip, deli-
lerin perdesiz ve endazesiz sesleriyle feryada bafllarlar. Bahar mevsimin-
de çiçek k›sm›ndan sim ve zerrin, deveboynu, müflkü Rumi, yasemin,
gülnesrin, flebboy, karanfil, reyhan, nane, sümbül gibi çiçekleri hasta-
lara verip, güzel kokular› ile hastalar› iyi ederler. Fakat delilere bu çi-
çekleri verince kimini yerler, kimini ayaklar› alt›nda çi¤nerler. Baz›la-
r› dahi meyveli a¤açlar› seyredip ah daha hel hop epe pohe pelo deyip,
çimenlik tamaflas› ederler. Bilhassa bahar mevsiminde divanelerin zin-
cir k›rd›klar› zaman, Edirne’nin bütün civanlar› divaneleri seyre gelip
dururlar.”17

Evliya Çelebi, Darüflflifada uygulanan müzik ile tedavi konusunu
da flöyle anlatm›flt›r: “Merhum ve Ma¤fur Bayezid Veli Hazretleri Vak-
fiyesinde, hastalara deva, dertlere flifa, divanelerin ruhuna g›da ve de-
fi seva olmak üzere 10 adet hanende ve sazende gulan tayin etmifl ki,
üçü hanende, biri neyzen, biri kemanc›, biri musikarc›, biri santurcu,
biri çengi, biri çenk santurcu, biri udcu olup, haftada üç kez gelerek
hastalara ve delilere musiki fasl› ederler…”18

Uzun y›llar ak›l ve ruh hastalar›na hizmet verilen Edirne II. Baye-
zid Külliyesi Darüflflifas› sonraki y›llarda, bu hastalar›n tecrit edildi¤i
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17 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Zuhuri Dan›flman Yay›nevi, ‹stanbul 1970, s. 20-22.
18 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, s. 22.



bak›ms›z bir kurum haline gelmifltir (1875).19 1876-1877 Osmanl›-Rus
Savafl›nda Edirne’nin iflgali s›ras›nda buradaki hastalar ‹stanbul’a gön-
derilmifl, darüflflifa tamamen kapanm›flt›r. 1896 y›l›nda onar›lan darüfl-
flifa ak›l ve ruh hastalar›n›n tedavisinde bir süre daha kullan›lm›flt›r. 

Edirne II. Bayezid Külliyesi Darüflflifas› Müzesi

Edirne II. Bayezid Külliyesinin camii d›fl›ndaki bölümleri, Vak›f-
lar Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan 1984 y›l›nda Trakya Üniversitesine
devredilmifltir 19 Mart 1997 tarihinde, “Trakya Üniversitesi Sultan II.
Bayezid Külliyesi Sa¤l›k Müzesi” kurulmas› karar›n› al›nm›flt›r. Darüfl-
flifan›n Sa¤l›k Müzesine dönüfltürülmesi 23 Nisan 1997 tarihinde ger-
çekleflmifltir.20 fiifahane içinde oluflturulan Psikiyatri Tarihi Bölümü,
‹stanbul Ruh Hastalar›n› Readaptasyon Derne¤inin katk›lar› ile 30
Haziran 2000 tarihinde hizmete aç›lm›flt›r. Darüflflifan›n yatakl› hasta-
ne bölümü, dönemin tüm özelliklerin yans›tacak flekilde canland›r›l-
m›flt›r. Bu düzenleme ‹stanbul fiehir Tiyatrolar› Sahne Düzenlemesi
ekibi taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir.21

Edirne II. Bayezid Külliyesi Darüflflifas› Müzesi, 48 ülkeden kat›-
lan 60 aday müze aras›nda 2004 y›l›nda Avrupa Müze Ödülü kazanm›fl-
t›r. Sa¤l›k Müzesinin ödülü 27 Nisan 2004 tarihinde Strasbourg’da dü-
zenlenen törende müze yöneticilerine sunulmufltur.22 Bugün müzede,
dönemin tedavi flekilleri cans›z mankenler ve kompozisyonlarla yans›-
t›l›rken, ziyaretçiler ney müzi¤i yay›n› eflli¤inde müzeyi her gün ziyaret
etme imkân›na sahiptir.
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Gebelik ve Do¤um Sonras› Çocu¤un
Bedensel Geliflimine Yönelik ‹nan›fl ve Uygulamalar

Mustafa Aça*

Gebelik ve do¤um sonras›nda gündeme gelen inan›fllarla gelenek-
sel uygulamalar›n bir amac› da, dünyaya gelecek çocu¤un bedensel
özellikleri üzerinde olumlu etkiler meydana getirebilmek, olumsuz et-
kileri ortadan kald›rabilmektir. Ayn› amaç, do¤um sonras›nda gerçek-
lefltirilen kimi uygulamalarda da karfl›m›za ç›kmaktad›r. Do¤um önce-
si ve sonras›nda gündeme gelen inan›fllar, kaç›nmalar› ve mutlaka ye-
rine getirilmesi gereken eylemleri do¤urmaktad›r. Annenin davran›fl
biçimleri ve beslenme tarz›n›n yan› s›ra çevresel etkenler, çocu¤un be-
densel geliflimi üzerinde olumlu ve olumsuz etkiler b›rakabilmektedir. 

Çocu¤un bedensel geliflimine dönük inan›fl ve uygulamalar, bafl-
l›kta da belirtildi¤i gibi, do¤um öncesi ve do¤um sonras› olmak üzere
iki gurupta de¤erlendirilecektir. Uygulama örnekleri, Anadolu sahas›
özelinde ve genel tespitler çerçevesinde verilmeye çal›fl›lacakt›r.

Gebelik Dönemi: Gebelik döneminde do¤acak çocukla ilgili ina-
n›fl ve kaç›nmalar aras›nda çocu¤un bedensel geliflimine dönük inan›fl-
lar ve bunlara ba¤l› kaç›nmalar önemli bir yer tutmaktad›r. Bu kabul-
lerden birkaç› flöyledir:
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Aflerme Dönemi: Aflerme dönemi ile çocu¤un anne karn›ndaki
ve do¤umdan sonraki bedensel geliflimi aras›nda da s›k› bir ba¤ kurul-
maktad›r. Aflerdi¤i yiyece¤i yiyemeyen kad›n›n bebe¤inin bedeninde
aflerilen nesnenin izinin oluflaca¤› inan›fl› yayg›nd›r. Örne¤in, do¤um-
dan sonra bebe¤in bedeninde çilek fleklinde bir do¤um lekesi varsa
e¤er, bu iki flekilde yorumlan›r: Anne ya çilek aflermifl ve yiyememifltir,
ya da çile¤i yedikten sonra kendi bedeninin herhangi bir yerine do-
kunmufltur. Bir baflka fleklinde ise gebe kad›n bir yiyece¤i çalar ve yer-
se, yeni do¤an›n bedeninde bu nesnenin izinin olaca¤›na inan›lmakta-
d›r. Baflka bir kabule göre de kad›n, gebeli¤i döneminde bir fley çalarsa
do¤acak çocu¤unun iki yana¤›n›n birinde bir çukur oluflaca¤›na inan›l-
maktad›r. Gebe kad›n›n aflerdi¤i yiyece¤i yiyemedi¤i takdirde do¤acak
çocu¤un gözlerinin flafl› olaca¤› fleklinde bir inan›fl da mevcuttur.1

Gebe kad›n›n yediklerinin çocu¤a etkileri ile ilgili olarak da muh-
telif inan›fllar mevcuttur. Karabiber yiyen gebe kad›n›n çocu¤unun vü-
cudunda siyah lekeler olaca¤›na inan›lmas›; do¤acak çocuk büyük gö-
¤üslü olur endiflesiyle kaz eti yememe; do¤an çocu¤un gözleri bal›¤›n
gözlerine benzer çekincesiyle bal›k yememe; çocu¤un boynunun zay›f
ve ince olaca¤› düflüncesiyle tavuk boynu yememe; çocu¤un derisi ta-
vuk derisi gibi olur düflüncesiyle tavuk derisi yememe, bunlardan sade-
ce birkaç›d›r. Bunlar›n d›fl›nda, hamilenin teflvik edildi¤i yiyecekler de
vard›r. Bunlardan baz›lar flöyledir: Çocu¤un gözlerinin siyah olmas›
için gebeye zeytin yedirilmesi, do¤acak çocuk güzel olsun beklentisiy-
le nar yedirilmesi, yanaklar›n›n al olmas› için k›rm›z› elma yedirilme-
si, vs.

Di¤er Baz› ‹nan›fl ve Uygulamalar: Gebe kad›n, tavflana bakarsa
do¤acak çocu¤un dudaklar›n›n yirik ve difllerinin de tavflan difli olaca-
¤›na; bir baflka inan›fla göre de gebe kad›n›n deveye bakmas› halinde
çocu¤un kal›n dudakl› olaca¤›na inan›lmaktad›r. Ayr›ca, gebe kad›n›n
çirkin canl›lara bakmas›n›n engellenmesi, bunun yerine güzel canl›la-
ra bakmas›n›n teflvik edilmesi de söz konusudur. Bunun sebebi ise, ba-
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1 Mustafa Aça, Bal›kesir Yöresi Do¤um Sonras› ‹nan›fl ve Uygulamalar› (Karfl›laflt›rmal›
Bir Bak›fl), ‹stanbul 2005, s. 43-71.



k›lan çirkin canl›lar›n anne karn›ndaki çocu¤un görünümünde olum-
suz, güzel canl›lar›n ise olumlu bir etki oluflturaca¤›na dair inançt›r.

Baz› bölgelerimizde gebe kad›n›n kocas›n›n avlanmas› sak›ncal›
görülmektedir. Zira do¤acak çocu¤un avlanan hayvana benzeyece¤i gi-
bi bir düflünce hâkimdir. 

Do¤um Sonras›

Tuzlama: Yeni do¤an›n bedensel geliflimine dönük pratiklerden
bir di¤eri de “tuzlama”d›r. Türk dünyas›nda yayg›n olan bu uygulama,
yeni do¤an bir haftal›ktan k›rk günlük oluncaya kadar yap›labilmekte-
dir. Bölgelere göre çeflitlilik arz eden uygulamaya örnek olmas› bak›-
m›ndan Bat› Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki uygulama biçimle-
rinden birkaç›n› örnek verece¤iz: Cuma veya pazartesi akflam› yafll› ka-
d›nlar yeme¤e davet edilir. Kad›nlar topland›¤›nda çocuk, içerisine tuz
at›lm›fl suyla y›kan›r. Bele¤ine belenerek yat›r›l›r.2 Daha sonra yemek
yenir. Yemek bittikten sonra sofradaki bütün kafl›klar bir çanakta top-
lan›p h›zla kar›flt›r›larak tak›rdat›l›r. Bu s›rada kad›nlar hep birlikte: 

– O¤lumuz (veya k›z›m›z) çabuk dillensin derler. 

Daha sonra yeni do¤an üç kez tavana do¤ru kald›r›l›p indirilerek
birlikte yine:

– O¤lumuz (veya k›z›m›z) çabuk büyüsün, çabuk yürüsün! denile-
rek tören bitirilir. Bir baflka örnekte ise kaplumba¤a kabu¤u ateflte kav-
rulur, dövülür ve toz haline getirilir, tuzla kar›flt›r›larak yeni do¤mufl
bebe¤in vücuduna sürülür.3

Tuzun çocu¤un geliflimi aç›s›ndan önemi, flüphesiz tuz etraf›ndaki
inan›fllarla birlikte aç›klanabilir. Yukar›da bir k›sm› verilen pratikler,
ço¤unlukla ileride çocu¤un terinin kokmamas› veya cildinin güzel ol-
mas› gibi beklentilerle gerçeklefltirilmektedir. Kaplumba¤a kabu¤u ise
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2 K›br›s Türkleri aras›nda ve Anadolu’nun pek çok yöresinde çocu¤un belendi¤i bu
giysiye “tuz göyne¤i” ad› verilmektedir.

3 Mustafa Aça, Bal›kesir Yöresi Do¤um Sonras› ‹nan›fl ve Uygulamalar› (Karfl›laflt›rmal›
Bir Bak›fl), ‹stanbul 2005, s. 47-48.



beklentileri çeflitlendirmifl kaplumba¤a kabu¤unun sa¤laml›¤› ile çocu-
¤un ileriki yaflant›s›ndaki dayan›kl›l›¤› aras›nda büyüsel bir ba¤ kurul-
maya çal›fl›lm›flt›r.4

Tuzun çocu¤un bedensel geliflimine dönük olarak baflka uygula-
malar içinde de yer ald›¤›n› görmek mümkündür. Trabzon fialpazar›
Çepnileri aras›nda a¤z› kokmas›n temennisiyle yeni do¤an›n a¤z› tuzlu
suyla silinmesi bu farkl› uygulamalardan sadece birisidir.5

Topra¤a Yat›rma: Do¤umdan sonra y›kan›p kundaklanan yeni
do¤an, taban›na elenmifl k›rm›z› toprak serilmifl kay›n a¤ac›ndan yap›l-
m›fl befli¤e yat›r›l›r. Bu uygulamada hem kay›n a¤ac› hem de toprakla
çocu¤un bedensel direnci aras›nda bir ba¤ kurulmufltur.6

Vücudu Ya¤lama: Ço¤unlukla Bat› Anadolu’da olmak üzere te-
nin yumuflakl›¤›n› sa¤lamak amac›yla tuzlama sonras›nda yeni do¤an›n
vücuduna zeytinya¤› sürüldü¤ü görülmektedir.7 Benzer amaçlarla çocu-
¤un bedenine bal sürüldü¤ü de görülmektedir.8
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4 ‹slami kaynaklara göre tuz, Halil ‹brahim Peygamber taraf›ndan bulunmufltur. O Kâ-
be’nin inflaat› bitince, Allah’›n rahmetini diledi. Allah, “Fakirleri giydir, açlar› do-
yur!” dedi. Halil ‹brahim bunu nas›l yapaca¤›n› sorunca Tanr› “Kâbe binas›ndan ar-
tan topraklar› dört bir yana savurmal›s›n” emretti. Halil ‹brahim de öyle yapt›. Tan-
r›’n›n emri ile topraklar düfltükleri yerlerde tuz oldular (Fikret Türkmen “Bat› Ana-
dolu’da Do¤umdan Ölüme Baz› ‹nanmalar Üzerine”, Türk Dili ve Edebiyat› Araflt›r-
malar› Dergisi VI, ‹zmir 1991, s. 23). ‹slami kaynaklardaki benzeri malumatlar›n d›-
fl›nda tuzun Türk inan›fl sistemi içindeki yeri de flüphesiz tuzlama prati¤inde tuzun
sadece ter kokusunu önlemek maksatl› bir uygulama olmad›¤›n›, derinliklerinde
baflka inan›fl ve düflünüfl kal›plar›n›n bulundu¤unun ipuçlar›n› bizlere göstermekte-
dir. Tuzun Türk inan›fl sistemi içindeki yeri ile ilgili olarak ayr›ca bk. (Mustafa Aça,
“Türk Halk Gelene¤inde Do¤um Sonras› Uygulamalar›na Bir Örnek: Tuzlama”,
Milli Folklor, S. 52, K›fl, 2001, s. 93-100).

5 Ali Çelik, “Trabzon ve Bal›kesir Çepnileri’nin Türk Tarihi ‹çindeki Yeri ve Trabzon
fialpazar› Çepnileri’nde Do¤umla ‹lgili Gelenek Görenek ve ‹nanmalar”, I. Bal›ke-
sir Kültür Araflt›rmalar› Sempozyumu Bildirileri, Bal›kesir 1999, s. 407.

6 Kiflisel derleme arflivimizden (Samsun-Vezirköprü).
7 Mustafa Aça, Bal›kesir Yöresi Do¤um Sonras› ‹nan›fl ve Uygulamalar› (Karfl›laflt›rmal›

Bir Bak›fl), ‹stanbul 2005, s. 48.
8 Erman Artun, “Çukurova Yörüklerinin Gelenek ve Görenekleri”, I. Akdeniz Yöresi

Türk Topluluklar› Sosyo-Kültürel Yap›s› (Yörükler) Sempozyumu Bildirileri, Ankara
1996, s. 44.



Çiçek Banyosu: Yeni do¤an k›z çocuklar›n›n k›rklanmas› s›ras›n-
da baz› bölgelerde tuzlamaya ek olarak “çiçek banyosu” ad› verilen bir
pratik daha gerçeklefltirilir. K›rk suyuna hofl kokulu çiçekler at›larak
ileride çocu¤un teninin güzel olmas› ve bu çiçekler gibi güzel kokmas›
amaçlan›r.

Çelikleme: Yeni do¤an›n bedensel direncinin art›r›lmas› yolunda
“çelikleme” ad› verilen baflka bir uygulama daha mevcuttur. Baz› böl-
gelerimizde k›rk suyunun içine at›lan çak›llar›n çocu¤un sa¤lam olma-
s›n› sa¤lad›¤›na inan›lmaktad›r.

Tüysüz K›lma: ‹leride k›l ç›kmamas› için yeni do¤an k›z çocukla-
r›n›n koltuk altlar›na ve kas›klar›na yeni do¤mufl tüysüz fare yavrusu
sürtülür.9 Tüysüz fare yavrusu ile tüysüz beden aras›nda iliflki kurulmufl,
fare yavrusuna ait özelli¤in bebe¤e tafl›nmas› amaçlanm›flt›r; böylelik-
le çok say›da örne¤ini gördü¤ümüz sempatik büyüye bir di¤eri daha ek-
lenmifltir. 

Difl Ç›karma: Çocu¤un bedensel geliflimi içinde ilk difllerinin
ç›kmas› çok önemli bir yere sahiptir. Bu ilk difllerle ilgili uygulamalar
çocu¤un hayat boyu sa¤l›kl› difllere sahip olmas›n› temenni etmeyi
amaçlamaktad›r. Türkiye Türkleri aras›nda oldu¤u kadar di¤er Türk
halklar› aras›nda da oldukça yayg›n bir uygulama olan “difl bulguru/he-
di¤i” kapsam›nda çeflitli özel pratiklere de yer verilmektedir. Bunlar›
baz›lar› flunlard›r: Do¤u Anadolu bölgesinde çocu¤un ç›k›p düflen ilk
difli tuvalete at›l›r. Bu s›rada “Ay s›çan ince diflimi sana verirem, balta
diflini bana ver” denir.10 Çocu¤un diflleri büyük olmas›n diye haz›rla-
nan hedi¤in içine nohut konmaz.11

Geç Yürüme: Türk dünyas›n›n tamam›nda oldu¤u gibi Anado-
lu’da da çocu¤un vaktinde yürümesini sa¤lamak için çeflitli pratiklere
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9 Ali Çelik, “Trabzon ve Bal›kesir Çepnileri’nin Türk Tarihi ‹çindeki Yeri ve Trabzon
fialpazar› Çepnileri’nde Do¤umla ‹lgili Gelenek Görenek ve ‹nanmalar”, I. Bal›ke-
sir Kültür Araflt›rmalar› Sempozyumu Bildirileri, Bal›kesir 1999, s. 407.

10 Yaflar Kalafat, Balkanlardan Ulu¤ Türkistan’a Türk Halk ‹nançlar›-I, Ankara 2002, s.
91.

11 Sedat Veyis Örnek, Türk Halk Bilimi, Ankara 1995, s. 189.



baflvurulmaktad›r. Burada bu pratiklerin sadece bir k›sm›na yer verile-
cektir.

Yürüme güçlü¤ü çeken çocuklar›n ayaklar›nda bir köstek ba¤l› ol-
du¤una inan›l›r ve bu inan›fl kapsam›nda köstek kesme veya duflak kes-
me olarak adland›r›lan bir pratik uygulan›r. Uygulama ‹zmir ve çevre-
sindeki Tahtac›lar taraf›ndan flöyle gerçeklefltirilir: “Çocu¤un iki aya¤›
bileklerinden bir iple ba¤lan›r, duflak kesmek için çocu¤un huyu onun
huyuna çeksin diye seçilen bir kad›n veya erkek elinde bir b›çakla ye-
re yat›r›lm›fl olan çocuktan biraz ötededurur, kofla kofla çocu¤un yan›-
na gelir. ‹lk sözü kendisi söylemek suretiyle çocu¤un bafl›ndaki kad›n
veya erkekle konuflurlar, tören bafllar: 

– Selamünaleyküm!

– Aleykümselam!

– Sen necisin?

– Duflakç›y›m.

– Duflak kesebilir misin?

– Anas›n› bile... der ve çocu¤un aya¤›ndaki ipi keser. Hem çocu-
¤un hem de kendisinin a¤z›na bir lokum t›kar, üç defa bu suretle dufla-
¤› keser.12

Uygulaman›n bir di¤er fleklinde ise yürümekte zorluk çeken ço-
cuklar›n ayaklar› bir iple ba¤lan›r ve bu ip Cuma namaz›ndan ilk ç›kan
kifliye kestirilir. Yine bir di¤er uygulamada ise çocuk tay durmaya bafl-
lay›nca “tay çöre¤i” piflirilir. Çörek tepsisi tay duran çocu¤un bafl› üs-
tünde üç kere çevrilir. Piflirilen çörekler çocuklara da¤›t›larak arkalar›-
na bakman kaçmalar› sa¤lan›r. Anne ald›¤› bir çöre¤i çocu¤un ayakla-
r› aras›ndan yuvarlar, ayn› çörekten bir parça kopar›larak çocu¤a yedi-
rilir.13

Bu uygulamada sempatik büyüler kapsam›nda de¤erlendirilen tak-
lit büyüsünün izlerini aç›kça görmek mümkündür. Ayn› uygulamay› sa-
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12 A.[bdurrahman] Güzel, Tahtac›larda Gelenekler, Ankara 1948, s. 107.
13 Abdürrahim Dede, Bat› Trakya Türk Folkloru, Ankara 1978, s. 98.



dece Anadolu sahas›nda de¤il Kazak Türkleri aras›nda tusav keser, K›r-
g›z Türkleri aras›nda tufloo kesme adlar›yla görebiliyoruz.14

Geç Konuflma ve Kekemelik: Konuflma ça¤›na gelip de konufla-
mayan veya kekeleyen çocuklara dönük olarak çeflitli uygulamalara
rastlamaktay›z. Giresun ve çevresinde konuflmakta geç kalan çocu¤un
a¤z›na serçe kuflu sokulup ç›kart›lmakta, kuflun ötüflü ile konuflkanl›k
aras›nda ba¤ kurulmaktad›r. Bat› Anadolu’daki benzeri bir uygulama-
da ise konuflmayan çocu¤a kanarya kâsesinden su içirildi¤i görülmek-
tedir.15 Oldukça yayg›n olan bir baflka uygulamada ise çocu¤un konufl-
mas›n› temin etmek amac›yla ismi Mehmet olan yedi kiflinin kurban›-
n›n dili toplan›p, konuflmayan çocu¤a yedirilmektedir. Yine ayn›
amaçla konuflmayan çocuklar yat›rlara götürülerek a¤›zlar›nda anahtar
büküldü¤ü de görülmektedir. Bu büyüsel uygulama ile çocu¤un a¤›z ki-
lidinin aç›ld›¤› tasavvur edilmektedir.16

Geleneksel toplum hayat› içinde insan hayat›n›n beflikten meza-
ra kadar olan yaflam çizgisinde yo¤un olarak karfl›lafl›lan ve ço¤u büyü-
sel mahiyette olan uygulamalar, büyünün tabiat›yla do¤ru orant›l› ola-
rak tabiat yasalar›na müdahale etmeyi amaçlamaktad›r. Gerek do¤um-
dan önce ve gerekse do¤umdan sonra çocu¤un bedensel özelliklerini
eksiksiz k›lmak, tabiat güçlerinin y›prat›c› hatta öldürücü olabilece¤i-
ne inan›lan ak›nlar›n› bertaraf etmek gibi amaçlarla yap›lan uygulama-
lar, iç içe girmifl çeflitli inan›fl sistemlerinin bir sonucudur. Bütün bu
inan›fl ve uygulamalar da göstermektedir ki, geleneksel toplum, insan
bedeninin anne karn›ndaki oluflum ve gelifliminde d›fl etki ve etkenle-
rin önemli etkisi oldu¤una inanm›flt›r. ‹flte bu inan›fl nedeniyledir ki,
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14 Mustafa Aça, Bal›kesir Yöresi Do¤um Sonras› ‹nan›fl ve Uygulamalar› (Karfl›laflt›rmal›
Bir Bak›fl), ‹stanbul 2005, s. 56-57; Uygulaman›n de¤iflik bir formuna Gagavuz
Türkleri aras›nda rastl›yoruz. Bebek ilk ad›m›n› at›nca bir tavuk tüyü çocu¤un ayak-
lar› aras›na konur ve bu tüy çocu¤un babas› taraf›ndan kesilir. Akabinde ziyafet ve-
rilir (Yaflar Kalafat, Balkanlardan Ulu¤ Türkistan’a Türk Halk ‹nançlar›-I, Ankara
2002, s. 257).

15 Mustafa Aça, Bal›kesir Yöresi Do¤um Sonras› ‹nan›fl ve Uygulamalar› (Karfl›laflt›rmal›
Bir Bak›fl), ‹stanbul 2005, s. 60-61.

16 Sedat Veyis Örnek, Türk Halk Bilimi, Ankara 1995, s. 166.



geleneksel toplum, olumsuz etki ve etkenlerin önünü alabilmek için
çeflitli kaç›nmalar›n ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r. Anne karn›ndaki be-
be¤e yönelik inan›fl ve uygulamalar, onun anne karn›ndaki süreci sa¤-
l›kl› bir flekilde tamamlamas›na yard›mc› olmakla birlikte onun beden-
sel anlamda eksiksiz ve estetik bir görünüme kavuflmas›na da yard›mc›
olmaktad›r.
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Bebe¤in Bedenine Yönelik Uygulamalar

Marie Helene Sauner-Leroy*

Kullan›lan kaynaklar hem konu ile ilgili yaz›lm›fl olan kitap ve
makaleler hem de 1990’l› y›llardan bu yana flehirlerde ve köylerde (‹s-
tanbul, Denizli ve Akçakoca) yap›lan gözlemler ve ve antropolojik an-
ketlerdir. 

Do¤um Sonras› Uygulamalar: Do¤umdan hemen sonra, gelenek-
sel olarak birkaç tören yap›l›r. Bu törenlerin amac›n› flöyle s›ralayabili-
riz: Bebe¤i koruma alt›nda almak ve art›k ba¤l› oldu¤u toplum içerisine
kabul etmek. Bebe¤in korunmas› çok do¤al bir olgudur. Bilindi¤i gibi,
do¤umdan hemen sonra bebe¤e ads›z ölmesin diye göbek ad› verilir (Bo-
ratav, 1979: 186). ‹kinci ad, birkaç gün sonra, ufak bir törenle verilir. Bu
ikinci ad› vermeden evvel, bebe¤in kula¤›na ezan okunur. Birkaç gün
sonra da Mevlit okutulabilir. Bahsetti¤imiz ad verme töreninin bir özel-
li¤i vard›r. Bilindi¤i gibi ad vermek evrensel bir olayd›r ve herhangi bir
toplumda bir insan›n bir grubun içine kabul edilmesi anlam›na gelir.
Ama ayn› zamanda yap›lan tören, kula¤›na ezan okundu¤u için, çocu-
¤un din toplumuna kabul edilmesi ve ezan sesine, ezgisine al›flmas› anla-
m›na gelir. Ninnilerin ayn› ifllevi tafl›r. Çünkü bebek, do¤du¤u andan iti-
baren ve sürekli olarak belli bir tür ezgi ve musiki etkinin alt›nda kal›r.
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Çocu¤un göbe¤i kesilip ad› konduktan sonra s›ra çocu¤un tuzlan-
mas› ve y›kanmas› gelir. Bedeni üzerine tuz serptikten sonra su ile y›-
kan›l›r ya da tuzlu bir sudan sonra duru suda y›kan›l›r. Buna “çocu¤un
tuzlanmas›” denir. Do¤umdan sonra uygulanan bu tuzlaman›n amac› o
çocu¤un afl›r› terlemesini engellemek ve tuzun antiseptik ifllevini de
düflünürsek, hastal›klardan korumakt›r. Boratav, tuzun bereket inanç-
lar›nda kutlu bir yeri oldu¤unu ve bu yüzden bu törenin büyü ile ilgili
oldu¤unu da söyler.1 Düflmüfl olan göbek ba¤› da evde (sand›kta) sak-
lan›r ya da çocuk okusun diye okulun, caminin bahçesine gömülür.
K›zlar›n k›llar› ç›kmas›n diye yap›lan bir baflka uygulama oldu¤unu da
duydum; Denizli civar›ndaki bir köyde, 1990’l› y›llarda, bir örümce¤in
yumurtalar›n›n küçük k›z›n d›fl cinsel organlar› üzerinde bu sebepten
dolay› gezdirildi¤ini ö¤rendim. 

Çocu¤un emzirilmesinin çok olumlu oldu¤u düflünüldü¤ünden,
lohusa kad›n›n sütü olsun diye beslenmesi ile ilgili birçok tavsiyede
bulunulur. Annenin yedi¤i besinlere dikkat edilir; süt, so¤an, börülce,
sütle piflirilmifl incir, pekmez flerbeti ve di¤er ürünler de sütü bol olsun
diye lohusa kad›na tavsiye edilir.2 Yak›n bir zamana kadar, do¤umdan
sonra ancak üç ezan geçtikten sonra çocu¤a meme verilirdi.

Eskiden, vücuda hava, su girmesin diye çocuk kunda¤a sar›l›rd›.3

Bu yüzden çocuk fazla hareket edemezdi, her zaman annesinin yan›n-
da kalabilirdi. Fakat kunda¤›n kullan›lmas›na karfl› elefltiriler ortaya
ç›k›nca bu uygulama zamanla kayboldu. Bu tart›flmalarda kunda¤›n ço-
cuk üzerinde olumsuz etkilere (psikolojik, fiziki; afl›r› terleme, piflikle-
re neden olma, vs.) yol açt›¤› savunuldu.4 Biçim de¤ifltirmekle beraber
z›b›nlar, t›pk› kundak ad› verilen kumafl parças› gibi hâlâ pek çok aile
taraf›ndan kullan›lmaktad›r. Dolaman›n yok olmas›yla bebe¤in hare-
ketleri çok daha serbest olmufltur. Sadece kendi yüzünü y›rtmas›n diye
ellerine ince bir bezden yap›lm›fl eldivenler tak›l›r.
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Lohusal›k döneminde, özellikle do¤umdan sonraki k›rk gün bo-
yunca, annenin de çocu¤un da tehlikede olduklar› düflünülür. Bu teh-
likelerin bir simgesi de “al kar›s›”d›r. Kayna¤› çok eski zamanlara daya-
nan bu inan›fl muhtemelen, lohusan›n ve bebe¤in her türlü ölümcül
hastal›k kapma korkusundan ileri gelmektedir. Bu tehlikeye karfl› kul-
lan›lan en yayg›n yöntemler, nazar boncu¤u tak›lmas›, lohusa flerbeti
denilen al renkte bir flerbetin komflulara, ziyaretçilere da¤›t›lmas› ve
anne ve bebe¤in evden d›flar› ç›kmamalar›d›r.

Ana rahminden ç›kt›ktan sonra d›fl dünya çok de¤iflik gelir bebe-
¤e, kendi bedeninin çok fark›nda de¤ildir ve her fleyi annesine ba¤›m-
l›d›r. Ancak do¤du¤u andan itibaren yüksek bir ö¤renme yetisine sa-
hiptir. Yeni do¤an alg›layabilir, çok net olmasa da görebilir, iyi iflitebi-
lir, koklayabilir, tat alabilir (dört basit tad› alg›layabilir), ac›ya duyar-
l›d›r, nefes alabilir, çevreye bakabilir. Özellikle dokunma, yani tensel
temas ve yerinin de¤ifltirilmesi durumlar›na karfl› hassast›r.5

Bebe¤in annesi, di¤er kifliler ve çevresiyle olan iliflkilerinde özel-
likle dokunma, koklama ve iflitme gibi temel duyular onun geliflimi et-
kileyen, onu biçimlendiren temel unsurlard›r. Çünkü dokunma flekli
(temizlendi¤i zaman ya da baflkalar›n taraf›ndan tafl›n›ld›¤› zaman),
koklama (evdeki kokular, annesinin, ailesinin, çarflaf›n›n, giysilerinin
kokular›) ve iflitme (insanlar›n, annesinin, ailesinin, misafirlerin sesi,
müzik, sokaktan gelen sesler, vs.) ilk anlardan itibaren önem tafl›r ve
bu önem yaflam boyunca etkisini sürdürür. 

Ad konulurken çocu¤un gelece¤inin iyi, parlak ve temiz olmas›
dilenir; flüphesiz bunun kökeninde onu koruma güdüsü vard›r. Çocu-
¤un tuzlanmas› töreni ve onu sudan ve havadan uzak tutmak gibi bu
aflamada gözlemledi¤imiz di¤er uygulamalara gelince; buradaki amac›n
onu hem hastal›klardan ve nazardan uzak tutmak hem de bedenin kö-
tü say›lan yan etkilerinden (k›llar, ter, koku) daha baflta korumak ol-
du¤unu söyleyebiliriz. Bir anlamda bu törenlerle bebek ailesinin ba¤l›
oldu¤u toplumun içine kabul edilmifl olur. Baflka bir deyiflle o andan
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itibaren toplum ona sahip ç›kar ve ona flekil vermeye çal›fl›r, onu top-
lum içinde uygun kabul edilen davran›fllara, zevklere (müzik) al›flt›r.

‹lk Aylar

Çocuk doktorlar›na göre “bu dönemde bebek, kendisini annesi-
nin bedeninin bir uzant›s› olarak alg›lar. Bebe¤in kendisini ayr› bir
varl›k olarak görmesi alt›nc› ay dolaylar›nda gerçekleflir.”6 Genel ola-
rak 40 gün geçtikten sonra çocu¤un ve annesinin y›kand›¤›, a¤›r has-
tal›klardan ve kirlilikten kurtulmufl olduklar› anlam›na gelen ufak bir
tören yap›l›r. Bilindi¤i gibi bu bir geçifl törenidir, lohusal›k dönemi an-
ne ve bebe¤in kendi köflesinde, di¤er insanlardan uzak yaflad›¤› bir dö-
nemdir. Bu sebeple k›rklama annenin ve bebe¤in yeni bir statüyle top-
lumun içine giriflini, toplum taraf›ndan kabul edilifllerini simgeleyen
bir geçifl törenidir. 

Annenin, emzirme süresi uzundur.7 Bu durum, Kuran’da yer alan
emzirmenin iki y›l sürmesi gerekti¤i tavsiyesinden kaynaklanabilir.8

Çocu¤un anne sütü ile beslenmesi uygulanan ve önerilen bir yöntem-
dir. Emzirme süresinin bebek üzerine çok büyük bir etki yapt›¤›n› bili-
yoruz. Asl›nda bu biyolojik olgu kültür taraf›ndan sahiplenilmifltir:
emzirme süresi, s›kl›¤›, biçimi kültürlere göre de¤iflir. Emzirme eylemi
çocu¤un bedensel ve psikolojik geliflimi aç›s›ndan da önemlidir.9 An-
ne ile çocuk aras›nda olumlu bir etki yarat›r. Duyular aç›s›ndan, emzir-
menin en doyurucu araç oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu süreçte, tat, koku,
ses, bak›fl ve dokunma hisleri en üst düzeyde ifllev görürler. Bebek bu
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7 2003 y›l›nda yay›nlanan bir rapora göre do¤umdan sonraki ilk aylarda hemen her
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Kitabevi, ‹stanbul 2005 (1997), s. 34.
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dönemde seslere karfl› duyarl›d›r, yüzlere dikkat eder, ilgi göste-
rir.(...)Yavafl yavafl bebe¤in hem motor becerileri hem tav›rlar› geliflir.
‹letiflim becerileri de aflama kaydeder: gülümseme, c›v›ldama, ses-söz
ç›karma, hareketleri daha düzenlidir, coflku belirtileri gösterir, tan›d›k
durumlara tepki vermeye bafllar. Bu dönemde, çocu¤un do¤al geliflme-
sine dikkat edilir: hareketlerine, (sonra yürümesine), ses ç›karmas›na
(sonra konuflmas›na), verdi¤i tepkilere dikkat edilir ve do¤al geliflme-
sinde her hangi bir gecikme söz konusu olunca sa¤altma pratikleri uy-
gulan›l›r.10 Becerilerine dikkat edilir, bedeninin de¤iflimi yak›ndan iz-
lenir. ‹lk t›rnak kesilmesi, ilk saç kesilmesi, ilk diflin ç›kmas› (difl bu¤-
day›, difl hedi¤i) törenlerle vurgulan›r. Asl›nda bir yerde bütün bunlar
çok yavafl da olsa çocu¤un annesinden kopma aflamalar›n› gösterir.
Muhtemelen, eskiden difl bu¤day› denilen küçük tören ilk difli ç›kt›¤›
zaman yap›ld›¤› için memeden, sütten kesme töreni anlam›na gelmek-
teydi ayn› zamanda. Bu da çocuk için anne için de önemli bir aflama-
d›r: art›k iki kifli aras›ndaki iliflki hem benlik anlam›nda hem de be-
densel anlamda kesilir, iki ayr› varl›k olarak yaflamalar› anlam›na gelir.
Bu tören, kalabal›k bir grubun ortas›nda yap›l›r, pismifl ve flekerli aflu-
relik bu¤day da¤›t›l›r, çocu¤un bafl›na serpilir.11

Burada önemli olan, bu aflamalar›n toplumun di¤er bireyleriyle
bir törenle kutlanmas›d›r. Çocuk yaln›z b›rak›lmaz, toplumsal çevresi
(ailesi, komflular›, akrabalar›) onun geliflimini izler, yavafl yavafl bulun-
du¤u grubun bir parças› olmaya bafllar, onun kültürel ortam›n benim-
sedi¤i modele, bak›fl aç›lar›na uymas› sa¤lan›r. Bu tür törenler küçükte
olsa, içinde yasad›¤› grubun önemini vurgular. Çocuk, grubun, kalaba-
l›¤›n ortas›nda yaflamay› ö¤renir ve onu arar, hatta grubun onay›n›
arar. 
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Günlük Yaflam›n Bedensel Teknikleri

Burada de¤inmek istedi¤im yöntemler, her hangi bir törende ya-
p›lan bir davran›fl ya da hareket de¤il, her gün uygulanan bir fley, yap›-
lan bak›m s›ras›nda uygulananlard›r. Bu tür davran›fllar›n belki dille
birlikte, çocu¤un geliflim ve sosyalleflmesinde çok derin bir iz b›rakt›-
¤›n› savunuyorum. Bu yafltaki çocuklar›n hayat› daha çok evde ve ev-
de olan insanlarla geçer. Bu yafllardaki bir bebek uyku, yemek yeme,
banyo yapma, temizlenme, oyunla vakit geçirir. Annesiyle olan ten-
sel/duygusal iliflkisi yan›s›ra, yat›rma ve dokunmaya iliflkin di¤er
önemli uygulamalardan da söz edebiliriz. 

Çocu¤un yat›r›lmas› ile ilgili teknikler, çocu¤un bedeni üzerine bir
iz b›rak›r, onu flekillendirir. Ona bir sürü al›flkanl›k verir ve çocuk da ha-
yat› boyunca bu al›flkanl›klar› arar. Karay’a göre, Sultan Abdülaziz döne-
minde her evde ve konakta “bina yap›ld›¤› zaman bir veya birkaç odaya
köfleleme sal›ncak halkalar› yerlefltirilirdi. Bu halkalar, bazen emzikli mi-
safirlerin de ifline yaramaktad›r: ilk iflleri sal›nca¤› kurmak ve çocu¤u içi-
ne yat›r›p uyuttuktan sonra rahat rahat sohbete dalmakt›r.”12

Türkiye’nin hemen hemen her yerinde çocu¤u sallayarak uyut-
mak için ya sal›ncak ya da beflik kullan›l›r. Bunun yan›nda birçok yer-
de (örne¤in gözlem yapt›¤›m Denizli ve Akçakoca taraf›nda) kad›nlar
bebeklerini ve hatta daha büyük çocuklar› kendi ayaklar› üzerine sa-
l›ncakta imifl gibi sallayarak uyutmaktalar.13 Bu yöntemle bebekler
hem sallanarak hem de bir vücudun temas›n› (en az›ndan s›cakl›¤›n›)
hissederek uyumaya al›fl›yorlar. 

Çocukla sadece temizlenirken, emzirilirken ve uyutulurken te-
masta bulunulmaz. Bir baflka yayg›n davran›fl biçimi olan kucakta tafl›-
ma da bu temas› art›r›r. Kalabal›k ailelerde, ortamlarda, annesi veya
ona bakan kad›n baflka bir yere giderken çocu¤u da kuca¤›na al›r ve
birlikte götürür. Bak›c› d›fl›nda çevresindekiler de s›kça çocu¤u kuca-
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¤›na al›r. Geleneksel olarak çocu¤un sandalyesinin ya da arabas›n›n ol-
mamas›n›n bunda rolü olabilir kuflkusuz.Türkiye’de sosyal çevresi tara-
f›ndan tafl›nan, dokunulan, insanlarla s›cak temasta bulunarak büyü-
yen bir çocuk, baflkalar›yla iliflki kurmay›, kalabal›k ortamlarda yafla-
may› ö¤renir ve tan›mad›¤› insanlarla -tabii ki çevresinin onaylad›¤›-
kolay iletiflim kurmaya al›fl›r. Ayr›ca bu al›flkanl›klar›n çocu¤un alg›la-
yabilece¤i bir sevgi göstergesi oluflturdu¤unu düflünüyorum. 

Do¤umdan itibaren toplum bebe¤e sahip ç›kar, ona flekil vermeye
çal›fl›r ve onu toplumun içinde uygun olarak kabul edilen davran›fllara,
zevklere al›flt›r›r. Çocuk büyürken bu sosyalleflme süreci devam eder,
toplumsal çevresi (ailesi, komflular›, akrabalar›) onun geliflimini izler,
kendisi yavafl yavafl içinde bulundu¤u grubun bir parças› olmaya bafllar,
kendini o kültürel ortam›n›n benimsedi¤i modele, bak›fl aç›lar›na uydu-
rur. Bu süreçte uygulanan bedensel tekniklere bakt›¤›m›zda toplum ta-
raf›ndan çocu¤un bedenine belli duyusal al›flkanl›klar›n (koku, ezgi,
günlük ses, ›s›, dokunufl, hitap etme tarz›, vs.) nas›l yerlefltirildi¤ini gör-
dük. Sosyalleflme denilen süreç her toplum için geçerlidir ve asl›nda bir
habitus meselesidir. Türkiye’de dokunma, musiki ve sosyal temas, hitap
etme tarz› bu sürece iliflkin önemli etkenler olarak karfl›m›za ç›k›yor. 
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Orta Asya’da ve O¤uz Türklerinde Küpe Takma
Gelene¤inde ‹ndo-‹ran Kültürü Tesirleri

Mehmet Tezcan*

Girifl

Orta Asya’n›n ‹ran kültürüyle tan›flmas› oldukça eskilere dayan-
maktad›r. Daha ‹ran’›n Ahura Mazda dini geleneklerinin Orta Asya
ülkelerinde yay›lmaya bafllamas›ndan itibaren bu tesirler gerek dinî,
gerekse kültürel sahalarda kendisini göstermifltir. Bu cümleden olarak
‹ran kültürü tesirinin Bat› ve Do¤u Türkistan’a, Mo¤olistan’a kadar er-
ken dönemlerde yay›ld›¤› arkeolojik buluntulardan da anlafl›lmaktad›r.
En erken dönemlerden itibaren birbirleri içine s›zm›fl olan Türk ve
‹ran kavimlerinin hepsi de atl› idiler: Ekseriyet bak›m›ndan, ‹ran kül-
tür sahas›na giren do¤uda Türkler, bat›da ise ‹ranl›lar ço¤unlukta bu-
lunuyorlard›. Bu ortak özellik, onlar› birbirlerine yaklaflt›rmakla bera-
ber, kültürel özellikleri araflt›rma durumunda olan ilim adamlar›n› da
etnik bir tesbit yapma aflamas›nda zor durumda b›rakmaktad›r. MÖ II.
binden beri ‹ran’daki kültürden farkl› bir “Ortaasyal› ‹rani kültür” olan
“‹rano-So¤dak kültürü” ortaya ç›km›flt›; bu kültür, ta Orta Asya içleri-
ne kadar ilerleyerek genelde göçebelerin, özelde ise Türklerin de bu-
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lundu¤u co¤rafyaya tesir etmifl, Türkler de bundan oldukça etkilenmifl-
lerdi.1

Orta Asya’da göçebe olarak yaflayan gerek Türk, gerekse onlardan
önceki topluluklarda da bu izler takip edilebilmektedir. MÖ’ki dönem-
lerde önce Sakalar, daha sonra Yuezhi/ Kuflanlar, Asya’n›n en do¤usun-
daki bölgelerden bat›daki ‹ran ülkesi s›n›rlar›na kadar yay›lmak sure-
tiyle Do¤unun kültürel tesirlerini Bat›ya, Bat›n›nkini de sonraki dö-
nemlerde Do¤uya tafl›d›lar ve bu tesirlerin yay›lmas›nda, gerek soylu
tabakalarda, gerekse halk içerisinde tutunmas›nda önemli roller oyna-
d›lar. Kuflanlar, MS I. yüzy›l’da kurduklar› imparatorlukla yepyeni bir
“Budist-Hint-‹ran kar›fl›m›” medeniyet ortaya ç›kard›lar. Herne kadar
Bat›da yap›lan ilk araflt›rmalar, bunlardaki “‹ndo-Germen” özellikler
üzerinde durmufl ise de Kuflanlar örne¤inde oldu¤u gibi, yeni kurulan
bu gibi medeniyetlerde “‹ranl›lar›n etki ve rolleri, birinci derecede ve
en önde idi.”2 Bu imparatorlu¤un önemli bir özelli¤i bilhassa ‹ran kül-
türünü benimsemifl halklarda s›kl›kla görülen erkeklerin de küpe tak-
mas› gelene¤idir.

1. Eski ‹ran’da (Ahemenid/ Pers ‹mparatorlu¤u)
Küpe Takma Gelene¤i

Eski ‹ranl›larda erkeklerin küpe takma gelenekleri, Ahemenid/
Pers ‹mparatorlu¤u zaman›ndan beri izlenebilmektedir. Keyaniyan/
Medler zaman›nda erkek kölelerin kulaklar›na “esaret alameti olmak
üzere” küpe takt›klar› ve bunlar› zengin devlet ricalinin para ile sat›n
ald›klar›, ‹bnü’l-Belhî’nin XII. yüzy›l bafllar›nda yazd›¤› eseri Farsna-
me’de belirtilmektedir. Onun dedi¤ine göre, padiflah›n huzuruna ç›kar-
ken, kölelik ve ba¤l›l›k belirtisi olan kemer ve küpe ile ç›kmak flart idi;
hükümdar Keykâvus, üstün yararl›l›k gösteren Rüstem’in azatl›k belir-
tisi olarak kemer ve küpesini ç›kartm›flt›.3 Yine, Saâlibî’de, hükümdar
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1 Ögel 1971: 354-355.
2 Ögel 1971: 351.
3 Strange – Nicholson 1921: 43.



Siyavufl’un da kulak küpelerinden bahsedilir.4 Persler dönemine ait ka-
ya tasvirlerinde görülebildi¤i kadar›yla, demek ki o zamanlar hüküm-
darlar›n kulaklar›nda hâkimiyet alameti olarak küpe yoktu.

2. Sasanilerde Küpe Takma Gelene¤i

MS III. yüzy›ldan VII. yüzy›l ortalar›na kadar ‹ran’da kuvvetli bir
imparatorluk kurmufl olan Sasaniler döneminde ‹ranl›larda küpe tak-
mada temelde bir de¤ifliklik gözlenmektedir. Onlarda ba¤l›l›k belirtisi
olarak de¤il, hükümdarl›k gelene¤i olarak erkeklerin kulaklar›na küpe
takt›klar› müflahede edilmektedir. Bu konudaki en sa¤lam bilgiler, MS
III. yüzy›ldan itbaren, ‹ran’daki Sasanî ‹mparatorlu¤u hükümdarlar›-
n›n gerek paralar›nda,5 gerek tabaklar üzerindeki tasvirlerinde, mühür-
lerinde, gerekse duvar resimlerine yans›yan görüntülerinde mevcuttur.
II. fiapur’dan itibaren bunu bilhassa sikkelerden ö¤renebiliyoruz.6

3. Kuflanlarda Küpe Takma Gelene¤i

Bilhassa MS I. yüzy›ldan itibaren Bactria, Sogdiana, ve Kuzey
Hindistan bölgelerinde kurulan Kuflanlar Devleti döneminde onlar›n
gerek paralar›na, gerekse di¤er tasvirlerine yans›yan görüntülere göre,
hükümdarlar küpe takmakta idiler. Ancak, erken dönem Kuflan hü-
kümdarlar›n›n paralar›nda kula¤a küpe takma gelene¤i yoktur. ‹lk Ku-
flan yabgusu kabul edilen Heraus’un paralar›nda ve müteakip Büyük
Kuflan hükümdarlar›n›nkinde (Kujula Kadfises, Vima Kadfises, “Soter
Megas” (Vima Takto?) ve Kaniflka) de böyle bir özellik görülmez. Ku-
zey Hindistan’da ve Sogdiana bölgesinde bulunmufl Sakalara ait tah-
min edilen heykellerde de küpeye rastlayam›yoruz. Keza, MÖ III. yüz-
y›ldan II. yüzy›l ortalar›na kadar Bactria’da hüküm süren Grek kralla-
r›n›n paralar›nda da küpe takma âdeti görülmez.
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4 bk. Köprülüzade 1932: 18.
5 Mesela bk. Yatsenko 2006: res.162 / 1 (Bu eseri bana temin etme nezaketinde bulu-
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MS III. yüzy›ldan sonra Kuflanlar, Sasanî Devleti ile s›k› bir iliflki
içerisindeydi. Bu yüzy›l bafllar›ndan itibaren onlar›n Sasanî hakimiye-
ti ve kültürü alt›na girmesi neticesinde bu tesirler daha da artarak ge-
rek dinî, gerekse di¤er kültürel sahalarda aç›kça hissedildi ve ‹ranî te-
sirlerin artma¤a bafllad›¤› Kuflan-Sasani, Kidara-Kuflan,7 Huna ve Al-
hon8 paralar›nda ve büstlerinde bu tesir artarak görülme¤e bafllad›. Bu-
dist ve Hind tesirlerinin artma¤a bafllad›¤› sonraki dönemler ve Hin-
distan k›tas›n›n daha iç bölgelerindeki Kuflan dönemi sanat eserlerin-
de de kulakta küpelere rastlanmaktad›r.9

4. Kionit/ Kidarit ve Eftalitlerde Küpe

Kuflanlardan sonra MS IV. yüzy›l›n ortalar› ile V. yüzy›l›n ilk yar›-
s› içerisindeki Kionit ve Kidaritler döneminde ‹ran ile olan siyasi mü-
nasebetlerin artmas› neticesi bu tesirler oldukça fazlalaflm›flt›r. Onlar›n
paralar›nda hemen bütün hükümdarlar›n küpe takt›klar› görülmekte-
dir.

MS V. yüzy›l›n ikinci yar›s›na do¤ru Bactria, Sogdiana ve Hora-
san bölgesine yeni bir göçebe grup olan Eftalitler geldiler ve 563-568’li
y›llardaki I. Türk Ka¤anl›¤›n›n darbelerine ra¤men daha uzun y›llar
bölgede hâkimiyetini ve ismini devam ettirdiler. Onlar zaman›nda bu
tesirler en yüksek noktas›na ç›kt›. Eftalit hükümdarlar›, daha önceki
göçebe iktidarlar›n aksine, ‹ran kültür tesirlerini daha fazla kabullen-
mifl gözüküyor. Bu döneme ait elimizdeki paralarda ve büst tasvirlerin-
de hükümdarlar hep kulaklar› küpeli olarak karfl›m›za ç›k›yorlar.

5. K›rg›z, Türk ve Uygur Muhitinde Küpe Takma Gelene¤i

Yap›lan araflt›rmalara göre, Eski Türklerde ‹slam’dan önce de er-
keklerin küpe takma gelene¤i vard›: Türk erkekleri, kulaklar›na halka
fleklinde alt›n ve gümüfl küpeler tak›yorlard› ve bunu, zaman zaman id-
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7 Kidara Kuflanlar için bk. Mesela Göbl 1993: Tafel 65/ 1558-1563.
8 Alhon paralar›nda küpeli tasvirler için bk. Göbl 1967: III / Tafel 14-39.
9 bk. Rosenfield 1993: Pl. 61, 62, 77-83.



dia edildi¤i gibi, bir esaret veya ba¤l›l›k iflareti olarak da kabul etmi-
yorlard›. ‹slâm öncesi Türklerden K›rg›zlardan baflka, Karaflar kuzeyin-
deki Hakaslar’da da erkeklerin kulaklar›na küpe takt›klar› tesbit edil-
mifltir.10 Mo¤olistan ve eski K›rg›z bölgesi Yenisey’deki taflnine ve bal-
ballarda da erkeklerin kulaklar›nda küpe vard›r.11

‹slamiyet’ten önceki Türk devletlerinde erkeklerin kulaklar›na kü-
pe takt›klar›na dair ilk rivayet, K›rg›z Türklerine aittir. Onlar, “de¤erli
tafllardan dizilmifl” küpeler tak›yorlard›12 ki bu âdet belki de, bölgeye
çok eski dönemlerden beri yay›lm›fl olan ‹ranî geleneklerle alakal›d›r.
Fuat Köprülü taraf›ndan ifade edilen: K›rg›zlar›n ‹ran tesirlerinden çok
uzak bir bölgede olduklar› için burada bir ‹ran tesirinden bahsedileme-
yece¤i görüflü13 bizce gerçe¤i yans›tmamaktad›r. Çünkü B. Ögel’in de
belirtti¤i üzere, ‹ran tesirleri, daha ilk arkeolojik kültürler zaman›ndan
beri Orta Asya’n›n en uzak bölgelerine yay›lm›flt›; bunun en tipik örne-
¤i, K›rg›zlardaki ölü yakma gelene¤idir.14 Bugün K›rg›zistan’daki birçok
erkek heykelinin, kulaklar›nda sarkan uzun küpeleri vard›r.15

MS VI. yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren Orta Asya’ya hâkim olan I.
Türk Ka¤anl›¤› zaman›nda da bilhassa Bat› Türkistan sahas›ndaki
Türk idarecilerin Do¤u Türklerinden daha fazla ‹ran tesirlerine maruz
kald›klar› görülebilir. Ancak onlar›n hükümdarlar›n›n küpe tak›p tak-
mad›klar› hakk›nda yaz›l› kaynaklarda aç›k bilgilerimiz yoktur. E¤er es-
ki Türklerde hükümdarlar ve/ veya be¤ler, kulaklar›na küpe tak›yor ol-
salard›, Çin kaynaklar›n›n bunlar› aç›kça zikretmesi beklenirdi, ama
böyle bir fley göremiyoruz. Yine, erken dönem Türk k›l›k-k›yafeti ko-
nusunda son zamanlarda yap›lan çal›flmalarda16 da ilk dönemlerde
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10 Bu konuda bk. Gökyay 2000: cdx.
11 bk. Bayar 1997: 80, 112, 116, 122.
12 Köprülüzade 1932: 18; Tafla¤›l 2004: 83.
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15 Mesela bk. Belli 2003: 96.
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Türk erkeklerinin küpe takmad›klar›, ancak ‹ran tesirlerine maruz kal-
d›klar› Bat› Türkistan co¤rafyas›na do¤ru geldikten sonra erkek idare-
cilerin de küpe takma¤a bafllad›klar› aç›kça görülüyor. Fakat Orta As-
ya’da bulunan ve Bat› tesirlerine, bilhassa Sasani-‹ran etkilerine aç›k
olan Türk bölgelerindeki resim ve heykellerde Türk erkeklerinin de
küpe takt›klar› arkeolojik olarak belgelenebilmektedir. Türk dönemi-
ne ait Altaylarda (Kud›rge kurganlar›) ve Yenisey boylar›ndaki K›rg›z
muhitinde, ayr›ca Mo¤olistan kurganlar›nda ve “taflnine” heykellerde
gerek uzun ask›l›, gerekse dizili boncuklar halinde erkek kulak küpele-
rine rastlanmaktad›r.17 Bu konuda Ögel’in yorumlar›na göre, Orta As-
ya’da her zaman görülen Sasanî ‹ran tesiri, Altaylarda muhtemelen
Kud›rge kurganlar›nda da mevcuttu; kendi tanr› resimlerini bile ‹ran
tarz›nda tersim ettikleri tahmin edilen Göktürklerin,18 bu münasebet-
le Sasanî küpe takma gelene¤ini de tevarüs etmifl olduklar› düflünüle-
bilir. Nitekim, son zamanlarda yay›nlanan Göktürk Ka¤anl›¤› ve ona
ba¤l› bölgelerde (Çaç/ Taflkent, Fergana, So¤d, Panç/ Pencikent, Nah-
flep, Buhara, Toharistan, Çaganiyan, Kabil ve Zabulistan gibi) ka¤an,
yabgu ve tegin unvanl› ve damgal› sikkelerin birço¤unda, yine eski
Türk dönemine ait resimlerde kulaklarda küpe bulunmazken, Çagani-
yan, Afrasiyab ve Çaç gibi, ‹ran tesirlerinin bask›n oldu¤u bölgelere ait
baz› para ve resimlerde erkek idarecilerin de küpe takt›klar› görülmek-
tedir.19 Göktürklerin Bat› kolu olarak kabul edilen Hazarlar devrine ait
kurganlardan elde edilen erkek iskeletleri yan›nda da kulak küpeleri-
ne rastlanm›flt›r.20

Budist Uygur kültür muhitinde geliflen Do¤u Türkistan’daki Tur-
fan bölgesi duvar resimlerinde (Bezeklik Ma¤aras›) de VIII-IX. yüzy›l-
lara ait Uygur Türk eserlerinde erkekler ve ço¤u zaman bizzat Buddha,
hep kulaklar› küpeli olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
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17 Ögel 1984: 142, 167 (Levha 16), 170.
18 Ögel 1984: 142.
19 bk. Babayar 2007: No. 175, 179, 211-212, 230-231 (Bu eseri bana vermek lütfunda

bulunan yazara teflekkür ederim);http://www.formuseum.info/2007/12/04/jacenko_
sa_drevnie_tjurki_kostjum_na_raznocvetnykh_izobrazhenijakh2.html

20 Ögel 1984: 233.



6. O¤uzlarda Küpe Takma Gelene¤i

Türklerin O¤uz grubunun bilhassa XI. yüzy›ldan itibaren Mavera-
ünnehir ve Horasan bölgelerinde görünmelerinden sonra bunlarda da
‹ran tesirleri, ez cümle küpe takma gelene¤i, gözle görülür bir flekilde
artm›fl görünüyor; ama bunlar muhtemelen çok daha eski dönemlerden
beri buralarda idiler ve ‹ranî etkileri önceden alm›fllard›. Mesela, XI.
yüzy›la ait Türk ve O¤uz geleneklerinin yans›m›fl oldu¤u Dede Korkut
O¤uznamelerinde O¤uz be¤leri küpeli olarak zikredilmektedir. “Salur
Kazan’›n Evinin Ya¤maland›¤›”n› hikâye eden ikinci boy/ destanda,
K›pçak be¤i fiöklü Melik’e karfl› Salur Kazan’a yard›ma gelen O¤uz be¤-
leri say›l›rken, ‹ç-O¤uz beylerinden Kaz›l›k Koca-o¤l› Big Yigenek, “kur
kurma kuflaklu, kula¤› altun küpelü, kal›n O¤uz biglerini bir bir at›ndan
y›k›c›” olarak vas›fland›r›lmaktad›r.21 Bilindi¤i üzere O¤uzlar, O¤uz Ka-
¤an Destan› gelene¤ine göre, Türkler’in 24 boyunu oluflturmaktad›rlar
ve XI. yüzy›ldan itibaren Müslüman olmufl olarak karfl›m›za ç›k›yorlar.
Bu destanda küpe takan O¤uz be¤i de Müslümand›r.

7. Selçuklular ve Harezmflahlar Döneminde Küpe

Selçuklu Sultan› Alparslan’›n 1064-1068 tarihleri aras›ndaki
Gürcistan seferi münasebetiyle esir al›nan beylerin kulaklar›na, daha
sonra azat edildiklerinin bir göstergesi olarak üzerinde kendi ismi bu-
lunan ve her biri bilezik büyüklü¤ünde halkalar takt›r›lm›flt›. Devrin
kayna¤› En-Nesevî, halkalar›n daha sonra bu kifliler taraf›ndan ç›kar›l-
d›¤›n›, sadece, muhtemelen K›pçak menfleli olan ve Piflteginliler sülâ-
lesinden gelen Ahar hâkimi Melik Nusretü’d-din Muhammed b. Bifl-
tegin’in ‹slam’› seçtikten sonra ç›karmad›¤›n› ve bu durumun, kendisi-
ni esir alan Harezmflah Muhammed’in huzurunda sözkonusu olmas›
üzerine, dedesinden beri kendisinin de bu küpeleri takt›¤›n› söyledi¤i-
ni; bu durumun ö¤renilmesi üzerine küpenin üzerine Sultan’›n isminin
yaz›ld›¤›n› kaydetmektedir.22
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8. Türkmenlerde (Karakoyunlu ve Akkoyunlular)
Küpe Takma Gelene¤i

Öyle anlafl›l›yor ki, daha Selçuklular ve Harezmflahlardan beri
Türkler, bu bölgedeki erkeklerin kula¤a küpe takt›klar›n› biliyorlard›;
ancak ilk devirde Türklerin hükümdar ve prens gibi elit tabakas› küpe
takma âdetini bilmiyorlard›.23 O¤uzlar’›n ‹ran ve daha sonra Anado-
lu’ya gelmesinden sonra XIV. ve XV. yüzy›llarda gerek ‹ran’da ve ‹ran’a
yak›n olan civar bölgelerde, gerekse Anadolu’da kurulmufl olan ve
O¤uz boyundan geldiklerini bildi¤imiz baz› Türk devletlerinin hüküm-
darlar›, hatta orduyu oluflturan ve “Türkmen” denilen O¤uz gruplar›-
n›n da kulaklar›na küpe takt›klar› malumdur. Bu devletlerin aras›nda
Kara ve Akkoyunlular ile Safeviler ve onlar›n hükümdar› fiah ‹smail
say›labilir. 

Fatih Sultan Mehmed’in 1473 y›l›nda Otlukbeli’nde Akkoyunlu
hükümdar› Uzun Hasan’› ma¤lup etmesinden sonra, tarihçi Mehmed
Neflrî’nin kaydetti¤ine göre, Sultan, savafl alan›ndaki ölenler aras›nda
bir azap askerini gördü. Azap, elindeki b›çakla bir fleyler yap›yordu.
Sultan, ona, “bre bunda elinde b›çak neylersin?” dedi¤inde Azap,
“Devletlü Sultan›m, Türkmenlerin kulaklar›nda mengüflleri var. Anla-
r› devflirürüm” cevab›n› verdi. Bunun üzerine Sultan, gülerek ona,
“derkâr bâfl!” (ç›karmaya devam et!) dedi.24 Anadolu’da O¤uz boyla-
r›ndan gelen baz› erkeklerin hâlâ küpe takt›klar› görülmektedir. Mese-
la Gaziantep’in köylerinde erkek çocuklar›n, kulaklar›na küpe takt›k-
lar› 1930’lu y›llarda tesbit edilmifltir.25 Anadolu’daki Bektafli gelene-
¤inde de mücerredlik seviyesine eriflenler, sa¤ kulaklar›na bir küpe ta-
karlard›.

9. Mo¤ollarda ve Timurlularda Küpe Takma Gelene¤i

Türklerde erkeklerin küpe takma gelene¤i, ‹ran kültürünün yay›l-
mas›yla birlikte Çingiz-o¤ullar›nda, Timurlularda ve onlar›n halefle-
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23 Köprülüzade 1932: 19.
24 Neflrî 1995: 818-821.
25 Gökyay 2000: cdx.



rinde de görülmektedir. Orta Asya’da XI-XIV. yüzy›llarda Mo¤ol ve
Tatarlar aras›nda erkeklerde küpe takma âdetinin oldu¤unu, gerek
minyatürlerden, gerekse çevre kavimlerin tasvirlerinden anlamakta-
y›z.26

Sonuç olarak, eski ve Ortaça¤larda Türk hükümdar ve soylu taba-
kas›nda erkeklerde kula¤a küpe takma âdeti vard›. Bu âdet, ‹ndo-‹ran
ve sonraki dönemlerde Budist tesirlerin yo¤un oldu¤u bölgelerde,
Türk, Uygur, Mo¤ol ve bilhassa O¤uz ve Türkmen muhitinde fazlaca
görülmektedir ve sonraki dönemlerde bu âdetin zann›m›zca kölelikle
ve esaretle bir ilgisi de yoktur.
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Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Edebî Metinlerde Moda

Meral Demiryürek*

3 Kas›m 1839 tarihinde ilan edilen Tanzimat Ferman›, daha ön-
cesi olmakla birlikte, bat›l›laflma sürecinin resmî bafllang›c› olmufltur.
Gündelik hayat›n her aflamas›nda kendini hissettirmeye bafllayan alaf-
ranga anlay›fl, k›sa sürede giyim kuflamda da kendini göstermeye bafl-
lar. Taklit safhas›ndaki de¤iflim, toplumu düflünce, anlay›fl ve yaflay›fl
aç›s›ndan alaturka ve alafranga fleklinde ikiye böler. Alaturka, ‹talyan-
ca bir kelime olup “Eski Türk gelenek, görenek, âdet ve hayat›na uy-
gun, alafranga karfl›t›”1 olarak tan›mlanmaktad›r.2 Yine ‹talyanca bir
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* Yrd. Doç. Dr. Meral Demiryürek, Lefke Avrupa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakülte-
si Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü, KKTC.

1 TDK, Türkçe Sözlük, C. I, Türk Tarih Kurumu Bas›mevi, Ankara 1988, s. 46.
2 XIX. yüzy›l bafllar›ndan itibaren giyim kuflamda meydana gelen de¤ifliklikler ‹stan-

bul baflta olmak üzere flehir merkezlerinde kendini hissettirir. Köy ve kasabalarda ise
yenileflme çabalar› daha yavafl ve geridir. Ço¤unlukla geleneksel olan devam ettiri-
lir. Bunu Ahmet Rasim’in “Yeflil Yemeni, Eflâtun Oya” bafll›kl› yaz›s›yla örneklemek
mümkündür: “…o yüzlerce bafl›n aras›ndan bir tanesi dikkati çekiyordu: Otuz befl-
lik bir köylü kad›n›. ‹tile kak›la, yan›na sokuldum. Aç›k-yeflil bir yemeni sarm›flt›.
Bunun eflâtunî, üçlü e¤relti yapra¤›n› and›ran oyas› da vard›. Saçlar›n› iki örgü yap-
m›fl; palto, pardesü içlerine kaplanan ipek kar›fl›k siyah astar yüzlü mantosunun üze-
rinden beline do¤ru sark›tm›fl…”t› (Ahmet Rasim, Eflkâl-i Zaman, MEB Yay›nlar›,
‹stanbul 1992, s. 88-89). Ahmet Hikmet Müftüo¤lu, “Üzümcü” hikâyesinde Büyü-
kada’da çavufl üzümü satan bir sat›c›n›n sesinden hareketle Anadolu insan›na sesle-
nirken onun portresini “kur’a neferi hâlinde üstünde mavili, k›rm›z›l› yemeni sar›l-
m›fl kal›bs›z, püskülsüz fesi, aya¤›nda y›rt›k çar›¤›, s›rt›nda alaca mintan›n›n üstün-



kelime olan alafranga “Frenk tarz›nda”, “Frenklerin töre, âdet ve haya-
t›na uygun, Frenklerle ilgili, alaturka karfl›t›”3 anlam›ndad›r.4
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de koyun postundan da¤arc›¤› oldu¤u halde...” tasvir etmektedir. Bu görünüm gele-
neksel olan› gözler önüne sermektedir (Ahmet Hikmet Müftüo¤lu, Ça¤layanlar,
Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 1990, s. 62). Mai ve Siyah roman›nda ise, alaf-
ranga ile alaturkay› bir arada temsil eden kifliler vard›r. Bunlar ‹kbal’in dü¤ününe
“…koltuk resmini görmek için Süleymaniye’nin o darac›k soka¤›n› bafltan bafla dol-
durarak ve kap›n›n umuma aç›lmas›n› bekleyerek yeldirmeleriyle, çarflaflar›yla üflü-
flen; oras›n› beraberlerinde getirdikleri çocuklar›yla küçük bir mahfler -garip bir renk
ve k›l›k mahfleri- haline getiren [mahalle] kad›nlar›, kanarya sar›s› h›rkas›n›n alt›n-
da al basmadan entarisini giyerek, bafl›na oyal› gaz boyamas›ndan yapma çiçekli ho-
tozunu koyarak, bir paçavra kenar›yla iyi ba¤lanmam›fl uzun çorab› güllü pembe is-
karpinin üzerine düflmüfl, beyazl› k›rm›z›l› tire kufla¤›n›n saçaklar› sar› h›rkas›n›n al-
t›ndan eteklerine dökülmüfl, beline ifllemeli ipek mendili i¤ne ile tutturulmufl kom-
flu k›zlar›”d›r (Halid Ziya Uflakl›gil, Mai ve Siyah, Özgür Yay›nlar›, ‹stanbul 2005, s.
188). 

3 TDK, Türkçe Sözlük, C. I, Türk Tarih Kurumu Bas›mevi, Ankara 1988, s. 44.
4 Hüseyin Rahmi Gürp›nar, alafranga tipini üçe ay›rmaktad›r. Ona göre; “…varl›kl›,

mevki sahibi bir aileden gelerek daha çocukluklar›nda Frans›zca ö¤renmifl, rahat ya-
flam›fl, sonra Avrupa’da memurluk, ya da baflka flekilde bulunarak bilgisini genifllet-
mifl olanlar” (Hüseyin Rahmi Gürp›nar, fi›psevdi, Özgür Yay›nlar›, ‹stanbul 1999, s.
28) birinci grubu teflkil ederler ve di¤erleri içinde en soylu ve baflta gelen k›sm› bun-
lard›r. ‹kinci grupta yer alanlar, “…bir Avrupal› kad›nla evlenerek Beyo¤lu’nda otu-
ran yar› “lövanten”lerdir” (age., s. 30). Üçüncü grubu oluflturan alafranga ise, özel-
likle Beyo¤lu’nda karfl›lafl›lan ve afl›r› yüksek yakal›¤›yla hemen fark edilen biridir.
Di¤er özellikleri ise “Hafifli¤e kap›l›p da bazen f›rr diye döndü¤ü zaman fistan gibi
aç›lan arabac›vari uzun ve “en cloche” etekli redingotu, dar pantolonu, sivri potin-
leri, baston inceli¤inde zarif flemsiyesi kendinin orjinal , modada tek kalmaya heves-
li bir zamane delisi oldu¤unu gösterir. Üzerinde darl›¤a, bollu¤a, k›sal›¤a, uzunlu¤a,
inceli¤e, kal›nl›¤a dair ölçüde ilgisi modaya ba¤l› neler varsa zevk bak›m›ndan da,
âdet bak›m›ndan da her türlü ak›l ölçüsünü aflar. O yüksek yakal›¤›n alt›nda, ço¤u
zaman plastron boyunba¤›n›n üzerindeki yerini saptamak saatler alm›fl iri kravat i¤-
nesi, elinde oku, ç›plak bir aflk sembolü kabilinden mitolojik bir süjedir… Çevresi
fleritli, önü aç›kça, rengi elbiseninkiyle z›t bir yelek… Üst cebinde ayar›n›n derece-
si flüpheli bir sarkma kordon, ucunda tarihî maceras› gayet merakl›, önemli, çok az
rastlan›r bir para…” (age., s. 32) fleklinde tasvir edilir. Hüseyin Rahmi Gürp›nar’›n
1909 y›l›nda fi›psevdi roman›n›n kahraman› Meftun Bey’i tan›tmak maksad›yla
yapt›¤› bu tespitlerden çok önce alafranga tipler edebî metinlerde Müfltak, Ali, Bih-
ruz ve Felatun Beylerle temsil edilmeye bafllanm›flt›r. “Soka¤a ayna tutan” Tanzimat,
Servet-i Fünun ve Cumhuriyet devrinin ilk dönem romanc›lar› alafranga tipin fizik-
sel özelliklerini somut bir biçimde çizer. Alafranga hayat tarz›n›n etkisiyle giyim-ku-
flama ilave olarak erkeklerde saç, sakal, b›y›k ve feste; kad›nlarda ise, saç tuvaletin-
de ve süslenmede (makyaj, parfüm, kiflisel bak›m) belirgin farkl›l›klar görülür.



Erkek Modas›

Erkeklerde Giyim Kuflam

Araba Sevdas›’ndaki Bihruz Bey, alafranga erke¤in bir sembolü gi-
bidir. “Takriben yirmi üç, yirmi befl yafllar›nda top simal›, saz benizli,
ela gözlü, kara saçl›, az b›y›kl›…güzelce giyinmifl”5 bir bey olan Bihruz,
iki sandalyeden birine kendi oturur, di¤erine ise yakas›ndaki “Terzi
Mir” etiketini yak›n›ndan geçenlerin görebilece¤i flekilde pardesüsünü
koyar. Çünkü “Terzi Mir” alafrangalaflma ve modaya uyma konusunda
bir statü göstergesidir. Söz konusu döneme ait an›lar›n› ve izlenimleri-
ni Sermet Muhtar Alus, eski ‹stanbul’un meflhur terzilerini anlatt›¤›
“Dünden Bugünden” köflesinde flöyle dile getirir: “Sivillere mahsus
yüksek terziler -gene bugünkü gibi- hep Beyo¤lu Do¤ruyolunda idi-
ler… ‹çlerinde en kibar harc› say›lan ötekilerin hepsinden üstün tutu-
lan› Mir ve Cottereau idi… Vüzeradan, Y›ld›z ve Bab›ali ricalinden
olup da giyime kuflama itina eden kalantorlar… mutlaka oraya gider…
k›lprangal›¤a can atan zü¤ürt tak›m› ise ma¤azan›n önünden geçerken:
-Ah fluraya bir kostüm, bir bonjur, bir palto ›smarlayabilsem! diye içi-
ni çeker, avucunu yalard›… Beyo¤lu’nun maruf simalar›ndan biri var-
d› ki Tokatl›yan’da vitrinin önüne kurulur; ortal›k kalabal›klafl›nca flap
flap ellerini vurup garsonu ça¤›r›r. Yüksek sesle: -Mir’e diktirdi¤im bal
rengi pardesüyü vestiyerden getir. Cebinden bir fley alaca¤›m! diyerek
etraftakilere duyururdu. Hava ayazlam›flken pardesüsünü giymeyip ko-
lunda tafl›yanlar, yaka içine dikili fleridin markas›n› gösterenler çoktu.
Hatta fluna buna yapt›rd›klar› pardesüye bulup buluflturup o fleridi dik-
tirenler de bulunurdu…”6

Terzi Mir ismine Hüseyin Rahmi Gürp›nar’›n fi›k adl› eserinde de
rastl›yoruz. T›pk› Bihruz Bey gibi alafranga tiplerin olumsuz örnekle-
rinden olan fiat›ro¤lu fiöhret Bey de “Modaya pek merakl›d›r. Fakat
varl›k bak›m›ndan öyle ünlü terzilerin dükkanlar›na yanaflacak durum-
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5 Recaizade Mahmut Ekrem, Araba Sevdas›, fiûle Yay›nlar›, ‹stanbul 2006, s. 15.
6 Sermet Muhtar Alus, “Eski ‹stanbul’un Meflhur Erkek Terzileri”, Akflam, 24 Eylül

1947, s. 4.



da olmad›¤› için sokak içlerinde, tenha yerlerde çal›flan sünepe terzile-
rin bafl›na belâ olur. Çünkü bir pantolona, biçilip dikilme hakk› olarak
hem üç çeyrek Mecidiyeden fazla vermez, hem de pantolonu baca¤›na
giydikten sonra ünlü Mir’in makas›ndaki ustal›¤› bunda göremedi¤i
için zavall› terziye bir söylemedi¤ini b›rakmaz…”7

XIX. yüzy›ldan itibaren bat›l›laflman›n d›fl görünüflteki de¤ifliklikten
ibaret oldu¤unu düflünenler için modan›n merkezi Beyo¤lu’dur. Ço¤un-
lu¤u Levanten ve gayrimüslimlerce iflletilen ma¤aza ve terziler hep bu-
radad›r. Erkek terzileri aras›nda Mir ve Cottereau’den baflka Botter,
Canbedenyan ve daha sonra Alt›n Makas meflhurdur. Diktikleri belli
bafll› k›yafetler ise, setre, redingot, sako, pardesü ve dar pantolonlardan
ibarettir. Redingotun alaturkas› olan ve üste giyilen setrenin özelli¤i,
önünün bir s›ra dü¤meli dik yakal› ve eteklerinin dizlerin hemen üzerin-
de uzunca olmas›d›r. ‹çine yelek giyenler de olur. Redingotta renk ola-
rak, resmî yerler için siyah, gayri resmî yerler için kahverengi, gümüflî,
aç›k lacivert gibi di¤er renkler tercih edilir. Alt›na paçalar› dar, yukar›s›
genifl bir pantolon giyilir. Boyna ise, içte gömlek yoksa, siyah canfesten8

büyük bir mendil sar›l›r. Mendilin ucu bir boyun ba¤› i¤nesiyle tutturu-
lur. Setrenin üzerine ucu siyah, ipek püsküllü kukuletal› sako giyilir, sa-
konun önü dü¤me yerine ipek kordonlarla iliklenir ve kenarlar› ipek fle-
rit ve fermene ile ifllenir. Daha sonralar› fl›kl›¤›na düflkün beyler, do¤ru-
dan redingot ve kolal› gömlek giyerek boyun ba¤› ba¤lamaya bafllad›lar.
Gömleklerin yakas› dik, yüksek ve kelebek biçimindedir. Yakalara ise
papyon, plastron ve tek dü¤ümlü kravatlar ba¤lan›p mücevherli i¤neler
ve alt›n tokalar tak›lmaya baflland›. Sonralar› ise, bonjur (caketatay), ce-
ket giyildi. Smokin yerine tercih edilen istanbulin ise, alaturka setrenin
içinin siyah astarla kaplanm›fl, sadece beldeki iki dü¤mesi iliklenmifl ve
üstteki dü¤meleri aç›k b›rak›lm›fl fleklinden ibarettir.9
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7 Hüseyin Rahmi Gürp›nar, fi›k, Atlas Kitabevi, ‹stanbul 1968, s. 14.
8 Canfes (Far. Cân-fizâ): Üzerinde desen bulunmayan, ince dokunmufl, parlak, tok,

ipekli kumafl (TDK, Türkçe Sözlük, C. 1, Türk Tarih Kurumu Bas›mevi, Ankara
1988, s. 246).

9 Musahipzade Celâl, “‹stanbul’da Giyim Kuflam”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye
Ansiklopedisi, C. 2, ‹letiflim Yay›nlar›, ‹stanbul 1985, s. 565.



Modaya uyma konusundaki abart›l› davran›fllar, kimi zaman gü-
lünç ve zor durumlara neden olur. fiat›ro¤lu fiöhret Bey buna misal
oluflturur. “Örne¤in bu y›l dar elbise giymek moda de¤il mi? Bizim fia-
t›ro¤lu, kostümü o kadar darlaflt›r›r ki, öteki fl›klar›nki gerçekten onun
kostümünün yan›nda bol kal›r. Yakal›klar›n enlileflti¤ini görünce, erte-
si gün kulaklar›n›n uçlar›na de¤ecek kadar enli bir yakal›k diktirip ta-
kar. ‹flte her süsü böyle benzetme veya benzetmeyi de afl›rarak moda
olan fley her ne ise onun pek afl›r›s›n› yaparak âleme gülünç olur…”10

Halit Ziya Uflakl›gil’in erkek kahramanlar› (Behlül, Adnan Bey,
Ömer Behiç, Bekir Servet, Süleyman Sak›p Bey...) da, ‹stanbul sokak-
lar›nda genellikle fesli, setreli, ütülü ve dar pantolonlu, paltolu, Na-
polyon çizmeli, kolal› gömlekli ve takma yakal›, eldivenli, flemsiyeli,
bastonlu, tek gözlüklü, dolafl›rlarken görülürler. Alafrangal›¤a özenen
ve fl›kl›¤› bir erkek için ana meziyet sayanlar›n k›yafetleri özellikle dik-
kat çekicidir. Onlar›n bütün çabas› bir Frans›z beyzadesine benzeyebil-
mek içindir.11

Ayaklara gelince; genç beyler potin giyerler. Çamurlu havalarda
üstüne lastik geçirilen yandan dü¤meli, ba¤l› potinler, lastikli çekme
potinler, burunlar› bazen sipsivri, bazen düz kesik flekilde, modas›na
göre giyilir. Gûya moday› takip eden bir grup züppe ise, k›fl›n kanarya
sar›s› deriden, sipsivri burunlu iskarpin olmadan Beyo¤lu’na, mesirele-
re ad›m atmazlar. Rugan ve glase iskarpin de yine tercih edilen erkek
ayakkab› çeflitlerindendir.12

Alafranga giyim kuflam›n ayakkab›yla birlikte ayr›lmaz aksesuar-
lar› ise, baston, gözlük, eldiven ve saattir. Bu ayr›nt›lar Araba Sevda-
s›’nda flöyle tasvir edilir: “Genç bey…oturdu¤u yerde sol aya¤› üzerine
atm›fl oldu¤u sa¤ aya¤›n› m›z›kan›n usulüne muvaf›k bir hareketle mut-
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tas›l oynat›r ve o aya¤› pek de küçük de¤il iken ziyadesiyle nazik, ziya-
desiyle biçimli gösteren Heral ifli parlak botunun sivrice burnuna elin-
deki b›¤a sapl› ve sap›n›n üzeri Frans›zca M. B. harflerini irae eder gü-
müfl markal› bastonuyla bir düziye vurur ve en az› her befl dakikada bir
kere uçlar› alt›nl› bir siyah ipek fleride marbut mineli saatini beyaz ye-
le¤inin cebinden…”13 ç›kar›r.

fi›k, tirandaz gibi s›fatlarla nitelendirilen bir erkek “elinde gant›,14

cebinde kart› olan, fakat üstünde paras› bulunmayan fl›mar›k, derhal
bastonu ile, kostümü ile, gözlü¤ü ile gözlerde canlan›r.”15 Ayn› tipi
“züppe” olarak ifade eden Ahmet Rasim ise flöyle resmeder: “Hem te-
lafll›, hem de a¤›r bununla birlikte tuvalette hiç eksik yok. Püskülü
m›srî-varî yana getirilmifl tablal›, az koyuca fes, flimdiler demode ol-
mufl. Alabros kesilmifl sert k›ll› kumral saçlar›na yap›flm›fl, çok küçük,
düzgün k›k›rdakl› bir çift kulaktan sa¤ taraftakinin üstünden ucu bur-
nun tümsekçe yerine binmifl alt›n çerçeveli gözlü¤e ba¤l› ince, alt›n bir
zincir geçmifl, elif kafllar alt›nda melankolik alevlerle parlayan gözler,
arada s›rada süzüldükçe alâ-mod k›r›k b›y›klarla donanm›fl kal›n du-
daklar› aç›l›p beyaz difllerini gösterir- göstermez kapama¤a al›flm›fl, her
gün trafl, friksiyon yüzünden yanaklar›na kan oturmufl, ço¤u yan cebin-
de ipek, eflâtun kenarl› mendil var. Lâcivert ceket alt›na iki yukar›
cepleri yatay bir alt›n çizgi ile birleflik fantezi yelek giyer. Hiç eldiven-
siz gezmez, ütüsüz pantolon giymez. Potini, iskarpini toz tutmaz; olduk-
ça h›zl› yürür...”16 Hatta yürürken “Deli Corci gibi oyuna yak›n bir
hoppal›kla”17 hareket etmek adettendir. 

Sermet Muhtar’›n, Harp Zengininin Gelini roman›nda 1910’lu y›l-
lar›n alafranga ve sonradan görme zengini olan Kandilzade flu flekilde
tasvir edilmifltir: “30 ile 35 aras›, k›sa boylu, tombalak. fiöyle karfl›dan
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gördün mü enikonu yak›fl›kl› adam denir. Beyaz ten; burma b›y›klar;
pembe pembe yanaklar. Ne zaman yüzüne baksan, birini k›rparak ifl-
mar ediyor gibi süzülen iki göz. Cebi gibi alt›n› çok difllerinin aras›nda,
mütemadiyen bir sigara. fiiflmanca dedik ya; binaenaleyh herhalde
40’tan yukar› yakal›k. Manda gözü gibi zümrütten bir boyun ba¤› i¤ne-
si; ifllemeli keten gömlek; gene beyaz ketenden yelek. Yele¤in üst ce-
binde elmasl› kehribar a¤›zl›k, platinden bir kurflun kalemi; alt ceple-
rin bir taraf›nda, serçe parmak kal›nl›¤›nda alt›n kordona tak›l›, K
markal› kronometre saat; öte taraf›nda, kordona merbut, mineli, küçü-
cük bir esans fliflesi. Ceketin d›fl›ndaki üst cebinde, gene K markal› bir
ipek mendil ve mürekkepli alt›n kalemin çengeli. Alt ceplerde bermu-
tat K markal› yeflil alt›ndan sigara tabakas›; keten mendil; içinde ne ol-
du¤unu ve kime verilece¤ini Allahla kendisi bilen bir kuyumcu kutu-
su, mahfaza içinde alt›n kenarl› mavi gözlük… As›l ifl ceketin iç cep-
lerinde idi. Her iki yan da fliflkin mi fliflkindi… Kandilzadenin indinde
para, pul mesabesinde idi; ufakl›¤›n esamisi yoktu.”18

Giyim ve kuflam merak›n›n yan›s›ra “Mercedes marka hususi oto-
mobili” olan ve cebinden “onluklar, ellilikler, yüzlükler, befl yüzlükler,
binlikler eksik olmayan” Kandilzade”nin19 görüflüne göre para ile te-
min edilemeyecek hiçbir fley yoktur. Onun düstur edindi¤i söz “paras›
ile de¤il mi, paray› veren düdü¤ü çalar”20 fleklindedir.

Ayn› yazar›n bir baflka roman kahraman› olan Hulki Bey ise “si-
yah saçlar› yarad›l›fltan k›v›rc›k; kahküllerini, zülüflerini firizeye hacet
yok. Kiflmiri simas›nda, güdük, uçlar› yolunmufl gibi -halbuki de¤il- ka-
ra kafllar; gür kirpikli kara gözler, ufakça fakat gayet düzgün bir burun;
küçücük vav b›y›klar. Berberde trafl olmufl, dükkandan henüz ç›km›fl
gibi çenesi yanaklar›na kadar pudralara mülemma, ve lavantalar bu-
ram buram. S›rt›nda incecik ‹ngiliz yünlüsünden, ipek astarl›, terzi
Mir’in dikti¤i filiziye çalar aç›k gri k›sac›k ceket. Yelek yok, ask› da
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yok. Ceketinin alt›nda krem flanelden dapdarac›k, bacaklar›na mayo
gibi yap›fl›k pantolon. Belindeki kahverenginde podösüet kemerin sa-
¤›nda portmone, solunda saatin platin köste¤i ve cicili bicili flakfluka-
lar› sarkan göz. Gayet sivri burunlu iskarpinlerinin ökçeleri alt› santim
sebebi, k›sa boylu; tombalakl›¤›n›n, fazlal›¤› onu büsbütün boysuz gös-
teriyor. Nefti kravat›na hemen hemen f›nd›k kadar incili bir i¤ne tak-
m›flt›. Kol dü¤meleri p›rlantalarla bezeliydi. Sol elinde eldiven, sa¤ eli-
nin orta parma¤›nda zümrüt yüzük, yan›ndakinde yakutlusu, serçe par-
ma¤›nda firuzelisi…” 21 cümleleriyle tasvir edilmektedir. 

fiair Naz›m Hikmet’in babas› Hikmet Bey’in “senede 15 kat elbi-
se, 20 çift potin, 80 k›ravat al›rd›k..”22 fleklindeki sözleri terzilere ne
kadar çok ifl düfltü¤ünü ve s›n›rl› say›daki ma¤azalarda al›flverifl hare-
ketlili¤inin ne boyutta oldu¤unu gösterecek niteliktedir. 

Fes 

XIX. yüzy›l Osmanl› toplumunda ayakkab›, saat ve baston gibi k›-
yafetin ayr›lmaz bir parças› da kavu¤un yerini alan festir. ‹lk kez II.
Mahmut döneminde (1808-1839) fes giyilmeye bafllanm›flt›r: “II.
Mahmut setre ve pantolonu mecburi k›yafet yapt›ktan sonra serpufl
meselesini de ele ald›. Serpufl, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda ›rk, din, ta-
rikat, s›n›f ve meslek alameti idi. Devlet adamlar› kavuk giyerlerdi…
Yeniçeri oca¤›n›n kald›r›lmas›ndan sonra kavuk tafl›mak mecburiyeti
kald›r›ld›. Fakat kavuklar›n yerine bu sefer de herkes bafl›na diledi¤ini
koymaya bafllay›nca, ortaya çok garip k›yafetler ç›kt›. Bu, devletin oto-
rite ve flerefini temsil eden memurlar› gülünç duruma sokuyordu. As-
ker ve memurlar için fes, serpufl olarak kabul edildi…”23

Fesin rengi, biçimi ve tepesindeki püskülün duruflu farkl› anlam-
lar tafl›r. Mahmudî fes kal›b›, alt› dar, üstü genifl, üzerine mavi ipek püs-
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kül örtülü, arkaya gelen püskülün üstüne oymal› ka¤›ttan bir süs tak›-
l›r. Mecidî fes kal›b›, Mahmudî kal›b›n tersi olarak alt› genifl, üstü dar,
kulak hizas›na kadar uzun siyah püsküllüdür. Aziziye fes kal›b› ise, Me-
cidiye fes kal›b›na benzer. Yaln›z alt taraf› daha genifltir. Hamidiye fes
kal›b› ise, silindir biçimindedir.

Fesin rengi önemlidir. Vezirler ve bakanlar viflne çürü¤ü ile lâl
aras› fes giyerler. Nar çiçe¤i rengindeki fes, saraya ba¤l› olanlar› iflaret
eder ve hafiye fesi olarak bilinir. Koyu renkte viflne çürü¤ü ile pasl› ki-
remidi aras› fesi ise, yafll› bafll›, ak›ll› uslu kifliler giyer. Siyahtan çok az
farkl›, sipsivri, s›f›r numara dar Beyo¤lu kal›pl›, mutlaka sol kafl›n üstü-
ne inik fesler omuzdafl ve b›çk›n tak›m› harc›d›r. Fesin kal›b› önemli
oldu¤undan görünümüne önem veren beyler, feslerini s›k s›k kal›pla-
t›rlar. Fes kal›pç›lar›n›n berberlere yak›n olmas› tercih edilir. Saç- sa-
kal trafl› olurken o esnada fesin kal›plat›lmas› da sa¤lanm›fl olur. Eski
Çapk›n Anlat›yor roman›n›n kahraman› Tosun Bey, 1890’l› y›llardaki
en fl›k halini anlatmaya fesinden bafllar: “Bafl›mda henüz kal›ptan ç›k-
m›fl Hasan Pafla f›r›n›n›n çöre¤i gibi duman› üstünde, ne omuzdaflvari
vapur duman›, ne de hafiyelerinki gibi ci¤er al›, yâni ikisi ortas›, lâ’l ile
viflne çürü¤ü aras› bir fes. Fesi önüme gelen fesciden almazd›m. O za-
man ‹stanbul fescilerinin en naml›s› Eminönünde Valde Han›n›n al-
t›ndaki Nasib. Nasibden bir basamak sonra Bahçekap›s›nda, saatçi Pa-
lukan›n karfl›s›ndaki Karakafl, fiekerci Hac› Mustafa’n›n bugünkü dük-
kân›n›n yerinde Kör Agop, Tophane sebilinin karfl› köflesindeki Tatar
Yahya, bir de Koskada, mahallebici Hakk›n›n üç dükkân ötesindeki
Vidinli Raflid…”24

Alafranga beylerin giydi¤i fesler di¤erlerinden farkl›d›r. Genellik-
le Beyo¤lu’nda Tünel civar›nda sat›lan filik marka fesler tercih edilir.
Bunlar›n özelli¤i flapka gibi, has›rl› veya mantarl› olmalar›d›r. Bu saye-
de haftalarca kal›pl› dururlar. Di¤erlerinde hava delikleri tepede iken,
bunlarda yandad›r.25
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Fes bafltan nadiren ç›kar›l›r. “O zamanlar, flimdiki gibi serpufl ç›ka-
rarak selâm, sabah yok. S›ras›na göre sinek kovmak, el sallamak, yerle
beraber, Kandilli gibi boy boy temennalar var. Fes bafla m›hlanm›fl gi-
bi…”26 1907 y›l›nda Mekteb-i Hukuk’taki idare hukuku s›nav›nda ö¤-
rencilerden birinin fesini ç›kar›p yan›na koymas› küçük çapl› bir krize
neden olur. Ö¤rencinin resmî kurallara ald›r›fl etmedi¤i ve bunun da
s›n›f›n manevî flahsiyetine hakaret anlam›na geldi¤i ifade edilir. Bu ne-
denle söz konusu ö¤renci s›n›ftan at›lmaktan zor bela kurtulur.27

Fes türlü renk ve biçimlerde Cumhuriyet’in ilk y›llar›na kadar gi-
yilmeye devam eder. fiapka devrimiyle beyler hatta baz› han›mlar, k›-
sa sürede flapka giymeye bafllarlar. Fes gibi onun da baz› züppelikleri ha-
s›l olur. Bu daha çok flapkan›n k›vr›mlar›ndan belli olur. Bir insan›n
memur, flair, tefeci, tüccar vb. oldu¤unu flapkas›n›n biçiminden, mode-
linden rahatl›kla anlamak mümkündür.

Saç, Sakal ve B›y›k

Fesin bafltan hemen hiç ç›kar›lmamas›na karfl›n alafranga erkek-
ler sakal ve b›y›klar›na ilaveten saçlar›na da büyük önem verirler. XIX.
yüzy›l sonu ve XX. yüzy›l bafllar›nda berber karfl›l›¤› perukar kelimesi-
nin kullan›lmas› söz konusudur. Berberler türlü türlüdür. Bunlardan bir
k›sm› kahvecilik, hacamat yapmak, difl çekmek, sülük tutmak gibi ifl-
leri de görür. Müflterileri genelde yafll›, yürüyemeyen, emekli beyler ve
ahretliklerinin saçlar›n› kaz›tmak isteyen yafll› ninelerdir. Kabak kafa
taraftar› olan bu grup “Aya¤›n› s›cak tut bafl›n› serin/ Hakka tevekkül
ol, düflünme derin” sözünü dillerinden düflürmezler. 

Süsüne düflkün alafranga beyler ise, kendilerine özel bir perukar
belirler, yolun uzakl›¤›n› önemsemeden sürekli ayn› kifli ya da kiflilere
trafl olur. Perukar seçiminde alet edevat›n temizli¤i, fes kal›pç›s›n›n ya-
k›n olmas›, çevrede dumanlar› yükselen bir kebapç›n›n bulunmamas›
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gibi etkenler rol oynar. Ancak bütün bunlardan öte as›l belirleyici, pe-
rukar›n iflinin ehli olmas›d›r. “Mesela Direkleraras›’nda, piyasan›n
meflhur Kanunisi fiemsi’nin kalfas› Mahacir Ali zülüfleri kesmede bir
tane; her iki canib milimetresi milimetresine bir örnek. Veznecilerde,
Makinac› Selim’in s›ras›ndaki Boflnak kardefllerin ortancas› ense k›rk-
makta emsalsiz…Sirkeci’de iki kap›l› eczanenin yan›ndaki Sak›zl›n›n
ala brosuna, al›n üstünü düzene koyufluna efl yok. Köprünün Adalar is-
kelesindeki Sofoklis, fliflkolu¤una ra¤men yar›m saatin içinde hem saç
kessin, hem sinek kayd› t›rafl etsin, hem de bafl› flampuanlas›n. Domuz
soka¤›nda, Foskolo birahanesinin karfl›s›ndaki Sarraf Onnik’in ise ma-
kas› k›vrak, b›y›klar› maflalay›fl› k›vrak…”t›r.28

Halk a¤z›nda bir gencin b›y›klar›n›n terlemeye bafllamas› art›k
“dört kafll›” olmaya bafllad›¤›na iflaretti. E¤er genç erkek, esmer, kara-
ya¤›z biriyse b›y›klar k›sa sürede gür bir flekilde ç›kar. Sar›fl›n, tüysüz
cinsindense, her gün ifli gücü ç›raya veya ispermeçet mumu alevine
f›nd›¤› tutup ya¤›n› s›cak s›cak dudaklar›n›n üstüne sürmektir. 

Dönemin moda anlay›fl› gere¤i b›y›klar çeflit çeflittir: “Sümbül,
kaytan, burma, vav; Vilhelm alâ birinciler k›sa ve tortoptur, sümbüle
benzer. ‹kinciler kaytan gibi uzun ve incedir. Üçüncüler yayvari ve yu-
kar› do¤ru burulmufltur. Dördüncü kozmatikle (vav) harfine benzetil-
mifltir. Beflinciler, gece yatarken briyantinlenip, kulaklardan tak›lan
cendere ile s›ms›k› gerilip, bir aral›k pek moda olan Almanya impara-
torununkinin biçimine sokulmufltur…”29

Saç ve sakal›n faydas›na inananlar da vard›r. Onlara göre, saç ve
sakal kafay› z›rh gibi korur. Sakal nefesi tozlardan ar›nd›r›r, yüzü s›cak
tutar, tükrük bezelerini mikroptan korur.

Nanemolla roman›nda, Pembeten Eflref’in bafl tuvaleti flöyle tasvir
edilmifltir: “Bafl›nda Aziziye kal›pl›, ci¤er al› fes; flakaklar›nda k›vr›m
k›vr›m zülüfler; yüzünde sinekkayd› trafl üstüne pomatalar, pudralar;
kozmatikli mini mini b›y›klar...”30
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Abdurrahman fieref, “Fakat tarih kitaplar›nda mukayettir. Ka-
nun-› cedid flehzadegân›n taflra menas›b›na gönderilmelerini ve irsal-i
lihye ve tevlid-i zürriyyât etmelerini men’ eyliyordu.”31 diye yazar. Bu-
na göre bir dönem flehzadelerin sakal b›rakmalar› yasaklanm›flt›r.

Ömer Seyfettin’in ilk kez 1918 y›l›nda Diken mecmuas›nda ya-
y›mlanan “Kesik B›y›k” hikâyesinde ise, b›y›klar›n› kesen bir gencin
çevresi taraf›ndan nas›l farkl› alg›land›¤› mizahî bir dille anlat›l›r. O¤-
lunun b›y›klar›n› kestirdi¤ini gören anne onu farmason32 olmakla, ba-
ba namussuzlukla suçlar. Sokakta karfl›laflt›¤› arkadafllar›n›n tepkisi ai-
lesininkinden tamamen farkl› olur: “-Bonjur, bonjur! diye hayk›r›flt›-
lar. ‹flte flimdi adama benzedin…Neydi o palab›y›klar! Mezardan kalk-
m›fl bir yeniçeri a¤as› gibi…”33 Fakat en flafl›rt›c› yorum, olay örgüsü-
nün sonunda, “abani sar›kl›, k›r sakall› bir hoca efendi”den gelir: Ho-
ca efendi gülümsedi:/ -Eksik olmay›n›z o¤lum. Varolunuz! dedi./ Heye-
can›ma flimdi hayret de kar›flm›flt›./ -Niçin efendim?diye sordum./ -Si-
zin gibi fl›k gençleri sünnetli görmek bizim için en büyük bir iftihard›r!
dedi. / Anlad›m. Hassaten bir yere bakmak istemiyormuflum gibi ya-
vaflça gözlerimi önüme indirdim. Hay›r… Evet hay›r…/ Tekrar sor-
dum:/ -Fakat sünnetli oldu¤umu nereden anlad›n›z, efendim?/ Hoca
güldü:/ -‹flte b›y›klar›n›z› kestirmiflsiniz ya o¤lum, dedi. Bu sünnet-i fle-
rif de¤il midir?”34

B›y›ks›zlar›n say›s› ço¤almakla birlikte, b›y›k b›rakma modas›
Cumhuriyet döneminde de isim ve flekil de¤iflikli¤ine u¤rayarak devam
eder. 1940’l› y›llarda moday› yak›ndan takip edenlere “bobstil tak›m›”
denilir. Bunlar›n b›y›klar› ya Hitler’le özdeflleflmifl, duda¤›n ortas›nda
bir damlac›k olan ve “badem b›y›k” denilen biçimdedir ya da burna ya-
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31 Abdurrahman fieref, “Kanun-› Veraset-i Saltanat II”, Sabah, 19 A¤ustos 1334
(1918), s. 1.

32 Farmason (Fr. franc-maçon): 1.Mason; 2. Dinsiz, imans›z (TDK, Türkçe Sözlük, C. 1,
Türk Tarih Kurumu Bas›mevi, Ankara 1988, s. 489).

33 Turan Yüksel (hzl.), Ömer Seyfettin ve Hikayelerinden Seçmeler, Serhat Yay›nlar›, ‹s-
tanbul 2005, s. 198.

34 Turan Yüksel (hzl.), Ömer Seyfettin ve Hikayelerinden Seçmeler, Serhat Yay›nlar›, ‹s-
tanbul 2005, s. 198.



k›n k›s›mlar› kaz›nm›fl üst duda¤›n yaln›z kenar›nda hemen a¤za kaç›-
verecekmifl gibi duran incecik bir iz biçimindeki Dugals denilen flekil-
dedir.

Kad›n Modas›

Kad›nlarda Giyim Kuflam

Geleneksel Osmanl› toplumunda kad›n›n giyim kuflam› toplum-
daki rolüyle ba¤lant›l›d›r. Buna dinî kurallar› da eklemek mümkündür.
Ancak Tanzimat’la bafllayan modernleflme çabalar›ndan kad›n da na-
sibini alm›fl ve k›l›k k›yafeti yeni moda anlay›fl›n›n tesiriyle h›zla de¤ifl-
mifltir. Ahmet Rasim taklide dayal› de¤iflimi kad›n›n her hâl ve flartta
gerçeklefltirece¤i inanc›n› “Me¤er Kad›nm›fllar” bafll›kl› yaz›s›nda flöy-
le vurgular: “… Taklit iste¤i oldu mu, paray› da bulur, kumafl› da terzi-
yi de… Kad›nl›k bir fleyi istemesin. Elde etmek çabas› hemen ona yö-
nelir. ‹flin içinde güzellik var m›, yok mu? Ben bilirim, bir zaman çar-
flaf o kadar istenmedi ki, yamal› nohudî ferace giyerler, mangal kapa¤›
hotoz kurarlard›. Yazl›klardaki yeldirme yavafl yavafl flehre kadar indi.
Onun da bin türlü modas› ç›kt›. Bak, bak! (Parma¤›yla yeni moda bir
çarflafl›y› göstererek) Otuz y›l önce kat kat, dürüm dürüm, saçak saçak,
çantas› kendinden böyle çam a¤ac› biçimi hayalinden geçer miydi?”35

XIX. yüzy›l Osmanl› kad›n›n›n k›yafeti her dönemde her memle-
kette oldu¤u gibi yafll›larda ve gençlerde ayr› ayr›d›r. Yafll›lar “yaz›n ev
içinde bafllar›na oyal› yemeni veya beyaz tülbent sararlar; s›rtlar›na hi-
lâlî gömlek, mermerflahiden z›b›n, perkal basmas›ndan dört peflli entari
giyerler; bellerine üç parmak eninde, kukadan örülmüfl, uçlar› püsküllü
kuflak ba¤larlard›. K›fl›n bez gömle¤in üstüne biri ince, öbürü kal›n iki
yün fanilâ, pamuklu z›b›n, tüylü pazen entari; parmak dikiflli lâhuraki
h›rka geçirirlerdi. Soka¤a ç›k›ld›¤› vakit, yaflmak ferace devrinde, kafl-
merden, Engürü sofundan genifl yakal›, gene dört peflli, fare tüyü, limon
küfü, mahzen kapa¤› (yani gök gümüfli) renginde ferace örtülür; bafla
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35 Ahmet Rasim, Gülüp A¤lad›klar›m, Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 1978, s. 168-
169.



papaziden hotoz, üzerine altl› üstlü, yelkenli, kokorozsuz bir çift yafl-
mak…”36 dolan›r. 1885-90 senelerinden itibaren padiflah›n iradesiyle
yaflmak ve ferace yaln›zca saray erkan›na ait giysiler haline gelir. Halk
tabakas›ndan bir kad›n çarflaf ve peçe giymek zorundad›r. Peçe kal›n ve
siyah renklidir. Çarflaflar ise, fiam ve Halep ipeklisinden siyah, barudî
ve kahverengidir. Avrupadan gelen kumafla ra¤bet edenler saten dö li-
ondan farkl› renklerde beli büzmeli, torba çarflaflar› giyerler. Yafll›lar›n
bu k›yafetini gözlerinde kulakl› gözlük, kollar›nda yün atk›, ellerinde si-
yah flemsiye ve ayaklar›ndaki karamandolu37 terlikler tamamlar.38

Gençlerin k›yafetlerine gelince, “En içte, yaz s›caklar›nda pamuk-
tan, k›fl so¤uklar›nda yünden, k›sa kollu, memelikli kaflkorse; pamuka-
ki ile sarma ifllenmifl, yerden bir kar›fl kalk›k patiska gömlek; ince yün-
den örülmüfl iç etekli¤i. Bunlar›n üzerinde, gö¤sü s›k› tutacak, önü s›k
dü¤meli keten yelek; alt›nda ince kaflmerdikozdan, yar›m klofl, yanlar›
pastal› d›fl etekli¤i. Etekli¤in yukar›s›nda blûz, onun da üstünde, k›fl›n
flayak h›rka; varl›kl›larda kadifeden, karakülden, kürkten bolero… Dü-
¤ünlerde, bayram ziyaretlerinde, teklifli ahbaplara misafir gidifllerde
dall›, çiçekli, zemini parlak saten lüksten, valansiyen danteller, cicili
bicili harçlar, yanardöner boncuklarla bezenmifl esvaplar giyilir; tom-
balaklar fistan›n yakas›n› dört köfle beyzi, sivri dekolte yapt›r›r; zay›flar
gö¤üslerini, kollar›n› tamamiyle kapat›rlard›. Ç›plak kollarla soka¤a
ç›k›l›rken podösüetten, güderiden, dirse¤e kadar beyaz eldiven kulla-
n›rlar; sonradan görmeler aras›nda eldivenin bileklerine bilezik, par-
maklar›na yüzük takanlara…”39 rastlan›r.

II. Abdülhamit devrinin son zamanlar›nda meflhur olan kad›n ter-
zileri Iphigenie Epénétos (Efiyeni), Spiegel, Kalivrosi ve Melpome-
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36 Sermet Muhtar Alus, “‹kinci Abdülhamit Devrinde Kad›n K›yafetleri”, Resimli Ta-
rih Mecmuas›, S. 13, Ocak 1951, s. 544.

37 Karamandola (Yun. karamandulon): Daha çok ayakkab› yüzü yap›lan bir çeflit sa¤lam
ve parlak kumafl ve kumafltan yap›lm›fl olan (TDK, Türkçe Sözlük, C. 2, Türk Tarih
Kurumu Bas›mevi, Ankara 1988, s. 793).

38 “Dünden Bugünden: Kad›n K›yafetleri”, Amcabey, 1943, s. 8.
39 Sermet Muhtar Alus, “‹kinci Abdülhamit Devrinde Kad›n K›yafetleri”, Resimli Ta-

rih Mecmuas›, S. 13, Ocak 1951, s. 545.



ni’dir. Bunlar›n dükkanlar› Beyo¤lu ve Galata’dad›r. ‹çlerinde en pa-
hal›s› olan Iphigenie Epénétos olmas›na ra¤men, en çok ra¤bet edilen
de yine odur. Çünkü saraylara, konaklara gidip gelen, padiflahtan flef-
kat niflan› olan biridir. “... Efiyeni’ye rob, tuvalet, çarflaf, yeldirme, hat-
ta sabahl›k diktirmek; misafirlikte falan, lâf aras›nda mutlaka bir pun-
duna getirip s›rttakinin onun yap›s› idü¤ünü ç›tlatmak; vapurlarda,
trenlerde Efiyeni’ye gidildi¤ini, oradan dönüldü¤ünü yüksek sesle etra-
fa duyurmak bafl fiyaka…”40 say›l›r.

Halid Ziya’n›n Mai ve Siyah roman›nda Ahmet Cemil k›z kardefli
‹kbal’in gelin olaca¤›n› düflündükçe “… onu beyaz uzun etekli -moda
gazetelerinin mülevven ilavelerinde görerek imrendi¤i fleylere benzer-
bir esvap içinde, beyaz ipek duva¤› yanlar›na dökülmüfl, bafl› mücev-
herlerin alt›nda biraz e¤ilmifl olarak...”41 hayal eder. 

Devrin modas› gere¤i yap›lan baz› uygulamalar vard›r. Örne¤in o
vakitler, kürk giysinin d›fl›na de¤il içine konur. Samur, elma, vaflak, zer-
deva yüksek tabakan›n; nâfe, sansar, yaban kedisi ise afla¤› tabakan›n ter-
cih etti¤i kürklerdendir. Bu kürklerin üstü de¤erli kumafllarla kaplan›r.
Moda olan fleylerden biri de vücudu zay›f olanlar›n belden afla¤›s›n› dol-
gun göstermek için kulland›klar› turnürdür. Turnür, küçük bir yast›¤a
benzer ve etekli¤in alt›na fleritlerle ba¤lan›r. Elbiselerin alt›na giyilen ço-
raplar genellikle siyah fildekozdand›r. Ayr›ca beyaz, toz pembesi, havai,
eflatun renginde ipekten, bagetli olanlar› da vard›r. Ponponlu lastik pa-
ça ba¤lar› diz kapaklar›n›n az yukar›s›ndan ba¤lan›r. Ayakkab›lar glâse,
podösüet ve lustrindendir. Baz›lar› giysilerinin kumafl›yla kaplatt›klar› is-
karpinleri tercih ederler. En uzun ökçe, iki parma¤› geçmez. 

II. Abdülhamit yasaklay›ncaya kadar kad›nlar›n d›fl giysisi yaflmak
ve feracedir. Yaflmaklar kolal› ve iki de¤irmi olarak haz›r al›n›r. Ferace
ise, ipekliden yap›l›r. Yakas›n›n içine ayn› renkte suradan42 astar ko-
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40 Sermet Muhtar Alus, “Eski ‹stanbulun Meflhur Kad›n Terzileri”, Akflam, 17 Eylül
1947, s. 4.

41 Halid Ziya Uflakl›gil, Mai ve Siyah, Özgür Yay›nlar›, ‹stanbul 2005, s. 189.
42 Sura (Hindistan’da dokumac›l›k merkezi Surate’nin ad›ndan) yumuflak, ince bir tür

ipekli kumafl (TDK, Türkçe Sözlük, C. 2, Türk Tarih Kurumu Bas›mevi, Ankara
1988, s. 1349).



nur; ön k›s›mlar› ile kollar› süslenir. Yaflmak ferace yasaklan›nca genç
kad›nlar ‹stanbul içinde çarflaf, sayfiyelerde mafllah, yeldirme, kaflpus-
yer giymeye bafllam›fllard›r. Çarflaf önceleri uzun, pelerinli ve çok bol
iken zaman içinde gittikçe darlafl›r. Pelerin dirse¤e, klofl etek topuktan
bir kar›fl yukar›ya kadar k›sal›r. Peçe ise, iyice incelir. “‹lk çarflaf Ab-
dülhamit zaman›nda 1892 de ç›kt›…Daima Avrupa modellerini taki-
beden ‹stanbul han›mlar›…O s›rada Ba¤datl› Arap kad›nlar›n›n giydi-
¤i çarflaf› Avrupa usulüne göre tadil edip flapkalara tak›lan tüle benzet-
tikleri peçeleri yüzlerine örterek yepyeni bir sokak k›yafeti icadetti-
ler…”43

Olay zaman› söz konusu döneme ait olan eserlerde, alafranga gi-
yim anlay›fl›yla ilgili çok say›da örne¤e rastlamak mümkündür. Aflk-›
Memnu roman› da bu eserlerden biridir. Romanda Firdevs ve k›zlar›
Bihter ile Peyker giyim zevkleriyle dikkat çekerler: “Giyinmek… E¤-
lenmekten sonra Melih Bey tak›m›n›n bafll›ca hassas› giyinmekte bü-
tün zevk erbab›na her vakit mukallet olan fakat hiçbir zaman tama-
m›yla taklidine -anlafl›lamaz bir sebeple- muvaffakiyet has›l olamayan
zarafetleri”dir.44 Hatta moday› onlar yönlendirirler. “Giyim sanat›”n›n
bütün inceliklerine vak›f olan anne ve k›zlar› “En harim giyecek fley-
lerden yüzlerinin peçesine, eldivenlerinin rengine, mendillerinin iflle-
mesine var›ncaya kadar öyle bir nefis ve müstesna zevk hükmederdi ki
sadelikleriyle beraber en özenilmifl, en ihtimam görmüfl ziynetleri ba-
ya¤›l›¤a indirirdi. Onlar görülünce bu güzellik fark edilmemek müm-
kün olmazd›.”45 Hâlbuki herkes gibi onlar da eldivenlerini Pygmalyon-
dan, keçi derisinden potinlerini Au Lion D’ordan al›rlar, çarflaflar›n›n
kumafl› herkesinki gibi saten de Liondand›r. “Onlardan taklit edileme-
yen fley giydikleri de¤il giyinifl flekilleriydi. Peçelerini bir ilifltiriflleri
vard› ki onu herkesin peçesinden baflka bir fley yapard›...” 46
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43 Nureddin Sevin, age., s. 130-131.
44 Halid Ziya Uflakl›gil, Aflk-› Memnu, Özgür Yay›nlar›, ‹stanbul 2005, s. 29.
45 age., s. 31.
46 Halid Ziya Uflakl›gil, age., s. 32.



Bihter’i tasvir eden flu sat›rlarda giyiminin bütün ayr›nt›lar› gözler
önüne serilir: “Bihter, beli son derece s›k›lm›fl, vücudu daradar sararak
ta arkas›nda iki tarafa dalga vuran etekli¤iyle, belinin inceli¤ine nis-
petle genifl duran omuzlar›ndan biri ipek ihtizaz› ile titreyerek akan
harmanisi beline kadar büsbütün düflemeyerek beyaz pike gömle¤ini
etekli¤ine rapt eden siyah meflin kemerinden iki parmak yukar›da kal-
m›fl, sa¤ elinden ç›kard›¤› eldiveniyle beraber k›vran›larak tutulan
flemsiyesiyle, alçak ökçeli sar› potinlerinin üstünde, yere basm›yormufl-
ças›na bir sekiflle, yürüyordu…”47

Onlar› di¤erlerinden farkl› k›lan bir di¤er özellik ise, çok az para
harcayarak gösteriflli ve özel giyinebilmeleridir. Bihter ve Peyker’in
Kalender için tasarlad›klar› k›yafet bu durumu özetler niteliktedir:
“Bu, omuzlar›ndan düflerek dirseklerinden birkaç parmak afla¤›s›na ka-
dar ancak inebilen beyazla eflatun tülden kar›flt›r›lm›fl ve yine beyaz ve
eflatun kurdelelerle yer yer tutturulmufl bir harmaniden ibaretti. Bafl-
lar›nda gayet dar fakat uzun ince bir Japon ipe¤inden yap›lm›fl, uçlar›-
na eski ifllemeleri takliden beyaz ipekten hafif bir su ifllenmifl bir örtü
vard› ki boyunlar›ndan dolanarak uçlar›n›n uzun beyaz ipekten püskül-
leri harmanilerin ifrada hamlolunabilecek tantanas› muaheze nazar›n-
dan gizlemek isteyerek k›smen sakl›yordu. Daha sonra eflatun canfes-
ten bir eteklik ki harmaninin mütemmim bir zeyli olmak üzere telak-
ki edilebilirdi.”48 Firdevs Han›m da k›zlar›ndan afla¤› kalmamak için
giyiminde baz› düzenlemeler yapar. Mesela, “Beline kadar ince ince
k›vr›mlarla s›k› s›k›ya inip belinden sonra bol dalgalarla afla¤›ya dökü-
len yensiz gayet aç›k kahve bir yeldirme yapm›fl ve bunu her yeldirme-
den tefrik edecek bir icat eseri olarak arkas›na ucu zarif bir ipek püs-
külle sallanan bir bafll›k..”49 koymufltur.

T›pk› Aflk-› Memnu gibi Rüküfl Han›mlar roman›nda da kahraman-
lar›n özellikleri vas›tas›yla devrin modas› temsil edilir. Sermet Muhtar
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Alus’un 1934 y›l›nda Akflam gazetesinde tefrika edilen ve olay zaman›
1905-6 y›llar› olan söz konusu eserinde roman›n bafl kahraman› fiehle-
vent ve k›zlar› Navidan ile Cavidan’a “rüküfl” lakab› tak›lm›flt›r. Çün-
kü “fiehlevent han›mefendinin derdi günü, terütaze harc› olan fleyler-
deydi.”50 Çarflaf›, yeldirmesi viflne çürü¤ü, nefti, blödösaks, eflatun,
aç›k gri gibi s›ra d›fl› renklerdedir ve çok gösterifllidir. Bununla da ye-
tinmez elbiselerini “Muhtelif modellerden muhtelif k›s›mlar intihap
ederek tamamile acaip bir flekil vücude getirtir, bu veçhile, zarif ve in-
ce zevkini tatmin ederdi. Mesela korsaj falan modeldeki bir gece tuva-
letinden, kollar falan resimdeki bir mevsimlik roptan, ete¤in üst k›sm›
bir gelin elbisesinden, alt k›sm› bir penivardan al›n›rd›.”51

Gayrimüslim kad›nlar›n k›yafeti Müslüman olanlar›nkinden fark-
l›d›r. Onlar bafllar›na flapka giyerler. Nabizade Naz›m’›n Zehra adl› ro-
man›nda Rum olan Ürani flöyle tasvir edilmifltir: “Bafl›na bir büyük
tüylü kadife flapka koymufl, flapkas›na merbut olan beyaz tülü çenesine
kadar indirmifllerdi. Siyah, düz, sade bir zarif fistan giymifl, eline yine o
renkte bir flemsiye alm›fl, mini mini ellerini siyah eldivenler içinde sak-
lam›flt›.”52

XIX. yüzy›l ‹stanbul’unun han›mlar› Avrupa modas›na göre o ka-
dar süslenirler ki baz› flark›lar onlar için yeniden güftelenir. fiöyle ki:
“Feracesi mor mantin,/ Aya¤›nda süslü potin,/ Bakt›m uzaktan geliyor:/
Tafltan tafla tin tin tin./ fiemsiyesi mor ipek,/ Üzeri türlü çiçek,/ Gör-
düm uzaktan geliyor,/ Sand›m saçakl› köpek”53

Türk kad›n› 1909’la 1918 aras›nda sokak k›yafeti konusunda bo-
calar. Ancak bu durum modaya uyan yüksek tabakan›n 1918’de çarfla-
f› tamamen terk etmesiyle son bulur.54
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50 Sermet Muhtar Alus, “Rüküfl Han›mlar”, Akflam, Tef. no. 24, 29 Kânûnusani 1934.
51 Sermet Muhtar Alus, “Rüküfl Han›mlar”, Akflam, Tef. no. 25, 30 Kânûnusani 1934.
52 Nabizade Naz›m, Zehra, Akça¤ Yay›nlar›, Ankara 2005, s. 83.
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Kad›nda Saç 

Kad›nda saç her dönemde önemli olmufltur. D›flar› bafl› aç›k ç›k›l-
masa dahi, türlü saç modelleri uygulanm›flt›r. Al›ndan kâkül kesilme-
si, zülüf b›rak›lmas› bunlar›n bazen k›vr›l›p bazen düz b›rak›lmas› söz
konusudur. Geride kalan saç ya enseye ya tepeye topuz yap›l›r. Tepeye
yap›lan topuza “gugur›k” ad› verilir. Ayr›ca “…Topuzlar ve saçlar, kufl-
lu firketeler, tafll› taraklar, menekfle ve divanhane çivisi denilen elmas
i¤nelerle tezyin edilirdi…”55 Kullan›lan taraklar ise çeflitlidir. Hamam-
da kullan›lan dörtgen fleklinde olup bir taraf› seyrek di¤er taraf› s›kt›r.
Taraklar boynuzdan, fildiflinden, öda¤ac›ndan veya ba¤adan yap›l›r.
Sedef ve gümüfl kakmal› olanlar› da vard›r.56 Sonralar› kâkül modas›n-
dan vazgeçilir. Al›ndaki bombenin içine ince tel, yahut tire çorab›n
teki sokulup kabart›l›r.57

Kad›nda saç›n uzun olmas›n›n makbullü¤ü masallara bile konu ol-
muflken, dönem dönem k›sa saç›n moda oldu¤u da görülmüfltür. Çeflitli
Bat›l› artistlere özenerek saçlar›n› k›sac›k kestiren han›mlar›n bu hâli
“Kad›n ve Saç” bafll›kl› sohbet yaz›s›nda flöyle de¤erlendirilir: “Aman çok
flükür saç kestirme modas› günden güne gözden düfltü…Kesik saça can
at›ld›¤› s›ralardaki Klara Bov vari salk›m saçaklara, Kolin Mur kâri ipin-
cecik kaküllere, Bili Dov misali al›n virgüllerine haydi neyse ne deyip ge-
çelim. Fakat neydi o (alagarson) denilenin kepazeli¤i? Ellisine merdiven
dayayanlar bile yar›fla ç›karlard›. Elbette sizler de raslam›fls›n›zd›r ya (Ala-
garson) bafll›y› görür görmez han›mninelerin merak yelleri kabar›r, (Bö-
öö!) diye geyirirler, (esta¤furullah)lardan sonra f›s›lt›ya giriflirlerdi: -fiu sa-
niye elim, aya¤›m buz kesildi, bütün tüylerim diken diken oldu. Ellerin-
den ayna düflmüyor. Bu derece maskara hale giriyorlar da görmüyor. Ha
bunlar› gör, ha Hamamc› Haççe’nin o¤lu köçek ‹drisi!…”58
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Saçlar›n boyanmas› hususunda da -kesilmesinde oldu¤u gibi- geç-
miflten bugüne anlay›fl de¤iflmifltir. Eskiden bafl›ndaki birkaç tel beyaz›
u¤ur sayan, ancak ço¤almas› halinde boyamay› düflünen kad›nlar›n ye-
rini bugün de¤ifliklik ihtiyac›na ba¤layarak s›k s›k saç›n›n rengini de-
¤ifltiren genç-yafll› kad›nlar alm›flt›r. Hatta çok genç yafllarda ortaokul
ve lise ça¤lar›nda olan genç k›zlar bile saçlar›n› boyamaktad›r. 1940’l›
y›llarda da durumun farkl› olmad›¤› Sermet Muhtar Alus’un flu sat›rla-
r›ndan anlafl›lmaktad›r: “fiimdiki bayanlar›n gençleri, saç›na k›r düfl-
miyenleri de saçlar›n› boyuyorlar, daha do¤rusu boyat›yorlar. Esmerler
bröne veya satene, bu¤days›lar akajuya, kumrallar blonda duru beyaz-
lar aç›k sar›ya, plâtine…Hepsi rengi akç›llaflt›rmak sevdas›nda. Kont-
rast, sürpriz, efe yaps›n diye s›ray› bozanlar da görülüyor…”59

Eskiden “Saçlar›m› boyamayay›m da Ermeni dudular›na m› döne-
yim?” diyen han›mlar, saçlar›n› boyamak için maddî durumlar›na göre
bir yol izlerlerdi. Kibar tabaka Bonmarfle’den al›nan iki ayr› flifledeki s›-
v›lar› kar›flt›rarak kullan›rd›. “… Orta tabaka Mahmutpafla yokuflunda,
Akarçeflmenin dört befl ad›m yukar›s›ndaki Ermeninin (çeyreklik bo-
ya)s›ndan vazgeçmezler. Dükkân sahibine -Artin, Agop, Garabet filan
araya kar›flt›r›lmadan- Çeyreklik boyac› derlerdi. Siyah ve kumraldan
gayrisini satmazd›. Sar› için M›s›rçarfl›s› kap›s›n›n köflesindeki Arif
efendiden ald›klar› zerdeçal kökünü, içine biraz k›na katarak kaynat›r-
lard›… Afla¤› tabaka, mahalle aktarlar›ndan koyulu, aç›kl› rast›k al›p
artan›n› kafllar›na çekerler, benlerine de kondururlard›. Bu tak›m›n ha-
n›m ninelerinde k›na da k›na…”60

Kiflisel Bak›m ve Süslenme

Kad›nlar›n eskiden beri önem verdikleri bir di¤er ayr›nt› da kafl-
lar›n›n flekli ve makyajlar›d›r. 1900’lü y›llar›n bafl›nda kafllar kal›nd›r
ve incelterek flekillendirme modas› yoktur. Fakat daha önceleri ince
kafl modad›r. 1930’lu y›llarda ince kafl tekrar moda olur. Makyaj için
kullan›lan kozmetikler ise, han›mlar›n maddi durumuna göre farkl›la-
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fl›r. Varl›kl› han›mlar›n makyaj›nda öncelikle gliserini and›ran bir s›v›
yüze sürülerek cilt yumuflat›l›r. Daha sonra pudra tabakas› vurulur.
1900’lerin bafl›nda meflhur olan Lis pudras›d›r. Kafllara rast›k çekilir.
All›k olarak ise, Bonmarfle’den sat›n al›nan pembe difl tozu kullan›l›r.
Esasen difl etlerini pembe göstermek için kullan›lan bu toz yanaklara
›slak olarak sürülür ve hemen silinir. Aksi takdirde yanaklar k›pk›rm›-
z› olur ve “insan flafi köpe¤ine döner.”

1895-1900’lü y›llarda Gellé Kardefller’in satt›¤› lavanta olarak ad-
land›r›lan parfümlerin en meflhurlar›; Opoponaks, Esbuke, Lila blân,
Podespany, Viyolet dö Parm, Fuan kupe, Buke de flör, Lüben, Milflör,
Helyotrop, Vilyelet ve Jasmen’dir. 1900’lü y›llarda meflhur olan bir di-
¤er lavantac› Piyer’dir. Onun satt›¤› parfümlerden baz›lar› ise, Safra-
nor, Trefl, Azürea, Vivitz, Pompeia gibi isimler tafl›r. Halk tabakas›n›n
kulland›¤› lavantalar ise, Tefarik veya Mikado’dur.61

Sermet Muhtar’›n “‹mam›n Havalanmas›” hikâyesinde Ç›tk›r›l-
d›m Han›m giyim kuflam› ve parfümüyle, Hayreddin Efendi’nin dikka-
tini çeker ve onun taraf›ndan flöyle tasvir edilir: “Kad›n› hiç gözüm
tutmad›. Vak›a peçesi kal›n, çarflaf› babayani; yüzü kapal›, eli kolu ör-
tülü amma… Sokakta ad›m at›fl›, yürüyüflü bile söylüyor, sa¤lam ayak-
kab› de¤ilim diye ba¤›r›yor. Darac›k çarflaf› tambura gibi germifl. Yürür-
ken, boynu, omuzlar›, gö¤sü ayr› ayr› oynuyor; vücudu bir yandan bir
yana gidip geliyor… Aman efendim aman!.. Burnumun dire¤i, kökün-
den gitti sand›m. Ne lâvanta, ne lâvanta… Nas›l bir koku tarif ede-
mem… Mis gibi menekfle kokusu bütün soka¤› bürümüfl.”62

Ayn› yazar›n “Kuyumcunun Havalanmas›” hikâyesindeki Melek
(Emine)’in en bariz özelli¤i de etraf›na yayd›¤› lavanta kokusudur. Gö-
rünüflüyle ilgili olarak verilen ayr›nt›lar bir bütün teflkil etmemekle
birlikte flöyledir: “arkas›nda siyah çarflaf; ellerinde dirse¤e kadar beyaz
eldiven, ayaklar›nda mum gibi böcekkabu¤u iskarpin.”63
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Halk kesimi pudra kullanmaz, onun yerine civa ve tükürük kar›-
fl›m› olan düzgün tercih edilir. Sermet Muhtar’›n “Eski Yüz ve Vücut
Tuvaletleri” bafll›kl› yaz›s›nda düzgünden sonraki ifllemler flöyle anlat›-
l›r: “Düzgün üzerine, k›rm›z› gazboyamas›n›n veya k›rm›z› kaymakka¤›-
d›n›n tükrükle ›slat›lmas›ndan has›l olan all›k! Kazan kulpu, ortal›, ça-
t›k rast›klar, kuyruklu sürmeler; püskürme benler.”64

Sermet Muhtar’›n Pembe Mafllahl› Han›m adl› roman›nda Ayfle
(Kanarya) Han›m’›n süslenmesi ise flu flekilde tasvir edilir: “Ayfle han›-
m›n süsü de tamamd›. Bir gün evvelden bafl›na sar› boya koydu. Duda-
¤›n›n üstüne, çenesine kollar›na a¤da yapt›. Kafllar›na, kirpiklerine
kumral rast›k çekti. Tam tuvalet yapt›¤› günler, sürme kullanmaz, göz-
lerinin kenar›na da rast›k çeker. Rast›kla, yana¤›ndaki beni boyamay›
da unutmad›. Yanar döner ipeklilerini giydi. Gö¤sünü gö¤üslükle kal-
d›rd›. Saç›na tafll› taraklar›n›, kula¤›na salk›m küpelerini, parmaklar›-
na Yemen tafll› yüzüklerini takt›. O, öteden beri, yanaklar›na ne flifle al-
l›¤›, ne toz all›k sürebiliyor. Gene k›rm›z› gaz boyamas›ndan kopar›p ›s-
latt›, pembeli¤ini de tamamlad›…”65

Ahmet Rasim “Bir Hat›rad›r Kalan Sonunda” bafll›kl› yaz›s›nda
alayc› bir dille makyaj yapan han›mlar›n halini anlat›r: “Özellikle bol
sürme ile gözlerinin kenar›nda yay biçiminde birer kara halka bulun-
duranlarda baya¤›, süzgünlü¤e var›yor. Fakat bu tür süslenme sak›nca-
l›: Düzgünün yap›flkanl›¤›, koyu sürmenin ›slakl›¤›yla kar›fl›p üstüne bir
de toz bindi mi kapaklar yap›fl›yor. Göz açmak için alt çeneyi ola¤an-
dan çok açarak yanak kaslar›n›n yard›m›na ihtiyaç duyuluyor. Böyle
bir hareket yüzde çirkin bir de¤iflme, kopacak gibi fliddetli gerilmeler
yap›yor. Kimi kez yanak kaslar›ndan baflka, el parmaklar›n›n yard›m›-
n› gerektiriyor. Bu durum da sürme, düzgün, tozdan ibaret olan kar›fl›-
m›n s›vaflmas›na neden oluyor. ‹flte bu korkunç anda kad›n bütün bü-
tün de¤ifliyor…” 66
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Halid Ziya baflta olmak üzere Servet-i Fünun yazarlar›n›n roman-
lar›nda süs ve tuvalet eflyas› kullanan kahramanlar›n say›s› oldukça faz-
lad›r. Baz› kad›n kahramanlar›n özel tuvalet odalar›na bile rastlan›r.
Bütün amaçlar› daha güzel ve genç görünmek olan kahramanlardan
amac›na ulaflanlar oldu¤u gibi komik duruma düflenler de vard›r.67

XIX. yüzy›l›n bafl›ndan Cumhuriyet’in ilan›na kadar olan dönem-
de hayat›n her alan›nda oldu¤u gibi kad›n ve erke¤in d›fl görünüflünde
de büyük de¤ifliklikler yafland›. Bu de¤iflim, sadece giyim kuflamla s›n›r-
l› kalmam›fl, beraberinde sosyal hayat›n da yeniden flekillenmesini sa¤-
lam›flt›r. Özellikle kad›nlar aç›s›ndan bak›ld›¤›nda II. Abdülhamit dö-
neminde sokakta çarflaf›n›n ete¤i kesilen kad›n, Cumhuriyet’in ilan›y-
la özgür bir ortama kavuflmufltur. O zamana de¤in, hep hayat›n d›fl›n-
dayken verilen haklarla birlikte toplumdaki yerini belirleyebilmifltir.
Çarflaftan kurtulan ve Bat›l› hemcinsleri gibi modern bir görünüme
kavuflan Türk kad›n›, Halide Edip Ad›var, Halide Nusret Zorlutuna,
Suat Dervifl gibi kad›n yazarlar ve Feride (Çal›kuflu), Zehra (Ac›mak),
Ayfle (Ateflten Gömlek), Neriman (Fatih Harbiye) gibi roman kahra-
manlar› vas›tas›yla kendine yeni modeller edinmifltir. 

Tanzimat’la birlikte ortaya ç›kan ve ço¤u kez olumsuz özellikleriy-
le alaya al›nan alafranga erkek tipi ise, Cumhuriyet’le birlikte yerini
hayat›n gerçe¤iyle yüzleflmeye haz›r daha gerçekçi karakterlere b›rak-
m›flt›r. 
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Sürme: Sivas Örne¤i

Müjgân Üçer*

Sözlük anlam›, süs amac›yla kirpik diplerine sürülen siyah toz
olan sürme (Arapçada kuhl) göz ilac› anlam›na da gelmektedir.1 Sür-
menin, süs amac›yla beraber, gözleri kuvvetlendirdi¤i, göz a¤r›lar›n›
giderdi¤i, görüflü netlefltirdi¤i düflüncesi ile kullan›ld›¤› bilinmektedir.
Bu bildiride, sürmenin etimolojisi ve t›p tarihimizdeki yeri, Sivas yö-
resi halk inançlar›, sözlü kültüründe sürme ile ilgili hususlara de¤ini-
lecektir.

Eskiden Sürme Yap›l›fl›: fiimdi kullan›lan kozmetik ürünleri için-
de kalemler, rimeller vb.nin yerine, eskiden kad›nlar kendi yapt›klar›

455

* Müjgân Üçer, Araflt›rmac›, Sivas.
1 Ferit Devellio¤lu, Osmanl›ca-Türkçe Ansiklopedik Lugat’te sürme ile ilgili flu kelime-

ler yer almaktad›r: Kuhl (Arapça) göze çekilen sürme, göz ilâc›; Kuhlî sürme gibi si-
yah olan; Kehhâl 1. göz hekimi, 2. göze çok sürme çeken, süren kimse; Kehâil sürme-
li gözler (kehîlin ço¤ulu); Kehîl sürme çekilmifl, sürmeli göz, Ayn-› kehîl sürmeli göz;
Kehilâ gözleri kudretten sürmeli olan kad›n; Sürme-çub (Farsça) göze sürme çekmek
için kullan›lan mil; Sürme-dân (Farsça) sürme kab›, hokkas›; Sürme-kefl (Farsça)
sürme çekmifl, sürme çeken, sürme çekici; Tûtiyâ (Arapça) 1. çinko (Kimya), 2. ka-
d›nlar›n gözlerine çektikleri sürme. ‹lhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük’te
Sürme mili sürme çekmekte kullan›lan kalem, sürme kalemi; Sürme-i hâk-bin Yer al-
t›ndakileri gösterdi¤ine inan›lan efsanevi sürme; Sürme-i Süleyman Süleyman pey-
gambere gizlilikleri ve gizli hazinelerini gösterdi¤ine inan›lan sürme; Tûtiyâ Arapça
tutyâ, sürme tafl›n›n göze sürülen tozu. 



sürmeyi kullan›rlard›. Bunun için yufka sac›n›n alt›ndaki is kaz›n›r ve
sürme olarak kullan›l›rd›. Divri¤i’de eskiden ç›ra yak›l›p, isine tutulan
süpürge çöpü de sürme olarak kullan›lm›flt›r. Kâbe hurmas›n›n çekirde-
¤i de yak›larak isinden sürme yap›lm›flt›r. Kehribar› da yak›p sürme ya-
parlarm›fl. K›ymetli ve az bulundu¤u için nargilenin k›r›lan kehribar
marpucunun parçalar›n› evde bulunan gelinlerin (eltilerin) sürme yap-
mak için kap›flt›klar› Divri¤i’de hâlâ anlat›l›r. 

Yeni do¤an çocuklar›n kafl› belirgin de¤ilse, do¤umunun haftas›n-
da kafllar›n ince ve düzgün, gözlerin de güzel olmas› için sürme çekilir.
F›nd›k kabu¤u ve f›nd›k içinin de yak›larak sürme olarak kullan›ld›¤›
bilinmektedir (K›rm›z› renk için de k›rm›z› krepon ka¤›tlar› ›slat›larak,
kullan›lmaktayd›)2

Halk hekimli¤inde sürme konusunda, Zeki Ç›kman, Folkloru-
muzda ve Edebiyat›m›zda Göz konulu eserinde flu örnekleri verir: Ka-
r›k (kar alerjisi) denilen ve kar›n gözleri alarak kamaflt›rmas› durum-
lar› için de yafl kay›n a¤ac› ateflte ›s›t›l›r, ç›kan ya¤ göze sürülür (Si-
vas). F›nd›k külü keçi ya¤›na kat›larak yap›lan merhem, göz hasta-
l›klar›nda sürme gibi kullan›l›r. Yine hurma çekirdekleri yak›larak
göze çekilirse göze kuvvet verir, kirpikleri büyütür. Servi kozalakla-
r› da ayn› amaçla kullan›l›r (Erzincan). Badem ve ceviz hülasas› gö-
ze sürme gibi çekilir (Erzurum). Za¤feran sürme gibi göze çekilirse
gözün nurunu art›r›r. Zebercet de sürme gibi göze çekilirse gözü kuv-
vetlendirir (Konya). Akik, göze sürme olarak çekilirse gözü kuvvet-
lendirir (Kayseri).3
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2 Fatma Pekflen’den al›nan bilgiler (Sivas-Divri¤i 1962 do¤umlu). Akdeniz Bölgesin-
de sürme yap›m› ile ilgili olarak flu bilgileri de kaydedebiliriz: Mezir ç›ra (ya¤l› ç›ra)
k›yt›klan›r, üstüna sac kapat›l›r, harl› olmayan yavafl bir ateflle yak›l›r ki çok is ç›k-
s›n. Di¤er taraftan davar kemi¤inin ili¤i ç›kar›l›r, tavada ›l›t›larak iyice s›zd›r›l›r.‹yi
s›zd›r›lmazsa sürme çi¤si kokar. ‹likle is kar›flt›r›l›r. Baz›lar› ilik yerine tereya¤› da ka-
r›flt›r›rlar. Davar derisinden kelik yani küçük bir parça ile torba dikilir. Sürme içine
kat›l›r. Ot ya da süpürge çöpü ile göze sürülür (F. Saadet Bilir, Ali F. Bilir, Orta As-
ya’dan Toroslara Gülnar, Etik yay›nlar›, ‹stanbul 2007, s. 31).

3 Zeki Ç›kman (Haz›rlayan) Folklorumuzda ve Edebiyat›m›zda Göz, Kültür Bakanl›¤›
Yay›n›, Ankara 1977, s. 340, 358



Göz Hekimli¤i Aç›s›ndan Sürme ve Göz Kalemleri: Kirpik k›r›-
m› (bilefarit) denilen hastal›kta, kirpik dipleri devaml› kepeklenir ve
iltihaplan›r. Kirpikler dökülür veya kirpikler göze do¤ru döner. Göz
nezlesi denilen hastal›k (konjonktivit), mikrop, virus gibi zararl›lardan
oldu¤u gibi duman, toz, s›cak, so¤uk, rüzgâr, ultraviole ›fl›nlar›, yaban-
c› cisim, asid ve alkali yan›klar› sonucunda da oluflur. Göz kapaklar›n›
saran dokunun fliflmesi ile gözyafl› artar. Trahom ise gözde körlük ya-
pan, bulafl›c› bir hastal›kt›r. Temizli¤e riayet, antibiyotik ve sülfamid-
lerin bulunmas› bu hastal›¤›n zararlar›n› azaltm›flt›r.4

Kirpik diplerindeki ya¤ bezleri lipid salg›lar. Dakikada 12-14 defa
göz k›rp›lmas› ile salg›lanan gözyafl› ile gözün üzerinde sürekli gözyafl›
filmi oluflur. Gözün kayganl›¤›n›, temizli¤ini, oksijenini, epitel dokusu-
nun rejenere etmesi ve ›fl›k geçirgenli¤i için düzgün bir görüfl veren
gözyafl› filmine, göze sürülmüfl olan boyalar da geçer. Yeterli temizli¤e
uyulmazsa kirpik diplerinde üreyen stafilokok cinsi bakteriler kirpik
diplerindeki ya¤lar› parçalayarak ya¤ asidlerine ayr›flt›r›r. Dolay›s›yla
gözde yanma, kafl›nma, tahrifl gibi durumlar ortaya ç›kar. Göze sürülen
sürmede bulunan çinko oksidin, mikroorganizmalar üzerine etkili ol-
du¤unu ve saç›n oluflumunda çinkonun etkisinin kirpikler için de ge-
çerli oldu¤u düflünebilir. 

T›p Tarihinde Göz Hastal›klar› ve Sürme: Sürme konusunda
Türk t›p tarihinden baz› örnekler verelim: ‹bn-i Sinâ göz ve hastal›k-
lar› konusunda ünlü eseri Kanun’da yumuflat›c› ve tedavi edici kuhlle-
re yer vermifltir. Örnek olarak; nar suyu, rezene, mersin yapra¤›, halile,
sar› sab›r, safran ve günlük kat›larak haz›rlanan kuhlü sürme olarak gö-
ze çekilmesini önermifltir.5

Selçuklularda da göz hekimli¤inin ayr› bir branfl oldu¤unu biliyo-
ruz. Sultan I. ‹zzeddin Keykâvus’un H 615/ M 1218 Sivas Darüflflifas›
vakfiyesinde de görüyoruz. Hükümdar vakfiyede; Ferruh bin Abdul-
lah’› mütevelli tayin etti¤ini, hâzik üstün tecrübeli hekimlerin, k›y-
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4 age., s. 332, 336.
5 Ayla Demiro¤lu, 17. As›rda Ser Etibba Emir Çelebi’nin Enmûzec-i T›p adl› eserinde

Göz Hastal›klar› ve Tedavileri Bahsi, I. Uluslararas› Türk-‹slâm Bilim ve Teknoloji Ta-
rihi Kongresi ‹TÜ, 14-18 Eylül 1981, s. 111.



metli kehhâllerin, merhametli ve flefkatli cerrahlar›n maafllar›n› tayin
ve takdirde serbest olaca¤›n› belirtmifltir.6

Osmanl› t›bb›nda sürme, klasik kitaplarda çok kullan›lan bir mad-
dedir. Örnek olarak, göz hekimli¤i alan›nda yaz›lm›fl Mürflid’de kuhl ve
çeflitleri, terkipleri, kullan›ld›¤› göz hastal›klar› hakk›nda bilgiler yer al-
maktad›r. Kuhlün içine giren maddeler, miktarlar› ve yap›l›fl› verilerek,
elde edilen otun (ilac›n) sürme gibi göze çekilmesi önerilmektedir. Elde
edilen kuhllerin kimisini s›rça bir kapta saklanarak, hacet vaktinde gö-
ze çekilmesi, tozlar›n kar›flt›r›lmas› ile yap›lan baz› kuhllerin de elene-
rek, sürme gibi göze çekilmesi istenmektedir. Bu eserde yar alan çeflitli
kuhllerin baz›lar›n›n adlar› flöyledir: Kuhl-i flazenc (flazenc: kantafl›), kuhl-
i iksîrî, kuhl-i ratab (yafl göz otu/ ilâc›), kuhl-i azîzî, za¤feran kuhli, beneffle
kuhli, devâ-î mu’assel/ bal ile yap›lm›fl göz otu/ ilâc›, kuhl-i leyyin-i câmi’
(bütün göz hastal›klar› için kullan›lan yumuflak sürme, örnek olarak ter-
kibini verelim: tutiyay-i kirmanî/ çinko oksid, niflasta, gümüfl kilimyas›/
gümüfl eritilirken kalan curuf, inci, za¤feran, sar› sab›r).7

T›bb-› Nebevî’de Sürme: T›bb-› Nebevî, Hz. Muhammet’in bizzat
uygulad›¤› ve tavsiye etti¤i t›p anlam›na gelmekte ve kayna¤›n›,
Kur’an-› Kerim ve hadislerden almaktad›r. Ali R›za Karabulut taraf›n-
dan haz›rlanm›fl olan T›bb-i Nebevî’de sürme konusunda özetle flu bil-
giler yer almaktad›r: Sürme tafl› Asya da¤lar›ndan ç›kan siyah bir ma-
dendir. En iyi Isfehan’dan ç›kar. Parçalanmas› kolay, parlak ve temiz
oldu¤u zaman gümüfl rengindedir. Parmaklar aras›nda ovuflturuldu¤un-
da koku saçar. Çok eski zamanlardan beri bilinen madendir. Sürmenin
mizac› so¤uk ve kurudur. Toplay›c›, so¤utucu ve temizleyici özellikleri
vard›r. Sürme gözlerdeki kiri, çapa¤› temizler. Göz kapaklar› için de
faydal›d›r. Hz. Muhammet flöyle buyurmufllard›r: Sürmenin en iyisi Is-
fahan sürmesidir, gözün görme duyusunu kuvvetlendirip berraklaflt›r›r,
çapaklar› giderir ve kirpik bitirir.
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6 Ali Haydar Bayat, “Anadolu Selçuklu Hastahane Vakfiyelerinin Tek Örne¤i Olarak
Sivas Darüflflifas› Vakfiyesi, (1 Muharrem 615/30 Mart 1218)”, Türk Kültürü, S. 333,
Ankara 1992, s. 5. 

7 Ali Haydar Bayat, Necdet Okumufl, Muhammed bin Mahmûd-› fiirvânî, Mürflid (Göz
Hastal›klar›), Atatürk Kültür Merkezi Baflkanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 2004, s. 343-352



Misk ile kar›flt›r›lm›fl sürme çekilmesini tavsiye eden peygamber,
sürme çekme zaman› için “uykuya yatarken” çekilmesini buyurmufllar-
d›r. ‹bni Abbas, peygamberin bir sürmedan› oldu¤unu ve uyuyaca¤› za-
man her iki göze de üçer defa sürme çekti¤ini söylemifltir. Hz. Muham-
met, oruçlu kimsenin sürme çekmekten kaç›nmas›n› da belirtmifllerdir. 

Sürmenin Özellikleri: Sürmenin göz hastal›klar›na iyi geldi¤ini
ve günefle bakmada kolayl›k sa¤lad›¤›n› bilinmektedir. Göze faydal›
olup, gözün sa¤l›¤›n korur, gözü ve yüzü güzellefltirir. Günefl ›fl›¤›n›n gö-
ze çarpmas›n› hafifletir. Gözün görme duyusunu kuvvetlendirir. Bu se-
beple s›cak ülkelerde yaflayanlar, özellikle bedeviler, çobanlar, ziraatç›-
lar ve fliddetli günefl alt›nda çal›flanlar gözlerine sürme çekerler. Göz si-
nirlerini kuvvetlendirir. Sürme inceltilmifl bal flerbeti ile macun yap›l-
d›ktan sonra göze çekilirse bafl a¤r›s›na faydal›d›r. Sürme dövülüp taze
içya¤› ile macun yap›l›r ve atefl yan›¤› üzerine sürülürse, yaran›n kabuk
ba¤lamas›n› sa¤lar. Bu terkip çok çal›flmaktan dolay› ellerde meydana
gelen kabarc›klar› ve yaralara karfl› da faydal›d›r. Misk kar›flt›r›larak ya-
p›lan sürme, bilhassa yafll› kimseler ve gözünde zay›fl›k olanlar için fay-
dal›d›r. Sürme gözdeki zararl› maddeleri inceltir ve d›flar› atar.E¤er sür-
me alt›n mil ile göze çekilirse gözün görme duyusunu kuvvetlendirir ve
berraklaflt›r›r. Sürme tuz ile kar›flt›r›larak göze çekilirse, gözde meyda-
na gelen fazla eti giderir. Sürme kirpik bitirir, gözleri güzellefltirir, gö-
nüllere sevgi verir. Sürme ihtiyarlar ve gençler için daha faydal›d›r. Fa-
kat iltihapl› göz hastal›¤› olanlar›n sürme çekmesi uygun de¤ildir. Isfe-
han sürmesi ile alt›n tozu kar›fl›m›ndan güzel bir sürme yap›l›r, bu sür-
me erbab›nca çok meflhurdur. Sürme, göz yafl›n› ve gözdeki yaralar› ku-
rutur. Göz sinirlerini korur ve kuvvetlendirir. Sürmenin yatarken çe-
kilmesinin baz› faydalar› vard›r. Sürme çektikten sonra zararl› hareket-
lerden kaç›narak hemen istirahata çekilmek gerekir. Sürme uyku s›ra-
s›nda vücudun bir bak›ma onun menfaatine hizmet eder.”8

Halk Kültürümüzde Sürme: Halk kültürümüzde sürmenin gele-
nek, inanç ve sa¤l›k boyutunun oldu¤unu görmekteyiz. Halk aras›nda
süslenme ile ilgili olarak sürmeye “helal” denilir. T›bbi inanç aç›s›ndan
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sürme gözün en iyi ilâc› olarak kabul edilir. Arap yar›madas› ve M›s›r
s›cak ve güneflli oldu¤undan, sürmenin ›fl›¤› so¤urmas› sebebi ile erkek-
ler taraf›ndan da kullan›l›r. Arap geleneklerine göre, sürme çekmek
evlenmeye haz›r durumuna gelmenin de göstergesi olarak yorumlan›r.

Ülkemizde de sporcular ›fl›¤›n so¤rulmas› için göz altlar›na kal›n
siyah boyalar sürmektedirler. Bu boyan›n majik bir öz tafl›d›¤› da düflü-
nülebilir. Sürmenin makbul olan›, do¤ufltan olan yani halk›n deyifli ile
“kudretten” olan›d›r. Sözlü kültürümüzde sürme, sürmeli ile ilgili ola-
rak malzemelerde hep, kendinden sürmeli olan makbul tutulmufl, sa¤-
l›k aç›s›ndan kullan›lmas›n›n d›fl›nda, süslenmek amac› ile yap›lan›
pek hofl karfl›lanmam›flt›r. Nas›l ki sürmeli koyun denilince, gözün
kendi özelli¤i belirtilmek istenildi¤i gibi insan için kullan›lan sürmeli
s›fat› da ayn› düflünce ile söylenmifltir.

Sürme yurdumuza, hacca gidenler taraf›ndan Arabistan’dan geti-
rilmektedir. Kâbe sürmesi olarak adland›r›l›r, flifâl› oldu¤una ve kullan-
man›n da sevab›na inan›l›r. Arabistan’dan getirilen sürmeler Kâbe sür-
mesi olarak an›lmaktad›r. Ancak bu sürmeler ve sürmedanlar Pakistan
menflelidir. Sürmedanlarda, k›rk y›l öncekilerde Arap alfabesiyle, gü-
nümüzde sat›lan sürmedanlar da ise Latin alfabesi ile Pakistan yaz›l›-
d›r.

Tabirlerde, Deyimlerde ve Atasözlerinde Sürme: Sivas’ta sürme,
atasözü, deyim, terim, halk hikâyelerinde flöyle geçmektedir: Hacca gi-
denler taraf›ndan getirilen ve makbul tutulan sürmeye “Kâbe sürmesi”;
gözleri yarad›l›fltan sürmeli olana “kudretten sürmeli” denir: Gözleri
kudretten siyah sürmeli/ Kudretten karad›r yârimin kafl› (Karacao¤lan)

“Sürmeyi gözden çekmek” deyimi ise h›rs›zl›kta çok mahir olmak
anlam›na gelir: Al›rlar nûr u fer gündüz yüzünden/ Kaparlar sürmeyi y›l-
d›z gözünden (fieyhî) 

“Oruç tutar özüne, sürme çeker gözüne” halk düflüncesinde, inan-
c› gibi dürüst olmak ve bunun do¤rultusunda da kendini farkl› göster-
memek gerekti¤i anlam›ndad›r.

Koyunun gözünün kendinden olan özelli¤i belirtilmek istenildi-
¤inde “sürmeli koyun” ifadesi kullan›l›r. Sürmeli koyun benzetmesi,
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kuzu ve koyunlar›n gözlerinin güzelli¤ini ifade için kullan›l›r. Gözleri
kendinden sürmeli olan insan için kullan›lan sürmeli s›fat› da ayn› dü-
flünce ile söylenir.

Türk toplumunda, kad›n, erkek için ad olan sürmeli, soyad› ve la-
kap olarak da kullan›lmaktad›r. Sivas halk hikâyeleri içinde, “Sürmeli
Bey ile Telli Senem” hikâyesi bir örnek olarak zikredilebilir.9

Sivas’ta, birisinden istenen madde (yiyecek, kullan›lacak fleyler
için) çok az verilirse tutya m› oldu? diye serzeniflte bulunulur. Aran›n-
ca bulunmayan k›ymetli fleyler için de yine “tutya m› oldu?” diye soru-
lur. Ayn› anlamda kullan›lan bir söz de; “göz otu mu oldu?” fleklinde-
dir. Göz otu/ göz ilac›, az ve de¤erli madde anlam›nda kullan›l›r.10

“Tutya” halk aras›nda göz a¤r›lar›na iyi gelen ve sürme gibi çeki-
len bir em olarak Derleme Sözlü¤ü’nde kay›tl›d›r (Nizip-Gaziantep).11

Sürme, yün dokumalar›n kimi motiflerin alt›na çizgi biçiminde
çekilen süse de verilen ad olarak da kullan›lmaktad›r. (Anamur- ‹çel)12

Mani ve Türkülerde Sürme: Sivas manileri ve türkülerinde sür-
me ile ilgili olarak yer alan ifadelerde, halk düflüncesinin en duygulu
örneklerini görmemiz mümkündür. Manilerimizden Örnekler: Yat dizi-
me dizime/ Erbilerin yüzüme/ Yine mi sürme çektin/ Evler y›kan gözüne;
Suflehri’nin k›zlar›/ Siyah sürme kafllar›/ Al yana¤a yol yapm›fl/ Ela gözün
yafllar›; Ekin ektim bostana/ Uzad› boyum gibi/ Benim de bir yârim var/
Sürmeli koyun gibi; Da¤da geyik izleri/ E¤ridir boynuzlar›/ Ben yârimi tan›-
r›m/ Sürmelidir gözleri; Deveyi düzde gördüm/ Sürmeyi gözde gördüm/ Bir
o¤lan hastalanm›fl/ ‹lâc› k›zda gördüm; Kafl›nda s›rma m› var/ Gözünde sür-
me mi var/ Havaland›n gidiyon/ Soyunda turna m› var; Kara gözler/ Sür-
meli kara gözler/ Gemim deryada kald›/ Yelkenim kara gözler.

Türkülerimizden Örnek: Eflimden Ayr›l›yorum Yoktur Karar›m, Yö-
re: Sivas/ Divri¤i, Kaynak kifli: Nuri Üstünses, Derleyen: Muzaffer Sa-
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r›sözen, Eflimden ayr›ld›m yoktur karar›m/ Uçan kufltan haberini sorar›m/
Gece gündüz hasretine yanar›m/ Ba¤lant› (Nakarat)/ Beni öldürmeli döv-
meli de¤il/ Karad›r gözleri sürmeli de¤il/ Beni öldürmeli dövmeli de¤il/ Yedi
y›ld›r haberini almad›m/ Geçti ömrüm bir murada ermedim/ F›rsat elde iken
demler sürmedim/ Ba¤lant›/ Elimden ald›rd›m gözü elay›/ Onun için terk
eyledim s›lay›/ Bafl›ma alm›fl›m türlü belay›/ Ba¤lant›.

Seher Vakti Çald›m Yarin Kap›s›n› türküsünün sözleri Sivasl› flair
Âgâhî’ye aittir. Muharrem Ertafl taraf›ndan bestelenmifltir: Seher vakti
çald›m yarin kap›s›n/ Bakt›m yarin kap›lar› sürmeli/ Bofl bulmad›m ota¤›n›n
yap›s›n/ Ç›kageldi bir gözleri sürmeli/ Açt›r›p kap›y› girdim içeri/ Akl›m› ba-
fl›mdan ald› bir peri/ Dedim sende buldum halis gevheri/ Dedi seni bir me-
henge sürmeli/ Dedim hiç kap› yok senin yap›nda/ Oynan›lmaz urgan›nda
ipinde/ Ölene dek bekleyim mi kap›nda/ Dedi yok yok seni burdan sürmeli/
Dedim ki ne kadar yüzümden bezdin/ Etim kebap edip derimi yüzdün/ Âfl›k
katletmeye silah m› düzdün/ Martin ile mavzer bir de sürmeli/ fiu kevn ü
mekan› tuttu ›fl›¤›n/ Nöbetin bekleyen al›r kefli¤in/ Beklemeli o sultan›n efli-
¤in/ Günde yüzbin kere yüzler sürmeli/ Âgâhî kar›flt›r kan› yafl ile/ Hak bu-
lunmaz hayal ile düfl ile/ Yetemen menzile bu gidifl ile/ Hemen aflk at›na bi-
nip sürmeli.

Sürmedan (Sürmelik): Gözlere çekilen sürmenin konuldu¤u ma-
denî ve a¤aç küçük fliflelerdir. Alt›n, gümüfl, bronz, pirinç gibi maden-
lerden yap›lan ayakl›, vazo biçimindedir. A¤z›nda sürmeyi göze çekme-
ye yarayan çubu¤u vard›r. A¤z›n› bu sapl› çubuk örter. A¤aç sürmedan-
lar ince uzun fliflelere benzerler. Genellikle süslü yap›l›r.13

Sürmedana halk aras›nda “sürmelik” de denilir. Sivas kuyumculuk
sanat›nda çok orijinal, gümüfl savatl› sürmedanlar yap›lm›flt›r. 
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Anadolu’da Süs ve Bak›m

Sabiha Tansu¤*

Saç Bak›m›: Anadolu’da eskiden beri saçlar›, kille y›kama al›fl-
kanl›¤› vard›r. Köylünün sand›¤›n›n bir köflesinde bir torba kil daima
bulunur. Kil, bir toprak türüdür. Kille y›kanan saç, çok güzel temizlen-
di¤i gibi, ayr›ca saçlar› yumuflak yapar. ‹steyenler kili, May›s ay›nda
açan, mis gibi kokulu pembe, okka güllerinin, yapraklar› aras›na kor-
lar. Kil, gülün kokusunu emdi¤i için, kille y›kanan saçlar hafifçe gülle
kokar. Ayr›ca sabunla veya kille y›kan›p temizlenmifl saç diplerine, ba-
k›m için zeytinya¤› veya Hint ya¤› sürüldü¤ü gibi istenirse yumurta sa-
r›s›, bal da ilave edilip sürülür. Böylece bir iki saat bekledikten sonra
y›kan›r. Çocuklu¤umdan beri annem, Rumeli’nin Gümülcine flehrin-
de “papaz otunu” zeytinya¤› ile kar›flt›r›p s›k s›k saç›ma sürerdi. Aile-
nin bütün kad›nlar› da ayn› uygulamay› yapard›. fiöyle bir söz vard›r:
“Kad›n›n saçl›s›, tarlan›n tafll›s›”. Yörük kad›nlar› ise saçlar›na çi¤ süt
kayma¤› sürerler ve flöyle derler: Gaymaks›z saç, keçi g›l› gibi olur. Saç
ipek gibi yumuflak olmal›. Erkek kad›n›n bafl›na elini goyunca, saç›n üzerin-
den gaymal›.

Bunun yan›nda çok dökülen saçlara sar›msak dövülüp, zeytinya¤›
ile kar›flt›r›larak tedavi edilir. Baflta saç k›ran olup, saçlar para, para dö-
külünce, dökülen yerler jiletle kare kare hafifçe çizilir ve üzerine dö-

463

* Sabiha Tansu¤, Araflt›rmac›, ‹stanbul.



vülmüfl sar›msak bas›l›r. Anadolu’da erkeklerin saçlar›n›n dökülmeme-
si için y›lan derisi yüzülüp, kaynat›l›r. Bu su ile saçlar y›kan›r, taran›r.
Birde saç› dökülen erke¤e, güvercin kanad› kesilir, bafl›na sürülür.

Saç bak›m› için bafla k›na yakmak Anadolu’da gelenektendir. K›-
naya yo¤urt kayma¤› konup, kaynat›lan kuru karanfil suyuyla kar›l›p
bafla vurulur. Bu bak›m çocuklara ve tüm kad›nlara yap›l›r ve saçlar
güçlenir, güzel renk al›r ve p›r›l, p›r›l parlar. Ayr›ca saçlar›n mis gibi
kokmas› için misk kullan›ld›¤› gibi, gül suyu ile de ›slat›l›p, taran›r. Sa-
ç› a¤aran için iki tür boyama olana¤› vard›r. Biri tafl boya, di¤eri k›na-
d›r. Tafl boya dövülüp suyla veya oksijenle kar›l›p saça sürülür ve kara
bir renk al›r. Ayr›ca erkekler de b›y›k boyas› olarak kullan›rlar. K›na da
rast›kla kar›flt›r›ld›¤›nda koyu kahverengi elde edilir. Sadece k›na ya-
k›ld›¤›nda ise saçlar k›z›l olur. Ak saçl› neneler saçlar›na sade k›na kor-
lar. K›nal› saçl› nenelerin, k›rm›z› k›nal› perçemleri yanaklar›na dökü-
lür. Bir inanca göre ak saçla gezmek günaht›r. Hatta ölenlerin saç›na
k›na vurulur ve öyle gömülür.

Anadolu’da gelin olan k›z›n aln›na kâkül (kekil), yanaklar› üzeri-
ne de zülüf kesilir ve kesilen saçlar ayna üzerine düflürülür; inanca gö-
re gelinin yüzü gülsün, günefl gibi parlas›n, evlili¤i u¤urlu, flansl› olsun
diye. Ayn› zamanda bu tür saç tuvaleti güzelleflmenin yan›nda evli ka-
d›n olman›n simgesidir. Yörelere göre gelinin saçlar› s›rma ile iki belik
veya arkada tek belik örüldü¤ü gibi ince, ince s›ra, s›ra belikler de örü-
lür ve çeflitli saç ba¤lar›yla süslenir: Kafllar›n gözün kara/ Var›r›m ara ara/
Fildifli tarak ald›m/ Yavrum zülfünü tara; Bir ay do¤du Batu’mdan/ Selam
geldi hatundan/ Yavrum bir fleftali ver/ Kekil alt›ndan; Çubuk uzatma ile/
Yolu gözetme ile/ Çirkin güzel mi olur/ Kâkül düzeltme ile; Ey kâkülü gül
yârim/ Kafl uçlar› mil yârim/ Gözümden akan yafl›/ Lütfeyle de sil yârim;
Adile’m seki ba¤la/ Kâküller seki ba¤la/ Dilberler âdetidir/ Aln›na çeki ba¤-
la.

Kafl Bak›m›: Selçuklu ve Osmanl› minyatürlerinde ortas› bitiflik
kafllar görülür. Bu kafl biçimine çatma kafl, sülük kafl, dumanl› kafl denir.
Do¤al olarak ortas› bitiflik çatma kafll› olan kad›nlar, erkekler makbul
say›l›rlard›. O nedenle kad›nlar rast›kla veya tafl boya ile kafllar›n orta-
s›n› birlefltirerek boyarlard›. Rast›k, bitkisel bir macun gibidir. Kullan›-
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laca¤› zaman suland›r›larak sürülür. Kafllar, k›z›l›ms› kahverengi olur.
Tafl boyayla da siyah kafll› olunur. Bilhassa sar›fl›nlar ve Rumeli kad›n-
lar› tafl boyayla kafllar›n› ve kirpiklerini boyarlard›. Bu gelenek Rume-
li’de ve Anadolu’da bugün de devam ediyor. Rast›k, tafl boya olmayan
köyde, karanfil yak›larak ortal›kl› kafl, dumanl› kafl boyan›r. Karanfilin
kafllar› besledi¤ine inan›l›r. Bir de kafllara, kirpiklere gece yatarken ba-
dem ya¤› da sürülür.

Sürme: Baz› bölgelerde sürme çekmek bebelerin do¤umuyla bafl-
lar ve bu sürme f›nd›kkabu¤u ve hurma çekirde¤i yak›l›p, dövülerek in-
ce tülbentten iki, üç kez eleyerek ya¤l› birer toz elde edilir. Bu sürme-
lerin gözü besleyip, görmeyi güçlendirdi¤ine inan›l›r. Küçük yafltan be-
ri sürme çeken erkek ve kad›n›n gözleri do¤al olarak sürmeli bir flekil
al›rm›fl. Gece yatarken bile gözlere sürme çekilirmifl. Bu gelenek Mar-
din, Urfa, Konya, Adana ve Do¤u bölgelerinde bugün de devam edi-
yor. Ege’nin Karaburun köylerinde sünnet çocuklar›na hac› sürmesi
çekilir. Sürme “sünnettir” derler. Birçok evde bir hac› sürmedanl›¤› ve
hac› sürmesi bulunur: ‹ncecik i¤ne misin?/ Mülayim sürme misin?/ Bir
acayip kokun var/ Çorumda alma (elma) m›s›n?; Kebab› köz öldürür, sür-
meyi göz öldürür/ Yi¤idi k›l›ç kesmez, bir ac› söz öldürür; Seher vakti çald›m
yarin kap›s›n›/ Ç›kageldi bir gözleri sürmeli; F›st›k difline, h›zma burnuna/
Sürme gözüne, h›tat1 kafl›na; H›tat kafl›na, fes bafl›na/ Püskülü ben olay›m.

Dövmeli ve Benli Yüz Süslemesi: Yüzün çeflitli yerlerine siyah
benler kondurmak gelenektendi. ‹stanbul han›mlar›n›n yaflmak alt›n-
dan görünen siyah benleri, çeflitli flekillerde edebiyat›m›zda dile gelir.
Bu yapay oldu¤u gibi deri alt›na siyah boya ak›t›larak ta suni benler
oluflturulurdu. Bu gelenek Do¤u yörelerimizde dövme olarak yap›l›r.
Bugün de gelinlerin yüzü, boynu, elleri dövme ile çeflitli flekiller veri-
lerek süslenir.

Düzgün: Düzgün, c›va, üstübeç, ve iç ya¤›n›n kar›fl›m›yla, bir likit
oluflturulurdu ve küçük fliflelere konurdu. Kullan›laca¤› zaman iyice
çalkalan›p, bir sünger parças›na al›n›p yüze ve boyuna sürülürdü. Düz-
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gün baz› evlerde haz›rlan›rd›. Çarfl›da, pazarda, hamamlarda flifleler
içinde sat›l›rd›. Düzgünü kad›n yüzüne ilk kez gelin olunca sürerdi.
Sonra baz› kad›nlar onu ömür boyu kullan›rd›. Düzgünün bilefliminde
difllere zararl› olan c›va, kad›nlar›n difllerini karart›rd›. Ama yine de
yüzü gerip, genç gösterdi¤inden, geçici de olsa yüzde ki k›r›fl›kl›klar›
gerdi¤i için kad›nlar düzgün kullanmaktan geri kalmazlard›. Düzgün,
Rumeli, ‹stanbul, Marmara, Ege bölgesi d›fl›nda Orta Anadolu’da ya-
k›n zamana kadar kullan›l›yordu. 

All›k: Yanaklar› boyamak için all›k ç›k›n› kullan›l›rd›. Bursa’da do-
kunan k›rm›z› ince gaz denilen dokuma parçalar›, kesilerek küçük bir
ponpon oluflturulurdu. Hafifçe ›slat›larak yanaklara sürülürdü. Dudak-
lara da kendindenmifl gibi çok hafif renk verilirdi. Eskiden süs malze-
mesinin bir k›sm› evlerde üretilirdi. Bilhassa bu gelenek köylerde da-
ha çok yayg›nd›. Örne¤in; ‹zmir’in Karaburun yöresi, Eylenhoca köyü-
nün gelinlerini süsleyen Nazmiye Han›m anlat›yor: “Benim annem de
eskiden gelin süslerdi. Ben, eli anamdan ald›m. Zaten bu beceri genel-
likle anadan k›za geçer. Eskiden Eylenhoca’da gelin süsleyen dört, befl
kad›n vard›. Benim çocuklu¤umda bir dü¤ün olunca daha çok annemi
ça¤›r›rlard›. Çünkü annemin haz›rlad›¤› t›rpan kafl, basma kafl, gelin yü-
zü tellemesi, pullamas› çok be¤enilirdi. Eskiden dü¤ünler bir hafta sürer-
di. Dü¤ünün ilk günü gelinle beraber tüm davetli kad›nlara, k›zlara
rast›kla kafl bast›r›l›rd›. Ama rast›¤› haz›rlamak baya¤› bir ifltir. Önceden
kiremitle ovarak temizlenmifl t›rpan›n üzerine, ‹zmir aktarlar›ndan ‹s-
tanbul rast›¤› dedi¤imiz tafl al›n›r. Küçük parçalar› t›rpan›n üzerine ko-
nup havaneliyle ezilir. Üzerine on, on befl pirinç, kuru karanfil serpilir.
Sonra maz› kozala¤›, küçük, küçük parçalara bölünerek ilave edilir. T›r-
pan ise çal›, ç›rp› kesmeye yarayan, madeni bir ayg›tt›r. Sonra mangal-
daki közün üzerine, s›ran konulur. S›ran, hani flu yufka, bazlama gözle-
meyi çevirmede kullan›lan üçgen çevirme arac›. S›ran ateflin üzerine
konur, k›pk›rm›z› olunca, tahta sap›ndan tutulup al›n›r ve t›rpan›n
üzerine getirilip, konur. Ve havaneli bast›r›larak alttaki malzeme hem
ezilir, hem piflirilir. Macun k›vam›na gelince rahmetli annem “sülük,
sülük” diye ba¤›r›rd›. Bu ses rast›¤›n haz›r oldu¤unu çevreye duyurur-
du. S›rayla tüm kad›nlar›n, gelinlerin, k›zlar›n kafllar› sülük gibi, bir
çöple kafl bas›l›rd›. O zamanlar kafllar›n ortas› birlefltirilirdi.Rast›klan-
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m›fl kafllar bir müddet sonra y›kan›rken, kad›nlar aras›nda bir söylefli
bafllard›. “Aman›n! Benim kafl›m çok girmifl, kocam beni çok seviyor.
Aaa! Senin kafl›n az girmifl ayol, seni kocan az seviyor” diyerek bir e¤-
lence, gülüflme, nefle oluflurdu. Kafllar y›kand›ktan sonra gelinin yüzü-
ne ve di¤er kad›nlar›n yüzüne düzgün sürülür, gözlere hac› sürmesi çe-
kilirdi ve gelin yüzü yazmas›na geçilirdi. fiimdi köyde gelin yüzü yazan
benden baflka birkaç kad›n daha var. Dü¤ünde gördü¤ün gibi gelinle-
rin yüzünde düzgün yok. Ama sülük kafl, dumanl› kafl çekilmifl ve geli-
nin aln› (alças›), yanaklar›, çenesi, dall›, budakl›, çiçekli flekiller veri-
lerek süslenmifl.

K›na: K›na gecesi k›nan›n kutsall›¤›n› dile getirir. Bilindi¤i gibi
ele, aya¤a k›na yakmak, Türklerin geleneksel, inançl› törensel bir süs-
lenme ve bak›m usulüdür. Ele yak›lan k›nalara çeflitli desenlerle, par-
maklar ve avuç içi süslenir. Örne¤in; iple yap›lan dolama k›na, yüksük
k›na, kara k›na deyimleri süslemenin ve k›nan›n fleklini dile getirir.
Karton çiçek fleklinde kesilip, nak›fll› k›na avuç içlerine yak›l›r. Parmak
uçlar›na yak›lan yüksük k›na, kireç kayma¤›na bat›r›larak, k›rm›z› renk-
ten karaya dönüfltürülür. Parmaklar siyah üzüm taneleri gibi flekillenir.
Bu gelenek, bugün de baz› yörelerimizde devam ediyor. Karakafllar, sür-
meli gözler, siyah benler, kara k›nal› parmaklar, ak ve kara renkle olu-
flan, süslenme tarz›n› görsel olarak belgeliyor. K›nan›n, t›rnak dipleri-
ni güçlendirdi¤ine, mantara, baz› hasarlara karfl› koruyucu gücüne ina-
n›ld›¤› için, bilhassa toprakla u¤raflan köylüler s›k s›k ellerine, ayakla-
r›na k›na yakarlar.

A¤da: A¤da, fleker ve limon suyuyla piflirilerek, koyu bir macun
k›vam›na getirilir. Ve mermer veya düzgün bir tafl üzerine dökülür. So-
¤udu¤u zaman parça, parça al›n›p, tüylü yerlere yap›flt›r›l›p, h›zla çeki-
lerek tüyler dibinden ç›kar›l›r ve sonunda yumuflac›k bir cilt oluflur.
A¤da, pekmezle de yap›l›r. Rumeli’de yüz a¤das›, yumurta ak› ve fleker
ç›rp›larak haz›rlan›rd›. Ayr›ca kafllar, yüz ve b›y›k tüyleri, ipten h›zar
yap›larak da al›n›rd›. Bütün bu ifllemlerin vücutta ki kan devran›n›
güçlendirdi¤ine ve cildi gençlefltirdi¤ine inan›l›r. 

Keselenme: Ev hamam›nda veya çarfl› hamamlar›nda sabunlan-
d›ktan sonra ipek bürümcük kese ile ovularak, bedenden ölü deriler ç›-
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kart›l›r. Hele hamamda terleyip keselenmek, toksinlerden, kederler-
den ar›nmay› sa¤lar. O nedenle yas alma hamam›nda toplumsal olarak
y›kan›p, keselenip, temizlenerek keder hamamda b›rak›l›rd›. Birçok
özel kutlama günleri aras›nda, gelin hamam›nda kad›nlar topluca temiz-
lenerek, çeflitli bak›mlardan geçerek süslenirlerdi

Gelin Yüz Yazmas›: Süslenme konusunda, gelin yüz süslemesi ayr›
bir özellik tafl›r. Gelene¤imizde k›na gecesinde gelinler, k›zlar hatta is-
tekli k›z çocuklar›, genç kad›nlar gelin yüzü yazan usta kad›nlar tara-
f›ndan tellenip, pullan›rlar. Böylece gelinlerin, k›zlar›n al›n yaz›lar›n›n
güzel olmas›, yaflamlar› y›ld›zlar gibi parlak geçmesi dile¤iyle süslenir-
ler. Gelinlerin aln› (alças›) tüm dallan›p budaklan›rken, genç k›zlar›n
al›nlar›n›n yar›s› dallan›p, budaklan›r. Bu süsleme, ancak gelin olunca
tamamlan›r. Gelin yüz süslemelerini, telci, çalg›c› veya gelin yüzü yazan
kad›nlar yapar. Her köyün, her bölgenin, gelin yüzü süsleyen böyle eli
becerikli kad›nlar› vard›r. Bu marifet genellikle anadan k›za geçer. Tel-
ci kad›n gelinin yüzünü süsleyebilmek için, evvela bir tutam gelin teli-
ni al›r, makasla ve bir kâ¤›t üzerine telleri ufak ufak k›rpar ve bir ça-
nak içerisine koyu flekerli bir su haz›rlar. Dizine yatan gelinin aln›na,
flekerli suya bat›rd›¤› süpürge teli ile desenler çizer. Kibrit çöpüyle tel-
leri al›p çizilen yerlerin üstüne basar. Böylece gelinin aln›, yüzü yaz›l›r.
K›rp›lm›fl tellerin yap›flmas› ile meydana gelen flekillerin uçlar›na pul-
lar yap›flt›r›l›r. Pullar›n hepsi beyaz olabilece¤i gibi, renkli de olur. Tel-
ci süsledi¤i geline “seni öyle bir telledim, pullad›m ki der; damat onla-
r› ç›kar›ncaya kadar, horozlar ötecek.” Etraftan laflar gelir “Hadi, hadi
o kadar telleyip, pullay›p da damad› zora sürme” derler. Böylece yüze
yaz›lan telli ve pullu süslemeler, yörenin görene¤ine göre flekillendiri-
lirdi. Alna, kafllar üzerine dallar, yapraklar çizilir. Al›n ortas›na çiçek,
y›ld›z, hilal, üçgen flekiller verilir. Yanaklara çiçek, y›ld›z, çark›felek,
tavuk c›rna¤›, elma, armut gibi desenler oluflturulur. Göz uçlar›na, fla-
kaklara telle kazaya¤› örgesi çizilir. Burada beyaz, renkli pullar da kul-
lan›l›r. Bunun yan›nda yüz tellemesi içine ayr›ca çöreotu serpilir. Çörek
otunun nazara kafl› koruyucu gücüne inan›l›r. Ayr›ca bu tarz, ak ve ka-
ra, dövme ile telleme yüz süslemesi sentezini dile getiriyor. Sivas yöre-
sinde, renkli el ifli kâ¤›tlar› bir santim eninde, on santim boyunda ke-
silip, alna, çeneye, yanaklara yap›flt›rarak gelin yüzü yaz›l›rd›. 
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Mücevherlerle yap›lan yüz yap›flt›rmalar›n› haz›rlamak için, pem-
be ipekli parçalar, mukavva ile yuvarlak olarak kesilip, birlefltirilip ha-
z›rlan›r. Üzerlerine mücevherler dikilir ve yumurta ak›yla yanaklara,
alna yap›flt›r›l›r. Bu gelenek Rumeli’den ‹stanbul’a, Bursa’ya ve varl›k-
l› di¤er flehir topluluklar›nda uygulan›rd›. Ayr›ca çeflitli çiçek, dal, üç-
gen, elma fleklinde kesilen mukavva, telle, pullarla ifllenirdi. Halk›n
sevdi¤i bu yüz yap›flt›rmalar› yak›n zamana kadar Anadolu çarfl›lar›n-
da, pazarlar›nda sat›l›rd›. Ayr›ca Orta Anadolu’da k›rm›z› çuha parça-
lar›, çeflitli flekiller verilerek kesilir. Bu parçalar pullarla, tellerle ifllene-
rek yap›flt›rmalar haz›rlan›rd›. Bunlar gelinin aln›na, yanaklar›na, bur-
nuna, duda¤›n›n üzerine yumurta ak›yla tutturulurdu.
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Arfliv Belgelerinde
Baz› Merkez ve Köylerin Tipoloji Kay›tlar›

Selahittin Özçelik*

Temettuat defterleri ve ceride defterlerinin XIX. yüzy›lda Anado-
lu’nun baz› merkez ve köylerinde yaflayanlar›n fiziki görünüflleri husu-
sunda verdi¤i bilgiler de¤erlendirilecektir. 

Çal›flmam›z üç bölge ile ilgili kay›tlardan hareketle flekillenmifltir.
Birincisi Denizli olup 1831 senesine ait 675 numaral› fieriye sicili ka-
y›tlar›d›r. Bu sicil bir nevi ceride defteridir. Denizli merkezi ve baz› köy
ve çiftliklerdeki nüfusu ve nüfus hareketlerini ihtiva etmektedir. ‹kin-
ci yerleflim birimimiz fiarkîkaraa¤aç kazas›n›n Fatih Mahallesi temet-
tuat defteridir (BOA. ML. VRD. TMT No: 10128). Üçüncüsü Kala’y›
Sultaniye (Çanakkale) Çan kazas›na ba¤l› Pazar, Alt›kulaç ve Yuvalar
köylerine ait temettuat kay›tlar›d›r (BOA. ML. VRD. TMT. No:
16048). Bunlardan fiarkîkaraa¤aç kay›tlar›nda sadece boy, sakal ve b›-
y›k kay›tlar› bulunmaktad›r. Di¤er kaynaklar›m›zda bunlara ilave ola-
rak yafllar› da verilmifltir. Bu kay›tlardan hareketle söz konusu kay›tlar-
daki boy, sakal, b›y›k nitelik ve nicelikleri bütün olarak ortaya konu-
lacakt›r.
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XIX. Yüzy›l Kay›tlar›na Göre Boy Tipolojisi

‹nceledi¤imiz bölgelerde toplam 4594 erkek nüfusun 1273’ü “or-
ta, uzun, k›sa” olarak boy tasvirleri verilmifltir. Buna göre toplam erkek
nüfusunun % 28’lik k›sm›n›n boy ölçüleri belirtilmifl demektir. Bu bir
bak›ma yetiflkin nüfusun yüzdesini de göstermektedir. Boy tasvirlerine
ait veriler afla¤›da gösterilmifltir. 

Orta Uzun K›sa Toplam Toplam nüfus

Çan’›n köyleri 133 11 8 152 258
fiarkîkaraa¤aç (Fatih Mahallesi) 71 30 0 101 114
Denizli merkez ve baz› köyleri 616 360 44 1020 4222
Toplam 820 401 52 1273 4594
% 64 32 4
Toplam nüfus içinde % 18 9 1

Yukar›daki tablo verilerine göre araflt›rma alan› olarak seçti¤imiz
üç ayr› bölgenin toplam de¤erlerine göre, boy tasviri yap›lan 1273 ki-
flinin % 64’lük k›sm› “orta” boylu olarak kaydedilmifllerdir. Uzun boy-
lular›n pay› % 32, k›sa boylular›n pay› ise ancak % 4 olarak hesaplan-
maktad›r. Toplam erkek nüfus içindeki oranlar› orta boylular % 18,
uzun boylular % 9 ve k›sa boylular % 1 olarak hesaplanmaktad›r. Dik-
kati çeken husus, orta boylular›n, uzun boylular›n iki kat› olmas›d›r.
Boy tasviri yap›lan toplam erkek nüfusun, boy ölçülerine göre da¤›l›m-
lar› bölge toplamlar› içinde afla¤›daki gibi gerçekleflmektedir.

Orta Uzun K›sa

Çan’›n köyleri 88 7 5
fiarkîkaraa¤aç (Fatih Mahallesi) 70 30 0
Denizli merkez ve baz› köyleri 60 35 4
Toplam 64 32 4

Her üç bölgede “orta” boylular›n pay›n›n oldukça fazla oldu¤u gö-
rülmektedir. fiarkîkaraa¤aç Fatih mahallesinde “k›sa” olarak kaydedi-
len boy tasviri bulunmamaktad›r. Keza Çan kazas›na ba¤l› üç köye ait
verilerde “orta” boylular % 88 gibi yüksek bir paya ulaflmaktad›rlar.
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Orta boylular›n oran›n›n en düflük oldu¤u yer Denizli merkez ve baz›
köylerine ait toplamlardad›r. Ama yine de toplam nüfusun yar›s›ndan
fazlas› orta boylular s›n›f›na girmektedir.

Denizli çevresinde yaflayan Yörükler üzerine yap›lan bir çal›flma-
da1 boy nispetleri afla¤›daki gibi gösterilmektedir.

Ort. alt›nda Ortalama Ort. üstünde Uzun Çok uzun

Kad›n 5 40 17,5 32,5 5
Erkek 30 22,5 25 22,5 0

Denizli-Ac›payam Yörükleri üzerinde yap›lan ölçümlere göre, söz
konusu grubun genellikle uzun oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Zaten arafl-
t›r›c›n›n genel kanaatinin konar-göçer hayat› devam ettiren bu grup-
lar›n genellikle “oturak” Türklerden daha uzun olduklar›d›r. Yine dik-
kate al›nmas› gereken, bu çal›flmadaki k›sa, orta, uzun gibi ölçütler ge-
nel olarak kabul edilen belli bir sistem dâhilinde oluflturulmufltur. Hâl-
buki bizim inceledi¤imiz XIX. yüzy›l kay›tlar› mahallî anlay›fla göre
tavsif edilmiflledir. 

Netice olarak elimizdeki verilere göre XIX. yüzy›l ortalar›nda
Anadolu’nun muhtelif yerlerinde yaflayan yetiflkin erkeklerin büyük
bir k›sm› (% 64) “orta boylu” olarak tasvir edilmifllerdir. “K›sa” boylu
olarak kaydedilenler ise % 4’tür. Nitekim XIX. yüzy›l›n ilk yar›s›na ait
Mucur temettuat defterleri kay›tlar› esas al›narak yap›lan bir araflt›r-
mada, orta boylular›n oran› % 94 olarak kaydedilirken, uzun boylular
sadece % 6 nispetinde kald›klar› belirtilmektedir2. Göreceli olmakla
birlikte söz konusu yüzy›l ortalar›nda Anadolu ahalisinin genellikle or-
ta boylu, hatta uzuna yak›n orta boylu oldu¤u söylenebilir. Daha önce-
si veya sonras› tarihlerdeki sosyo-ekonomik flartlar ›rsî hususiyetleri
pek az de¤ifltirse de, beslenme al›flkanl›klar›, salg›n hastal›klar ve ben-
zeri etkenler boya dair tipolojileri az çok de¤ifltirecektir.
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XIX. Yüzy›l Kay›tlar›na Göre Sakal Tip ve Renkler

Çan fiarkîkaraa¤aç Denizli Toplam %

Ak 5 5 77 87 7,4

K›r 24 23 263 310 26,2

Çiçek yüzlü 0 0 4 4 0,3

Kara-Siyah 13 32 412 457 38,6

Sar› 12 2 185 199 16,8

Köse-Az 4 3 76 83 7,0

Gür sakall› 0 0 3 3 0,3

Kumral 22 9 9 40 3,4

Toplam 80 74 1029 1183 100,0

% 7 6 87 100

Toplam 1183 erkek nüfus üzerinde yapt›¤›m›z araflt›rmada yafllar›
genellikle 20 ve daha yukar› olan ahaliden sakal tasviri yap›lanlar›n
%38,6 gibi önemli bir k›sm›n›n kara veya siyah sakall› olarak kayde-
dildikleri görülmektedir. Sar› sakall› olarak kaydedilenlerin oran› %
16,8’dir. Kumral sakall›lar ancak % 3,4 olarak hesaplanmaktad›r. K›r
ve ak sakall›lar›n yüzdeleri yüksek görünüyorsa da buna aldanmamak
gerekir. Tabii olarak yafl ilerledikçe sar› veya siyah sakall›lar›n ileriki
yafllarda ak veya k›r sakall› olacaklar› muhakkakt›r. Çiçek yüzlü olan-
lar›n say›s›n›n ve yüzdesinin azl›¤›, bu hastal›¤›n yayg›n olmad›¤›n›
göstermektedir. Belki de ço¤u yerde bu tür hastal›k izleri tafl›yan yüzler
kaydedilmemifl olabilir. Keza köse veya az sakall› olanlar›n pay› % 7
olarak hesaplanmaktad›r. Bu verilerden hareketle XIX. yüzy›l bafllar›n-
da Anadolu’daki yetiflkin ahali genellikle siyah sakall› olup, sar› sakal-
l› olanlar›n oran› da yüksek ç›kmaktad›r. Kumral sakal› veya az veya
köse sakall› olanlara yayg›n olarak rastlanmamaktad›r. Buna ilave ola-
rak gerek genetik veya yafl›n gere¤i olarak k›r ve ak sakall› nüfus da
hayli yüksek ç›kmaktad›r. 

Araflt›rma alan› olarak seçti¤imiz m›nt›kalar ile yukar›da zikretti-
¤imiz araflt›rmaya konu olan Mucur’da sakal kayd› olan toplam ahalinin
kendi m›nt›kas› içindeki da¤›l›mlar› afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.
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Sakal tipolojisi (%)

Çan fiarkîkaraa¤aç Denizli Toplam Mucur

Ak 6 7 7 7 18
K›r 30 31 26 26 24
Çiçek yüzlü 0 0 0,4 0,3 0
Kara-Siyah 16 43 40 39 44
Sar› 15 3 18 17 6
Köse-Az 5 4 7 7 1
Gür sakall› 0 0 0,3 0,3 0
Kumral 28 12 1 3 7
Toplam 100 100 100 100 100

Çan köyleri ahalisinin genellikle kumral oldu¤u, sar› ve siyah sa-
kall›lar›n paylar›n›n birbirine yak›n hesapland›¤› anlafl›lmaktad›r. fiar-
kîkaraa¤aç ise Çan’dan oldukça farkl›d›r. Ahalinin % 43 gibi önemli
bir k›sm› “siyah” veya “kara” sakall› olarak kaydedilmifllerdir. Kumral
sakall›lar›n oran› % 12 olmas›na mukabil “sar› sakall›” kayd› olanlar
ancak % 3 paya sahiptirler. Buna göre fiarkîkaraa¤aç ahalisi genellikle
siyah sakal›d›r. Denizli merkez mahalleleri ve köylerinde ise yine fiar-
kîkaraa¤aç ahalisi gibi “siyah sakall›” olanlar›n pay› yüksek (% 40) he-
saplanmaktad›r. Ancak burada “sar› sakal›” olanlar›n yüzdesi artarken,
“kumral sakall›” olanlar oldukça azalmaktad›r. Daha önce yap›lan Mu-
cur çal›flmas›nda hesaplama usullerinde farkl›l›k olsa da, k›r sakall›lar
ve kara sakal›lar›n oranlar›ndaki benzerlikler dikkat çekmektedir. Sa-
dece siyah, sar›, kumral renklerini esas olarak m›nt›kalara göre ahali-
nin sakal renklerini önemine göre afla¤›daki gibi s›ralayabiliriz. 

Çan Kumral, Siyah, Sar›
fiarkîkaraa¤aç Siyah, Kumral
Denizli Siyah, Sar›
Mucur Siyah, Kumral, Sar›

Yukar›da sakala ait verdi¤imiz izahat ile afla¤›da b›y›k renkleri ve fle-
killeri konusunda vard›¤›m›z veya varaca¤›m›z neticeler söz konusu böl-
gelerdeki ahalinin genetik özellikleri ile alakal› olabilece¤i gibi (ayn›
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boy, afliret, cemaat veya oymak mensubu olma) bölgelerin co¤rafî flartla-
r›n›n tabii neticesi olarak da flekillenmifl veya tebellür etmifl olabilir.

XIX. Yüzy›l Kay›tlar›na Göre B›y›k Tip ve Renkler

Çan fiarkîkaraa¤aç Denizli Toplam % Mucur (%)

Ak 5 5 75 85 4 15
K›r 25 23 266 314 15 21
Kara 15 41 512 568 27 42
‹nce 0 0 40 40 2 0
Sar› 15 9 277 301 14 7
Köse-Az 10 1 34 45 2 0
Kumral 28 12 23 63 3 7
fiâbb-› emred 21 8 202 231 11 4
Ter 38 7 450 495 23 4
Toplam 157 106 1879 2142 100 100
% 7 5 88 100

Sakal renklerinde oldu¤u gibi “ak” ve “k›r” b›y›kl› olarak tavsif edi-
lenlerin genellikle orta yafl üstü gruba girdi¤ini varsayarak, bu tür gru-
bu (% 19) inceleme d›fl› b›rak›rsak, genellikle “kara” b›y›kl› insanlar›n
daha fazla oldu¤u anlafl›lmaktad›r. B›y›k flekil ve renklerinin tespitinde
ço¤u zaman sakal rengi ile b›y›k renginin ayn› oldu¤u düflüncesinden
hareketle yukar›daki tabloda yer alan de¤erlere ulafl›lm›flt›r. “Kara” b›-
y›kl›lardan sonra % 14 ile “sar›” b›y›kl›lar ikinci s›ray› almaktad›r. B›y›k
rengi kumral olanlar önemli bir yekûna ulaflamamaktad›rlar. O halde
yetiflkin erkeklerin genellikle kara ve sar› b›y›kl› olduklar› sonucuna
varmam›z mümkündür. fiekil olarak ince b›y›kl› veya köse ya da az b›-
y›kl›lar % 4 paya ulaflabilmektedirler. Yetiflkin erkek nüfusun % 23 gibi
önemli bir k›sm› “ter b›y›kl›” olarak kaydedilmifllerdir. Bu bir bak›ma
genç nüfus demektir. Keza fiâbb-› emred olarak kaydedilen % 11’lik nü-
fusu buna ilave edersek % 34 gibi önemli bir miktara ulafl›r›z. Bu bize
inceledi¤imiz m›nt›kalarda bulunan toplam nüfusun çok büyük bir k›s-
m›n›n çok genç oldu¤unu göstermektedir. Her bölgenin kendi toplam-
lar› içinde b›y›k türleri ve renkleri da¤›l›m› afla¤›da gösterilmifltir.
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B›y›k renkleri ve türleri (%)

Çan fiarkîkaraa¤aç Denizli Toplam Mucur

Ak 3 5 4 4 15
K›r 16 22 14 15 21
Kara 10 39 27 27 42
‹nce 0 0 2 2 0
Sar› 10 8 15 14 7
Köse-Az 6 1 2 2 0
Kumral 18 11 1 3 7
fiâbb-› emred 13 8 11 11 4
Ter 24 7 24 23 4
Toplam 100 100 100 100 100

Yukar›daki verilere göre “ak b›y›kl›” olarak kabul etti¤imiz grubun
pay›n›n genel toplamda ve her üç m›nt›kada hemen hemen ayn› olma-
s›, bu rengin daha ziyade yafl grubu ile alakal› oldu¤unu göstermekte-
dir. “K›r” b›y›kl›lar›n fiarkîkaraa¤aç m›nt›kas›nda % 22’ye yükselmesi
yafl aral›¤› ile alakal› olabilece¤i gibi ›rsî olmas›n› da düflündürmekte-
dir. Çan ahalisinin b›y›k renklerinde % 18 ile kumral rengin bask›n
ç›kt›¤› anlafl›lmaktad›r. Sar› ve kara b›y›kl›lar›n oranlar› ayn›d›r. Bu
arada ter ve fiâbb-› emred kayd› olanlar›n pay› % 37’ye ç›kmaktad›r.
fiarkîkaraa¤aç ahalisinin b›y›k rengi bariz bir flekilde “kara” olarak kay-
dedilmifltir. ‹kinci bask›n renk kumrald›r. Denizli merkez ve köylerin-
de sakin ahali ise genellikle “kara” ve “sar›” b›y›kl›d›rlar. Burada da %
36 gibi yetiflkin veya yetiflme ça¤›nda olan (ter b›y›kl›, fiâbb-› emred)
bir nüfus söz konusudur. Mucur’da ise genellikle kara b›y›kl› olanlar›n
% 42 gibi önemli bir orana sahip olduklar›, buna mukabil flâbb-› em-
red ve ter b›y›kl›lar›n oran›n›n düfltü¤ü görülmektedir. Bu bilgileri ge-
nellefltirirsek afla¤›daki özet tabloyu elde ederiz.

Çan Kumral, Sar›-Kara
fiarkîkaraa¤aç Kara, Kumral
Denizli Kara, Sar›
Mucur Kara, sar›-kumral

B›y›k renklerinde de, sakal rengine benzer bir tablo karfl›m›za ç›k-
maktad›r. Genel olarak de¤erlendirirsek Çan ahalisi kumral ve sar›,
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Denizli kara ve sar›, fiarkîkaraa¤aç ahalisi de kara ve kumral b›y›kl›
olarak kaydedilmifllerdir. Bu bir bak›ma bat›dan do¤uya do¤ru kumral
ve sar›dan, siyah kumrala do¤ru bir renk de¤ifliminden söz edebilece¤i-
mizi göstermektedir.

Yafl aral›klar›na göre nüfus da¤›l›m›

‹nceleme alan› olarak seçti¤imiz yerlere ait kaynaklarda fiarkîka-
raa¤aç d›fl›nda kalan ahalinin yafllar› belirtilmifltir. Özellikle sakal ve
b›y›k tipolojilerinde “ak”, “k›r” renklerinin orta yafl üstü gruba ait ola-
bileceklerini söylemifltik. Asl›nda boy, sakal, b›y›k tasvirleri yap›lan
nüfusun tamam›n›n yafllar› da belirtilmifltir. Ancak bu çal›flman›n s›-
n›rlar›n› aflmamak için daha ayr›nt›l› tahlillere giriflmeyi pek uygun
görmüyoruz. Genel olarak nüfusun yafl gruplar›na göre da¤›l›mlar›na
yer vermek gerekirse afla¤›daki tabloyu elde ederiz. 

Yafl aral›klar›na göre nüfus da¤›l›m›

Yafl Aral›klar› Çan Denizli Toplam %

0,5-10 85 1396 1481 33,1
11-15 27 337 364 8,1
16-20 31 402 433 9,7
21-25 25 265 290 6,5
26-30 18 269 287 6,4
31-35 13 483 496 11,1
36-40 20 214 234 5,2
41-45 13 226 239 5,3
46-50 10 125 135 3,0
51-55 3 96 99 2,2
56-60 7 207 214 4,8
61-65 1 83 84 1,9
66-70 4 75 79 1,8
71-75 0 7 7 0,2
76-80 0 13 13 0,3
81-85 0 0 0 0,0
86-90 0 1 1 0,0

? 1 19 20 0,4
Toplam 258 4218 4476 100,0
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Toplam 4476 erkek nüfusa ait yafl aral›klar› tablosuna göre nüfu-
sun % 33,1 gibi önemli bir k›sm› 0,5-10 yafl aral›¤›ndad›r. 11-15 yafl
aral›¤›n› buna ilave edersek toplam % 41,2’lik bir oranla karfl›lafl›r›z.
Bu bir bak›ma çocuk nüfusu demektir. Öte yandan 50 yafl üstü toplam
erkek nüfusu 11,1’lik bir kesime iflaret etmektedir. Bu ise orta yafl üstü
nüfusa iflaret ediyor diyebiliriz. Yetiflkin ve orta yafl grubu ise yani 16-
50 yafl grubu % 47,2 paya sahiptir. Keza 0,5-30 yafl aral›¤›n› hesaplar-
sak % 63,8 oran›na ulafl›r›z. Bu bir bak›ma çok genç bir nüfusa iflaret
etti¤i gibi, yafl ortalamas›n›n da oldukça düflük oldu¤unu göstermekte-
dir.

Sakal kayd› olan flah›slar›n yafllar› genellikle 25 ve üstüdür. Nadir
olarak daha küçük yafllarda da sakal kayd›na rastlanmaktad›r. Yukar›-
daki tabloyu buna göre tanzim edersek yafl gruplar›n›n da¤›l›m› afla¤›-
daki gibi gerçekleflecektir.

Yafl grubu Çan Denizli Toplam %

26-30 18 269 287 15,0
31-35 13 483 496 26,0
36-40 20 214 234 12,3
41-45 13 226 239 12,5
46-50 10 125 135 7,1
51-55 3 96 99 5,2
56-60 7 207 214 11,2
61-65 1 83 84 4,4
66-70 4 75 79 4,1
71-75 0 7 7 0,4
76-80 0 13 13 0,7
81-85 0 0 0 0,0
86-90 0 1 1 0,1

? 1 1 920 1,0
Toplam 90 1818 1908 100,0

Daha önce sakal renklerini anlat›rken “ak”, “k›r” sakall›lar›n
oran›n›n % 33 oldu¤unu göstermifltik ve bunun ›rsî hususiyetlerden
ziyade yaflla alakal› olabilece¤ini belirtmifltik. Nitekim 26 yafl ve üs-
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tü toplam nüfusun % 34,2’si 50 ve daha yukar› yafl aral›¤›ndad›r. Bu
bize ak ve k›r sakall›lar›n oran›na yak›n bir de¤eri göstermektedir. O
hâlde “kara”, “sar›”, “kumral” renklerle veya köse-az, gür sakall› ola-
rak tavsif edilen nüfusun da¤›l›m›n› 26-50 yafl grubunda aramak ge-
rekir ki bu % 72,9’luk paya iflaret etmektedir. Bu tür sakal kayd› olan-
lar ise yukar›daki sakalla alakal› tablolarda % 66,3 olarak hesaplan-
maktad›r. Bu sonuçlar bizim vard›¤›m›z neticeleri büyük çapta do¤ru-
lamaktad›r.

B›y›k tipleri ve renkleri ile ilgili verilerle nüfusa dair yafl aral›kla-
r›n› karfl›laflt›r›rsak sakal renkleri ile yafl aral›klar› oranlar› aras›ndaki
benzerliklere rastlamam›z mümkündür. Genel olarak 15 yafl üstü nüfu-
sun b›y›k tasvirleri yap›ld›¤›n› kabul edersek, bu yafl üstü ahalinin top-
lam nüfusun % 58,8’ini oluflturdu¤unu görürüz. Bu bir bak›ma genç
(delikanl›), orta ve ihtiyar nüfusa, geriye kalan % 41,2’lik nispet çocuk
nüfusa iflaret ediyor denebilir. Bu itibarla 15 yafl üstü nüfusun kendi
içindeki da¤›l›mlar› afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.

Yafl grubu Çan Denizli Toplam %

16-20 31 402 433 16,5
21-25 25 265 290 11,0
26-30 18 269 287 10,9
31-35 13 483 496 18,9
36-40 20 214 234 8,9
41-45 13 226 239 9,1
46-50 10 125 135 5,1
51-55 3 96 9 93,8
56-60 7 207 214 8,1
61-65 1 83 84 3,2
66-70 4 75 79 3,0
71-75 0 7 7 0,3
76-80 0 13 13 0,5
81-85 0 0 0 0,0
86-90 0 1 1 0,0
? 1 19 20 0,8
Toplam 146 2485 2631 100,0
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fiâbb-› emred ve ter
b›y›kl›lar (%27,5)

Kara, sar›, kumral
b›y›kl›lar (%52,9)

Ak ve k›r b›y›kl›lar
(%19)



Daha önce b›y›k tipleri ve renklerine ait verilerde ak ve k›r b›y›k-
l›lar›n oran› %19 olarak hesaplanm›flt›. Yafl aral›klar›na göre tahminî
b›y›k renklerini gösteren yukar›daki tablo verilerinde bu oran yine %
19 olarak hesaplanmaktad›r. Kara, sar›, kumral, köse fleklinde tavsif
edilen b›y›¤› olan nüfusun pay› % 48 olarak hesaplanm›flt›. Yafl aral›¤›-
na göre yap›lan yukar›daki tahminî tabloda bu pay % 52,9 olarak he-
saplanmaktad›r. Bu fark›n sebebi herhalde yafl aral›¤›n› biraz genifl tut-
mam›zdand›r. Nitekim yafl aral›¤›n› 45 yafl ve alt›na ald›¤›m›z da bu pay
%48 olmaktad›r. Ayn› durum tersine olarak ter ve fiâbb-› emred kayd›
olan nüfus için de geçerlidir. Yukar›daki tabloda bu nüfusun pay› %
27,5 olarak hesaplanmaktad›r. B›y›k tipolojileri tablosunda ise bu oran
%34 idi. O halde bu yafl aral›¤›n› 15’in alt›na çekmemiz gerekecektir.
Herhâlde 13-15 yafl grubunu buna ilave edersek ayn› yüzdeyi yakalar›z.
Bu verilerden hareketle XIX. yüzy›l ilk yar›s›nda Anadolu insan›n›n
b›y›k ve sakal renklerinin 45 yafllar›ndan itibaren bariz flekilde k›rlafl-
t›¤›, dolays›yla fizikî ve ruhsal aç›dan s›k›nt› içinde oldu¤unu söyleye-
biliriz. Zira bu tür s›k›nt›lar›n insan fizyonomisi ve tipolojisi üzerinde
büyük tesirlerinin oldu¤u genel bir kabuldür. 

Nüfusla alakal› olarak inceledi¤imiz kaynaklardaki verilerin de-
¤erlendirilmesi sonucu afla¤›daki genel nüfus tablosu ortaya ç›kmakta-
d›r.

Erkek nüfus Tahminî toplam
nüfus

Hane bafl› Yafl Hane Reisi Toplam Hane bafl›
Nüfus Hane erkek ortalamas› yafl nüfus ortalama

nüfus ortalamas›

Denizli 4221 2046 2,1 25,1 39,2 8442 4,1
Çan 258 120 2,2 23,7 35,7 516 4,3
Toplam 4479 2166 2,1 24,4 37,5 8958 4,1

‹nceleme alan› olarak seçti¤imiz Çan’›n baz› köyleri ve Denizli
merkez mahalleleri ve baz› köy ve çiftliklerde hane bafl› ortalama 2,1
erkek nüfus hesaplanmaktad›r. Bu nüfusu 1 ayl› ile 90 yafl aras› flah›s-
lar› ihtiva etmektedir. Buna göre tahmini toplam nüfusun hane bafl›
ortalamas› 4,1 ç›kmaktad›r. Elimizdeki temettuat ve fleriye sicili verile-
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rinin güvenirli¤ini dikkate ald›¤›m›zda bu güne kadar hane bafl› orta-
lama 5 nüfus kabulünü gözden geçirmemiz gerekecekti. En az›ndan
XIX. yüzy›l›n ilk yar›s› için yukar›daki verilere güvenmek durumunda-
y›z. Keza hane reislerinin yafl ortalamas›n›n da genelde 37,5 yafl, De-
nizli’de 39,2, Çan’›n köylerinde 35,7 yafl olarak ç›kmas› da manidard›r.
Her ne kadar 90 yafl›nda (Denizli) bir kiflinin kayd›na rastlan›yorsa da,
bütün yerleflim birimlerindeki en yüksek yafllar›n ortalamas› 68,4 ola-
rak hesaplanmaktad›r. Yafl aral›klar› ile ilgili sat›rlarda, XIX. yüzy›l›n
ilk yar›s›nda oldukça genç bir nüfusun göze çarpt›¤›n›, ortalama insan
ömrünün bu verilere göre oldukça düflük olmas› gerekti¤ini söylemifl-
tik. Bu durum uzun seneler de¤iflmeyecektir. Refah seviyesinin artma-
s›, tüketim al›flkanl›klar›n›n de¤iflmesi, nispeten yeterli ve düzenli bes-
lenme, sa¤l›k flartlar›ndaki iyileflmeler Anadolu insan›n›n beden yap›-
s›nda az-çok de¤iflikliklere sebep olmas› yan›nda herhalde en fazla et-
kiyi yafl ortalamas›nda yükselmeye sebep olmufltur ve olacakt›r.
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Osmanl› Kürk Ticaretinde Bir Ölçü Birimi:
Beden

Güler Yarc›*

Deri kullan›m›n›n en itibarl› flekli, uzun tüylü hayvan postlar›n›n
kürk ad› alt›nda ve giyim malzemesi olarak de¤erlendirilmesidir. Kürkün
temini, ifllenmesi, sat›lmas› ve tüketimi, sosyal ve iktisadi sebeplerle
insanlar›n daima ilgisini çekmifltir. Önceleri giyinmek için kullan›lan
çeflitli cins ve kalitedeki kürkler, zamanla süs ve giyim aksesuar› olarak
da aranm›flt›r. Böylece kürk, tarih boyunca hükümdarlar, devlet erkâ-
n› ve halk aras›nda, toplum içindeki itibarlar› ve statülerini gösteren unsur-
lardan biri olarak görülmüfltür. Geçmiflte daha fazla ilgi gören kürk,
farkl› ülke ve bölgelerde geleneksel ölçü sistemlerinin yan›s›ra, kendine
özgü birimlerin gelifltirilmesine sebep olmufl; farkl›l›k, yüzy›llar içinde
derinleflmifltir. Bu araflt›rmada, Osmanl› co¤rafyas›nda kürk ticaretine
mahsus birimler ve beden tabiri üzerinde durulacakt›r.

A. Kürk ve Kürk Ticareti

1. Osmanl›larda Kürk: Tabakalanm›fl veya ifllenmemifl kürk, ta-
rih boyunca Göktürkler, K›rg›zlar, Uygurlar,1 Bulgarlar2 ve di¤er Türk
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* Yrd. Doç. Dr. Güler Yarc›, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bö-
lümü, ‹stanbul.

1 Tarihçi Jordanes, 551’de yazd›¤› eserinde, Do¤u Asya’da Uygurlar›n kürk ticareti ile
u¤raflt›klar›n› kaydeder. MÖ III. yüzy›lda, Uygur topraklar›n›n bat›s›nda oturan ve



topluluklar›3 aras›nda büyük ra¤bet görmüfl; kuruluflundan itibaren Os-
manl› memleketlerinde de al›n›p sat›lm›fl, giyim ve tefriflte kullan›l-
m›flt›r. ‹slamiyet’ten önce ve ‹slami devirlerde Kuzey Rusya ve Slav
memleketlerinden Anadolu ve Avrupa’ya kürk yolland›¤› bilinmekte-
dir. Tarihî ‹pek Yolu’nun kuzeyinde kalan ve bu yola paralel olarak Si-
birya’ya do¤ru yönelip, Rusya içlerine ulaflan Kürk Yolu,4 son derece ifl-
lek bir ticarete sahne olurdu. Bu güzergâh, zamanla eski canl›l›¤›n›
kaybetmifl; buna ra¤men, Osmanl› piyasas›n›n kürk ihtiyac› daha ziya-
de Rusya’dan karfl›lanm›flt›r.5 Ayr›ca Çin’in bat›s›, Hindistan, Orta As-
ya istepleri ile ‹ran’a do¤ru ilerleyen tüccar kervanlar›, Osmanl› co¤-
rafyas›na kürk tafl›m›fl; Rumeli’ye uzanan ticari hareketlilik ise, yerli ve
yabanc› kürk tüccar›n› daima cezbetmifltir. Yerli kürkleri de kullanan
Osmanl›lar, baz› dönemlerde Orta ve Kuzey Avrupa’ya yönelmifller;
Nemçe (Avusturya)’den Lehistan (Polonya)’a kadar birçok ülkeden
toplad›klar› kürkleri önemli al›flverifl merkezlerine getirmifllerdir.
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Çin kaynaklar›nda Ting-Ling ad›yla tan›nan bir ulusun hayvan yetifltirdi¤ini, beyaz ve
gök renkli kürkler ihraç etti¤ini kaydeder. Macar tarihçi G. Németh de, Ting kelimesi-
nin Türkçe’de sincap anlam›na gelen tin, tiyin kelimesiyle ayn› oldu¤unu, bu ulusa,
kürk ticaretiyle u¤raflt›klar› için böyle bir ad verildi¤ini bildirir (M. fiakir Ülkütafl›r,
“Türk Osmanl› Tarihinde Kürk”, Hayat Tarih Mecmuas›, S. 12, (Ocak 1969), s. 28).

2 Bulgarlar (Volga Bulgarlar›)’›n servetlerinin büyük k›sm› kürk idi (Ülkütafl›r, agm., s.
28).

3 Mesela Hindistan, Horasan (‹ran) ve M›s›r’da kurulan Türk devletleri ile Alt›nor-
du Devleti ve Anadolu Selçuklular›nda kürk, oldukça makbul bir kaftan [üst elbise-
si] olarak ra¤bet gördü (Ülkütafl›r, agm., s. 28). 

4 Eskiça¤’da Hazar ve Bulgar memleketlerinden bafllayarak Urallar, Güney Sibirya,
Altaylar, Sayan Da¤lar› üzerinden Çin’e ve Amur nehrine ulaflan canl› bir ticarî fa-
aliyet vard›. ‹pek Yolu’nun kuzeyinde kalan ve ona paralel olarak uzanan bu güzer-
gâha Kürk Yolu denilirdi. Yolun as›l ticaret meta› sincap, sansar, tilki, samur, kun-
duz, vaflak kürkleri idi. Rusya’n›n kuzeyindeki ormanlardan getirilen kürkler, Volga
vadisini izleyerek Ortado¤u’daki büyük merkezlere ulaflt›r›l›rd›. Kürk aramak üzere
kuzeye gidenler, genellikle ‹ran as›ll› tüccar ya da ‹ran hükümdar› ad›na çal›flan ya-
banc› tâcirlerdir (Zeki Tekin, “Osmanl› Devleti’nde Kürk Ticareti”, Türkler, Editör-
ler: Hasan Celâl Güzel, K. Cemal Çiçek, Salim Koca, C. 10, Ankara 2002, s. 754).
‹slamiyet öncesi dönemde Volga nehri boyunca bir kürk ticaretinin varl›¤›n› do¤ru-
layacak yaz›l› deliller, bugün için ne yaz›k ki yeterli de¤ildir.

5 Genifl bilgi için bk. Güler K›vrak [Yarc›], XIX. Yüzy›l›n ‹lk Yar›s›nda Edirne Gümrü-
¤ü, ‹stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, ‹stanbul
1989, s. 61, 136 vd.



‹stanbul’da6 ve imparatorlu¤un büyük flehir ve kasabalar›nda her
zaman bulunabilen kürk; asl›nda istikrarl› bir ticaret meta› olarak gö-
rülmemifltir. Baz› cins ve kalitelerine piyasalarda güçlükle ulafl›labilen
kürkler hususi surette temin edilmifller; mesela y›l›n belli zamanlar›n-
da Balkanlarda kurulan zengin panay›rlar, kürk tüccar›n› da bulufltur-
mufllard›r. Aralar›nda ‹slimye, Hasköy Uzuncaâbâd, Dolyan gibi pana-
y›rlar›n bulundu¤u bu büyük pazarlar; özellikle XVIII. ve XIX. yüzy›l-
larda devletler aras› ticari mübadelenin yo¤unlaflt›¤› merkezlerdir. ‹m-
paratorlu¤un hemen her taraf›ndan, komflu Balkan devletlerinden, Ba-
t› ve Orta Avrupa’dan, Rusya’dan, hatta Yak›n Do¤u’dan gelen toptan
ve perakendeci tâcir, tefeci ve komisyoncular bu panay›rlarda bir ara-
ya gelmifl,7 yabanc› diplomatik misyon ile ticaret ajanlar› taraf›ndan da
dikkatle izlenmifltir.8

2. Kürk Kullan›m›: Osmanl›larda kürk, güç ve zenginlik sembo-
lü olarak görülmüfl,9 baflta Saray olmak üzere halk aras›nda yayg›n bi-
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6 ‹stanbul, Bizans hâkimiyeti döneminde de kürk ticaretiyle meflhur bir flehirdir. Ro-
ma, ‹skandinavya ve Balt›k Denizi k›y›lar›ndan gelenler ‹stanbul’da kurduklar› tica-
rethânelere ‹ran ve Ortado¤u’nun muhtelif yerlerinden kürklük hayvan postu getir-
tirlerdi (M. Zeki Pakal›n, “Kürk”, Osmanl› Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü¤ü
(TDTS), C. II, s. 243; Ülkütafl›r, agm., s. 28). 1453’te Türkler taraf›ndan fethinden
sonra, flehir, kürk ticaretindaki yerini muhafaza etti. 1591’de, Sultan III. Murad za-
man›nda, ‹stanbul’da 500 adet kürkçü dükkân› vard›. Büyükçarfl›’n›n hâlâ “Kürkçü-
ler içi” ad›yla meflhur k›sm› (Ülkütafl›r, agm., s. 28), burada kayda de¤erdir.

7 K›vrak [Yarc›], Edirne Gümrü¤ü, s. 51-52.
8 Genifl bilgi için bk. Mübahat S. Kütüko¤lu, “Osmanl› ‹ktisat Tarihi Bak›m›ndan

Konsolos Raporlar›n›n Ehemmiyeti ve K›ymeti”, Güneydo¤u Avrupa Araflt›rmalar›
Dergisi (GAAD), S. 10-11 (1981-1982), s. 151-166. 

9 ‹htiyaç ve lüksün ayn› zamanda gelifltirdi¤i yo¤un talep, baz› dönemlerde kürk al›m-
lar›n› had safhaya ulaflt›r›r ve büyük bir servetin memleket d›fl›na ç›kmas›na sebep
olurdu. D’Ohsson, meflhur Tarih’inde, Kanuni dönemini tasvir ederken, Türkiye’de
k›fl›n kürk giymeyen Yahudi, Hristiyan ve Türk yoktur, demektedir. Bu müellif, ay-
n› eserinde “Herkes gücünün yetti¤i kadar iyisini al›r. Kürkler ucuz oldu¤u kadar
çefltlidir. ‹yi bir zerdevay› 20 veya 30 riyale al›rs›n›z. Samur ise 100-150 aras›ndad›r.
Köstebek, k›r faresi ve tavflan kürkünden yap›lan elbiseler hem bol miktarda, hem
de herkesin alaca¤› kadar ucuzdur “, diye eklemektedir (Zeki Tekin, “Osmanl›larda
Kürk Kullan›m›”, Türkler, Editörler: Hasan Celâl Güzel, K. Cemal Çiçek, Salim Ko-
ca, C. 10, Ankara 2002, s. 644). 



çimde kullan›lm›flt›r. Devrin âdetlerine uygun olarak, ifllenmifl post-
kürkler, kürk yap›lacak kumafllar›n iç yüzüne kaplanm›flt›r. Padiflah-
lar,10 sadrazamlar ve di¤er devlet ricalinin resmî k›yafetleri aras›nda
önemli bir yere sahip bulunan kürk ve kürkden mâmul k›yafetler, Sa-
ray’da Harem-i Hümâyun mensuplar›nca ilgi görmüfl; halk aras›nda
ise, her kesimden tebea maddî güçleri nisbetinde kürk sat›n alm›fllar-
d›r. Yine Saray’da cülûs, tevcihat, elçi kabulleri, dü¤ün, bayram mera-
simleri ve di¤er teflrifat ya da kutlamalarda kürk, vazgeçilmez bir giysi;
ayn› zamanda k›ymetli bir hediye olarak ortaya ç›km›flt›r.11 Gündelik
k›yafet seçiminde sade kürkler tercih edilirken, büyük merasimlerde
al›ml› kürkler12 giyilmifltir. Saray’da ve yüksek ricalin ikametgâhlar›n-
da birer kürk odas›13 bulundu¤u da bilinmektedir. Osmanl›larda kür-
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10 Mesela XVIII. yüzy›lda padiflahlar, bayram törenlerinde, üstlerine serâser kapl› kaf-
tanlar giyerlerdi. Genellikle uzun yenli olan bu d›fl kaftanlar› içi samur veya tilki
kürkü, d›fl› serâserden baflka kemha gibi k›ymetli kumafllarla süslenmifl olurdu. Ve-
zirler erkân, kazaskerler örf ve muvahhidî kürk giyerlerdi. Padiflah›n yak›n hizmet-
lerinde bulunup, saraydaki önemli görevlilerden birisi olan kilârc›bafl› ile çavuflbafl›
ise bayramlarda içi serâser kapl› d›fl/ erkân kürk giyerdi (Zeynep Tar›m-Ertu¤, “On-
sekizinci Yüzy›l Osmanl› Saray›’nda Bayram Törenleri”, Mübahat S. Kütüko¤lu’na
Arma¤an, ‹stanbul 2006, s. 590). Padiflahlar, çeflitli dönemlerde resmî merasimler ve
gündelik hayat d›fl›nda da kürk giyinmifllerdir. Savafla giderken z›rh-› postiyn denilen
ince çelik zincirden yap›lm›fl, kürk kapl› bir nevî z›rhl› üst elbisesi -savafl gömle¤i-
giymeleri (Ülkütafl›r, s. 29).

11 Kürk, kab›n›n cinsine ve üstünün renk ve flekline göre rütbe ve imtiyaz ifade eder-
di (Pakal›n, Kürk, s. 243). Saraya hizmet veren terzi atölyelerinde de kürk kab› ha-
z›rland›¤›, bunlara fleritler çekildi¤i (Hülya Tezcan, “Arslan Terzi Atölyesi ve Sara-
ya Yap›lan ‹fllerin Defteri”, Mübahat S. Kütüko¤lu’na Arma¤an, ‹stanbul 2006, s.
618), bilinir. Halk aras›nda yap›lan evliliklerde damada içinde kürk bulunan bir
bohça vermek âdetti. Yaz veya k›fl, her mevsimde kürklerin muhafazas› için özel ola-
rak haz›rlanm›fl kürk bohçalar› sat›l›rd› (Filiz Karaca, “Kürk”, Diyanet Vakf› ‹slam An-
siklopedisi (D‹A), C. 26, s. 568). Ördekbafl› denilen güzel ve k›ymetli kürkler, genel-
likle gelinler taraf›ndan giyilirdi (Ülkütafl›r, agm., s. 30).

12 Vaktiyle ‹stanbul’da ra¤bet gören bafll›ca kürkler: Samur, kakum, misk, vaflak, zerde-
va, sansar, sincap, elma, ördek (bo¤az›), kuzu (bo¤az›), bahrî (nâfesi), porsuk, gelincik,
flinflilla, c›lkafa, karakulak, kuzu, kunduz, göçen, kaplan gabi hayvan postlar›d›r (Ül-
kütafl›r, agm., s. 30).

13 bk. Ek 1) Y›ld›z Saray›’nda Mâbeyn görevlileri taraf›ndan haz›rlanan ve padiflaha
takdim edilen 5 Ra 1324/ 29 Nisan 1906 tarihli, imzal› ve mühürlü defter (BOA,
Y.PRK.BfiK, nr. 76/15). Defterde, isim belirtilmemekle beraber, Sultan› II. Abdül-



kün en önemli al›c›s› devlettir.14 Saray’›n kürk ihtiyac›n› karfl›layan
husûsî görevliler olup, bunlar kürkçübafl› diye an›l›rlard›. Sultan II.
Mehmed zaman›nda ortaya ç›kan Hazine Odas›’n›n b›çakl› denilen k›-
demlilerinden ikinci s›rada yer alan kürkçübafl›lar, Hazine ad›na sat›n
al›nacak kürklerin temini ile hususa dair resmî muameleyi takip eder-
ler ve genellikle z›mmilerden seçilirlerdi.15

3. Kürkçü Esnaf›: Ham veya ifllenmifl olarak piyasaya sürülen
kürkler, ihtiyaca uygun olarak dikilirlerdi. Böylece, ‹stanbul ve di¤er
flehirlerdeki yerli ve yabanc› kürk tüccar›n›n yan›s›ra, bir de müslüman
ya da gayri müslim kürkçü esnaf› ortaya ç›km›flt›. Haz›r giyimin bahis
konusu olmad›¤› bu dönemde, kürkçü esnaf› iki guruba ayr›l›rd›. Bir
k›sm›, kürkleri tüccardan alarak piyasaya satan kürkçü esnaf›; di¤erle-
ri, kürk diken terziler idi. Bu meta› satanlara kürk füruflân, kürk elbise
dikenlere ise post dûzan denilirdi.16 Lonca sistemi dahilinde teflkilatla-
nan kürkçü esnaf›, narh defterlerinde belirtilen ölçü ve fiyatlara uygun
olarak hizmet verir; usulsüzlük yapt›klar›nda flikâyet edildikleri de
olurdu. 

Kürk ticareti üzerinde titizlikle duran devlet, XVIII. yüzy›lda
Moskova taraf›ndan getirilen ve ‹stanbul’da sat›lan çeflitli kürklerin

Emine Gürsoy-Naskali & Aylin Koç • 489

hamid’in Elbise Odas›’nda mevcut kürklerin cinsi, miktar› ile baz› kürklerin nere-
lerde giyildi¤i, hediye edilenlerin kimlere ihsan olundu¤una dair notlar mevcuttur.
bu itibarla önemlidir. Divân-› Hümâyun’un eski önemini kaybetmesi ve Bâb-›
âli’nin teflekkülünden sonra, Paflakap›s›’nda da bir Kürk Odas› bulunmaktad›r (‹.
Hakk› Uzunçarfl›l›, Osmanl› Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teflkilât›, Ankara 1988, s.
265). 

14 Sultan III. Osman ve Sultan III. Mustafa devirlerinde samur, kakum ve vaflak kürk-
lerini devlet ricali d›fl›ndakilerin giymeleri yasakland›. Sultan II. Mahmud döne-
minde haz›rlanan K›yafet Nizamnâmesi ile XIX. yüzy›ldan bafllayarak devletin kürk
sarfiyat› giderek azalt›ld›. 1822’de ulema ve vüzeraya mahsus bol yenli kakumlar
dfl›ndaki kürk k›yafetler, 11 Nisan 1829 tarihli Elbise Nizamnâmesi ile de di¤er kürk
giysiler tamamen kald›r›ld›lar.76

15 Mesela, H. 1140-1141 (1727-1729) y›llar›nda kürkçübafl› Petro adl› bir z›mmidir
(Kürkçübafl› Petro z›mmi’den al›nan kürklerin listesi: BOA, ‹E. SM, nr. 2935). Mart
1811’de Kürkçübafl› Sinan adl› bir baflka z›mmîdir (BOA, C. AS, Gömlek nr.
30164, 15 S 1226/ 11 Mart 1811).

16 Karaca, agm., s. 568.



cinsi, kalitesi, ölçüleri ve fiyatlar› ile ilgili bir düzenleme yapm›fl; ayn›
zamanda kürkçü esnaf›n› teflkilâtland›rm›flt›r. Kürkçübafl›’n›n baz› iti-
razlar›na ra¤men kabul gören ve 1754 y›l›nda yürürlü¤e giren bu Ni-
zamnâme17 ile ‹stanbul’da kürk fiyatlar› yeniden belirlenmifl, kürklerin
bütün cins ve kalitelerinde önemli bir indirime gidilmifltir. Nizamnâ-
me’de, eski ve yeni fiyatlar, kürklerin birim de¤erleriyle birlikte göste-
rilmifltir. Kürk ticaretinde beden tâbirinin kullan›m›na dair hususi bir
önem arzeden yönetmelik, kürk hayvanlar›n›n tabii beden muhafazas›
olan kürk meta›n›n hangi ölçüler dahilinde al›n›p-sat›laca¤›n› da aç›k-
ça belirtmektedir.

Tarihî süreçte ham madde veya ifllenmifl kürk-deri için kullan›lan
birim/ tâbir/ vezn/ ölçülerden biri bedendir. Arfliv fonlar›nda, özellikle
1700’lerden bafllayarak kürk-beden aras›ndaki ölçü iliflkisini aç›klama-
ya yarayacak çok say›da belge mevcuttur. Nizamnâme’ye bakmadan
önce, beden’in kürk için ne ifade etti¤i; ancak, bu de¤erli emtian›n di-
¤er ölçü birimleri de görüldükten sonra ve örnekler üzerinden daha ko-
lay anlafl›lacakt›r.

B. Osmanl› Kürk Ticaretinde Kullan›lan Ölçüler

I. Aded, Deste, Tahte, Top, Denk, Tak, Quarta, Dâne, Kat,
K›yye, Balya, Tulum: Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda metrolojik sistem,
Türk-‹slam düflüncesi ve mahallî ananeleri çerçevesinde geliflmifltir.18
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17 Halil Sahillio¤lu, “H. 1167/ M. 1754 Kürk Fiyat› ve Kürkçü Nizam›”, Prof. Dr. Mü-
bahat S. Kütüko¤lu’na Arma¤an, ‹stanbul 2006, s. 599 vd. Nizamnâme’nin bir k›sm›,
daha önce Zeki Tekin taraf›ndan, “Moskova Taraflar›ndan Kürk Getiren Tüccarla-
r›n ‹stanbul’da Kürkçü Esnaf›na Sat›fl Fiyatlar›” bafll›¤› alt›nda, bir tablo halinde ya-
y›nlanm›flt›r (bk. “Osmanl› Devletinde Kürk Ticareti”, s. 760 - 752).

18 Halil ‹nalc›k, “Osmanl› Metrolojisine Girifl”, ‹ngilizceden tercüme eden: Eflref Ben-
gi Özbilen, Türk Dünyas› Araflt›rmalar› (TDA), S. 73 (A¤ustos 91), s. 25. Türk leh-
çelerinde tesbit edilen ölçü sistemleri ile ilgili kelime ve tâbirler, Osmanl› metroloji-
sini izlemede yol göstericidirler. Orijinal Türk ölçü süstemi, Orta Asya’da ‹ran ve Çin
ile yap›lan ticarî münasebetler sonucunda meydana gelmifl olmal›d›r. ‹htiyatl› bir ifa-
deyle, Türkiye’de ‹ran-‹lhanl› ananesinin resmî imparatorluk ölçüm sisteminin te-
melini teflkil etti¤i, söylenebilir. Bu suretle, Osmanl› metrolojisini tesbit etmek için
en güvenli yol Selçuklu dönemi fiziki ölçülerinin incelenmesidir (Ayn› yer).



Kürkün hammadde olarak al›n›p, ifllenmesi ve giyime haz›r hale geti-
rilmesi aflamalar›nda kullan›lan ölçüler bu gelene¤e uygundur. Yüzler-
ce y›lda ve imparatorlu¤un çeflitli bölgelerinde, ayn› emtia ve eflyan›n
birden fazla ölçü birimi üzerinden al›n›p-sat›ld›¤› dikkate al›nacak
olursa, kürk ölçülerinin de zamana ve bölgelere göre farkl›l›k göster-
mesi tabii karfl›lanacakt›r.

XIV. yüzy›lda, Mukatebat-› Râflidî ve Risale-i Felekiye (takriben
1363)’de geçen ve emtian›n cinsini iflaret eden a¤›rl›k, ölçü ve terim-
ler aras›nda aded (Osmanl›larda ve bugün de aded) tabirine rastlan›r.
Kelimenin karfl›s›nda, bu tâbirin kereste, demir çubuk vb. ile birlikte
hayvan için kullan›ld›¤› kay›tl›d›r. Ayn› listede, bir tabaka kürk için des-
tece (Osmanl›larda deste); yine bir tabaka kürk için tahte, tahtece (Os-
manl›larda tahta,19 tahtaca); postin, kürk vd. baz› maddeler için de tb
(Osmanl›’da top, denk) gibi ölçü ve tabirlere yer verilmektedir. Muh-
telif cins ve kalitedeki kürklerin giyim eflyas› olarak imalât› dikkate
al›nd›¤›nda, listede yer alan ve bir tek elbise’nin karfl›l›¤› olan tak, takat
(Osmanl›’da tak) tabiri, konumuz itibar›yla büyük önem kazanmakta-
d›r.20 Ayn› çerçevede, vaktiyle ‹talya’da kurulan çeflitli devletlerin et-
kisi alt›nda Osmanl› ölçü sistemine dahil edilen quarta (Osmanl›’da
rub’, çaryek) vezninin de,21 Osmanl› kürk ticaretinde kullan›lan di¤er
bir ölçü olarak önem kazand›¤›na iflaret edilmelidir. 

1500 y›l› civar›nda Bursa, ‹stanbul ve Edirne’de pazar düzenleme-
lerinde kullan›lan ölçüler aras›nda, yukar›daki listede geçen rub’ ile il-
gili olarak üzerinde durulmas› gereken tâbirler, arfl›nrub’ veya çaryekgi-
rah (gireh)dir. Bu tabirler, ad› geçen yerlerde hem kürk (ifllenmifl, diki-
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19 Ö. L. Barkan, “Edirne Kassam›na Ait Tereke Defterleri (1545-1659)” (Belgeler, III,
S. 5-6, 1966, bas›m 1968) adl› makalesine ekledi¤i sözlükte, tahta (Farsça)’y› levha,
bir tulum kürkün yar›s› olarak, aç›klamaktad›r (s. 478).

20 ‹nalc›k, s. 26, 1 nolu tablo.
21 XIV. yüzy›l bafllar›na ait Selçuklu ve ‹talyan kaynaklar›, Osmanl› sisteminin temel

terminolojisi olan baz› ölçülerin (batman, lidre, okka, kantar ve kile gibi), Osmanl›
döneminden daha önce Selçuklu Anadolusu’nda a¤›rl›k ve ölçüler için kullan›ld›-
¤›n› göstermektedir (‹nalc›k, s. 27) ki, kürk ile ilgili ölçüler de bu meyanda incelen-
melidir.



me haz›r olmal›), hem de kumafl için bir vezn s›fat›yla yer almaktad›r.22

Kürk dahil çeflitli ticaret emtia ve eflyas› için kullan›ld›¤›n› bildi¤imiz
deste (ölçülen mal: akflam ve keçe) de kay›tlarda geçmektedir. 

Yine 1500’lü y›llarda Karadeniz çevresinde Kefe, Akkerman ve
Kili’de kaydedilen Kaplar, A¤›rl›klar, Ölçümleri ve Bunlar›n Kullan›ld›¤›
Maddelere dair ölçü ve terimler aras›nda, dâne=kürk, kap karfl›l›¤›nda
gösterilmekte; aded ise deri, kumafl parças› vs. için bir ölçü ifade etmek-
te; kat (komple bir tak›m), parça deri vd.; k›yye (vukiyye) bir kere daha
deri vd. baz› maddeler; post, do¤rudan ve yaln›z kürk; sevb (esvab), kürk
palto veya kaftan, tiftik; tahtac, sadece kürk; top, ipekli kumafl vs. yan›-
s›ra kürk elbise; balya ise, deri ölçmek ya da tartmak maksad›yla kullan›-
lan ölçüler aras›nda görünmektedir.23 Hemen her as›rda, kürk ticare-
tinde kullan›lan önemli tâbirlerden biri de tulum oldu¤u hâlde, bahis
konusu listede yer alan tulum tâbirinin karfl›s›nda kürk ya da postlardan
bahsedilmemektedir. Bu durum, muhtemelen 1500’lerde, belki ad› ge-
çen yerlerde, kürkün tulum fleklinde ticarete konu olmad›¤› veya kürk
emtias› için, tulum ile ayn› anlama gelecek baflka bir vezn/ tâbir kulla-
n›lm›fl olabilece¤ini hat›ra getirmektedir.

XVIII. yüzy›l ortalar›nda haz›rlanan ve yukar›da bahsi geçen
Kürkçü Nizâm›’nda, ötedenberi kullan›lan dâne tâbirinin yan›s›ra, ve-
zinler aras›nda çift ve s›r›k kelimelerine de rastlan›lmaktad›r.24 Bu tâ-
birler üzerinde ayr›ca durulacakt›r.

2. Beden Vezni: 1500 y›l› civar›nda Bursa, ‹stanbul ve Edirne’de
pazar düzenlemelerindeki a¤›rl›k ve ölçüler incelenirken, kürkün izine
rastlanmakta; hatta, mevcut bilgilerimiz dahilinde ilk defa, bir ölçü/
vezn olarak beden tâbiri ile karfl›lafl›lmaktad›r. Bu düzenlemelerde “be-
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22 ‹nalc›k, 33, tablo 7.
23 ‹nalc›k, agm., s. 34, tablo 8.
24 Tekin, “Osmanl› Devleti’nde Kürk Ticareti”, s. 760–762. 1754 tarihli Nizamnâme’de:

Kakum 40 dâne 1 s›r›k, Kazak laskas› 40 dâne 1 s›r›k, Moskov laskas› 40 dâne 1 s›r›k öl-
çüsü ile fiyatland›r›l›rken; Moskova ve K›r›m tavflanlar› için kullan›lan ölçü beden’dir.
Bir beden Moskov tavflan›n›n nâfesi 540, s›rt 600 akçedir. K›r›m tavflan›nda 1 beden nâ-
fe 330, s›rt 420 akçedir (Sahillio¤lu, agm., 599 vd.).



den”, do¤rudan ve yaln›z kürk için (kürk/ 1 beden=elbise)25 olarak kay-
dedilmektedir.

Osmanl› toplum hayat›na mal olmufl eflya ve hizmet bedellerinin
yer ald›¤› narh defterleri de, kürk ticareti hakk›nda fikir veren kaynak-
lar aras›ndad›r. 1640 tarihli bir narh defterinde, kürk için beden vezni
kullan›lm›flt›r. Azak’›n siyah beden’i âlâ 500, ednâ 400 [akçe];26 ‘Göllü-
kesrî’den gelen ç›lkafa [kurdun ense postundan yap›lan kürk] - boyu 2 z›ra’1
rub’, ete¤inin eni 2 z›ra’ 1 girih-âlâ 1280, evsat 1000, ednâ 500),27 kayd›
yer almaktad›r. Bu misaller, metrik hesaplamayla bedeni târif etmekte
ve bahis konusu kürklerin üç kalite üzerinden râyic fiatlar›n› göster-
mektedir.

C. Kürk Piyasas›: Çeflitler, Fiyatlar ve Beden

1. Osmanl› Kürkçü Esnaf›: Sanayi öncesi ekonomilerin ço¤unda
oldu¤u gibi, temelleri zirai esaslara dayanan ve hayvanc›l›¤›n yayg›n
oldu¤u memleketlere sahip bulunan Osmanl› iktisadi sisteminde,
kürkçü esnaf› kolay teflekkül etmifltir. Gerek pâyitaht olmalar›, gerek
tarihî ‹pek Yolu güzergâh›ndaki hususi konumlar› vesilesiyle Bursa,
Edirne ve ‹stanbul,28 kürkçü esnaf›n› özellikle cezbetmifltir. Son dö-
nemde, mesela XVIII. yüzy›l sonlar›yla XIX. yüzy›l boyunca, impara-
torlu¤un Rumeli taraf›nda Ohri,29 Kesriye,30 Nifl,31 Anadolu taraf›nda
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25 ‹nalc›k, agm., s. 33, tablo 7. 
26 Mübahat S. Kütüko¤lu, Osmanl›larda Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli Narh Defteri,

‹stanbul 1983, s. 168.
27 Ayn› mlf., Narh Defteri, s. 167.
28 1860 yaz›nda, Dersaadet ve Bilâd-› Selâse’deki kürkçü esnaf› kethüdas› Mehmed

A¤a’n›n vefat› sebebiyle, Haziran’›n ilk günlerinde, bu göreve Harem-i Hümayun
hademesinden Abdullah A¤a getirilir (BOA, A.MKT.MHM, nr. 1331/81, 21 Za
1276/ 11.Haziran 1860). Bu görevlendirme, Saray’›n, özellikle Valide Sultanlar ve
Harem-i Hümâyun mensuplar›n›n teflkilâtla ne denli yak›ndan ilgilendiklerini gös-
termektedir.

29 BOA, A.MKT.DV, nr. 110/74, 6 Za 1273/28 Haziran 1857.
30 BOA, A.MKT.UM, nr. 39127, 12.1.1267/ 
31 Ecnebi kürk tâcirlerinin faaliyet merkezlerinden birisi de, Belgrad-‹stanbul askerî

yolu üzerinde önemli bir ticârî kavflak olan Nifl flehridir. 1854 ilkbahar›nda, Fran-



Kastamonu32 gibi flehirlerde teflkilatlanm›fl kürkçü esnaf›n›n mevcudi-
yetinden, bunlar›n, yabanc› menfleli kürk ticaretinde de rol oynad›kla-
r›ndan bahsedilebilir.

2. 1754 Tarihli Kürkçü Nizâm›’nda Beden: ‹ncelenen kay›tla-
r›n iflaret etti¤i gibi, beden, giyilmeye haz›r/ sevb kürktür. Bir beden, bir
sevb’dir. Kürk tâciri taraf›ndan Rusya’dan getirilerek ‹stanbul’daki
kürk imalatç›s› lonca mensubu esnafa, onlar taraf›ndan da sevb/ elbise
hâline getirilerek, taliplerine sat›lacak kürklere dair Kürkçü Nizam›,
1754’te yürürlü¤e girmifl33 ve arfliv vesikalar› aras›nda, beden vezninin
kürk için en aç›k kullan›m›na delil teflkil etmifltir. Nizâmnâme’ye gö-
re, baz› cins ve özellikteki kürklerin beden yerine dâne, çift veya s›r›k
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sa tebeas›ndan Jorj Gorifvar adl› bir kürkçü, Nifl taraf›na bir miktar kürk gönderir.
fiehirdeki gümrük idaresi, resminin ödenmedi¤i iddias›yla bir samur kürke el koyar.
Tüccar›n ifadesiyle, 1500 kurufl de¤erindeki bu samur kürkün zorla al›konuldu¤u
ileri sürülerek, idareden flikâyetçi olunur. Gorifvar, Nifl’de bir Frans›z konsoloslu¤u
bulunmad›¤› gerekçesiyle, Sofya’da ikamet eden Avusturya konsolosu vas›tas›yla
flikâyetini iletmifltir. Neticede, Nifl Mutasarr›fl›¤›’na gönderilen bir emirle, tâcirin
henüz ödemedi¤i gümrük resmini emaneten Nifl gümrükçüsüne teslim etmesi, rehin
al›nan kürkünün de iadesine karar verilir (BOA, HR.MKT, nr. 76/78, 13 fi
1270/11 May›s 1854). Vâki hadise, ecnebi tâcirin gümrüklerdeki kürk kaçakç›l›¤›,
güç durumda kald›klar›nda diplomatik misyonu nas›l harekete geçirdikleri ve tabii,
Osmanl› gümrük idaresinin bunlara karfl› ald›¤› baz› tedbirleri göstermesi bak›m›n-
dan önemlidir.

32 BOA, C.ML, nr. 625/25707, 10 C 1266/23.4.1850.
33 Sahillio¤lu, agm., s. 595. ‹stanbul’da bu sanatla u¤raflan kalabal›k bir esnaf gurubu

mevcuttur. 1754’te, mâmul kürk ticareti yapan ve Nizâm’a dahil olan esnaf 7 gu-
rupta toplanm›flt›r. Bunlar: Mahmud Pafla, Hoca Pafla, Ayasofya, Sultan Bayezid ve
eski Darphâne, Avret Pazar›, Saraçhane, Sultan Selim ma’a Eyyûb Esnaf› ad› alt›n-
da teflkilâtlanm›flt›r. Sonradan, Galata ve tevabii esnaf› da eklenerek, 8. bir gurup
teflkil edilmifltir. Ayn› tarihte, bu esnaf›n kethuda, nâz›r ve mümeyyizi Ayakapulu
Zafiraki, E¤rikapulu Aleksi, Samatyal› M›g›rdiç ustalard›r. Yöneticiler, çarfl› ve han-
larda ifllenen kürklerin imalât flartlar›n› ve ölçülere uygunlu¤unu denetler, Nizâm’a
uymayanlar› cezaland›r›rlard›. 1764’te, ‹stanbul’daki kürkçü esnaf›n›n yaln›z kürk-
çübafl›, kethüda ve ihtiyarlar› 39 kifliyi bulmufltur. Bunlar, birim kürkleri ithalatç›
bezirgândan, belirlenen fiyat üzerinden sat›n almak; imâl ettikleri kürkleri, yine
belirtilen fiyat üzerinden tâliplerine satmay› taahhüt ederlerlerdi. Nizâm’da, bir
sevb [beden] kürkün kaç hayvan›n kürkünden imâl edilece¤i, önceki fiyat› ile yap›-
lan tenzilât miktar› ve esnaf›n yeni fiyatdan sat›fl garantisi kay›tl› idi (Ayn› mlf., s.
599 vd.).



vezni ile sat›lmas›34 uygun görülmüfltür. Bunun nedeni, kürk hayvanla-
r›n›n bir k›sm›n›n bütün (tulum) olarak ifllem görmesi; baz›lar›n›n da,
ancak muhtelif k›s›mlar›ndan kürk yap›labilmesidir. Mesela, birtak›m
kürk hayvanlar›n›n kafa, bo¤az, paça ve kar›n (nâfe) k›sm›n›n ayr› ola-
rak kullan›lmas› gereklidir.

Nizâmnâme’nin yürürlükte oldu¤u tarih ve mahalde, ifllenerek
sevb haline getirilecek dâne kürkler ile Rumeli’de Selanik, Üsküp, Yan-
ya ve Dolyan panay›rlar›ndan haz›r/ ifllenmifl kürk sat›n alan ve ‹stan-
bul’a getiren bezirgânlar›n, ellerindeki kürkleri lonca ustalar›na satma-
lar› zorunlu idi.35 1754’te, ‹stanbul’da kürk ithalatç›s› tüccar say›s› 21
kifli olup; 2’si müslüman, 3’ü yahudi, 16’s› z›mmîdir. ‹stanbul’a satmak
üzere getirdikler kürkler 21 çeflittir. Kakum (hermin), su samuru, Mos-
kov tilkisi, kazak tilkisi, beyaz tilki, k›rm›z› tilki, Sibirya sincab› (samarcife
ve telenkurca diye bilinir, nadiren gelir), karsak, Kazak laskas› (kakum
yavrusu), Moskov laskas›, alaca kedi, siyah kedi, alaca göçen, siyah göçen,
Moskov vafla¤›, Çerkes zerdevas›, Mesene zerdevas›, Moskov tavflan›, K›-
r›m tavflan›, bunlar aras›ndad›r.

Nizâmnâme, birim ifllenmemifl kürkler ile ifllenmifl ve giyime haz›r/
sevb kürklerin fiyatlar›n› düzenliyor; bu vesile ile muhtevas›nda döne-
min kürk çeflitlerine genifl yer veriyordu.36 Baz› hayvanlar›n kürkleri
kalite bak›m›ndan farkl›l›k arz ediyordu. 1754’te Nizâm verilen ‹stan-
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34 Nizamnâme’de kakum, Kazak Laskas› ve Moskov Laskas›’n›n 40’ar adedi, 1 s›r›k ola-
rak gösterilmektedir (Sahillio¤lu, agm., s. 599).

35 1754’te Üsküp, Yanya, Selanik ve Dolyan panay›rlar›ndan ‹stanbul’a kürk getirip,
satan kürkçü esnaf› Kuflakç›lar Han›’nda 11 müslüman tâcir, Kilit Han›’nda 9 z›m-
miden ibarettir. Bunlar için haz›rlanan fiyat cetvelinde, kaç aded hayvan kürkün-
den 1 beden/ 1 sevb yap›laca¤› gösterilmemektedir. Sat›lan kürkler, ithalatç› bezirgân
kürklerine göre farkl›d›r. Ayn› zamanda, belirli bölge ve flehirlerdeki kürkçü esnaf›-
n›n kendine has sanat›yla, mesela, Bosna ifli tilki kafas›, nâfesi, s›rt› ve paças›; Yanya
ve Filedos ifli tilki nâfesi, s›rt› ve paças›; Üsküb ifli tilki nafesi, cildi ve paças›; Selanik ve
Siroz ifli tilki nâfesi, s›rt› ve paças›; Kazak ifli tilki nâfesi, s›rt› ve paças›; Rumeli ifli zerda-
va kafas› ve paças›; Rumeli ifli sansar kafas› ve paças›; Siyah Rum kedisi, alaca ve saz ke-
disi; Dubrovnik ifli siyah ve beyaz kuzu; Üsküp’ün beyaz kuzusu; Yanya’n›n beyaz kuzu-
su; Polya siyah kuzusu; Rumeli bo¤az› diye bilinen imalat› ile tan›n›rd› (bk. Ek 2)
Kürk Tüccar›n›n Rumeli Taraf›ndan Getirdi¤i Kürkler ve Sat›fl Fiyatlar›).

36 Sahillio¤lu, s. 595. 



bul Kürkçü Esnaf›, Nizâm’la belirlenen fiyata uygun olarak çeflitli cins
ve kalitedek kürkleri iflledikten sonra tahta edinceye kadar faizi ve us-
tal›k masraflar›n› ç›kard›ktan sonra, bu kürkleri flu birim ve fiyatlar
üzerinden satmaya izinli say›lm›flt›r: Kürkler, 6 kaliteye kadar ayr›ma
tâbi tutulmufllard›r. Kalite fark› olanlardan kakum’un37 3 kalitesi bu-
lunmakta idi. Bafl tâbir edilen kakumun 1. kalitesinden 150 hayvan kür-
kü ile bir sevb yap›lmas›na izin verildi. Baflka bir ifadeyle, 1 beden (=1
sevb) kakum kürk imâli için, 150 ünite/ aded kakum kürk kullan›lmas›
mecburiyeti getirildi. Bunun, Nizâm’dan öncek fiyat› 110 kurufl idi. 24
kurufl indirim yap›lm›fl ve Nizâm’a göre yeni fiyat› 86 kurufl olarak be-
lirlenmiflti. 1 beden (=1 sevb) vasat kakum (2. kalite) kürk için, 71 üni-
te/ aded kakum kürk kullanmak gerekli idi. Bu cins ve kalitedeki bir be-
den kürkün fiyat› daha önce 95 kfl. iken, Nizâmnâme ile 17 kurufl indi-
rim yap›lm›fl ve 78 kurufla sat›lmas› uygun görülmüfltü. Kazak tilkisinin
kafatas› cildinden 150 ünite/ adet kullan›larak, 1 beden (=1 sevb) kürk di-
kilebilirdi. Kazak tilkisinin 4 kalitesi vard›. 1754’ten önce 220-75 kurufl
aras›nda de¤iflen 4 kalitenin fiyatlar›, Nizâmnâme’ye göre 180-50 kurufl
aras›nda sat›lacakt›. Kazak tilkisinin nâfesinden yine 4 kalite kürk yap›-
labilecekti. Bunun 1 beden (=1 sevbi) için 18 ünite/ aded deri sarf edi-
lirdi. Fiyat›, 110-50 kurufltan 80-40 kurufl aras›na indirilmiflti. Yine ka-
zak tilkisinin s›rt›ndan ve paças›ndan 5’er kalite kürk yap›lacak, 120
ünite/ adedden1 beden/ sevb kürk imal edilecekti. Beyaz tilki bo¤az›n›n 1.
(bafl/ âlâ) ve 2. kalitelerinde, 150 üniteden 1 sevb kürk yap›l›rd›. Ayn›
kürk hayvan›n›n nâfesinden 40 ünite-1 beden/ 1 sevb olup; 6 kalitesin-
den kürk imalat› vard›. Cildi kafas›n›n 300 ünite/ adedi 1 beden/ 1 sevb;
s›rt›n›n yine 300 aded/ ünitesi 1 beden/ 1 sevb; kafas›n›n 600 ünite/ adedi
1 beden/ 1 sevb kürk imalinde kullan›l›rd›. Fiyatlar›, 40-30 kurufltan 25-
20 kurufla, kafas›ndan yap›lan kürkte 40 kurufltan 30 kurufla indirilmiflti.
Karsak bafl (âlâ/ 1. kalite) nâfesi 50 ünite/ aded, yani 1 bedel/ 1 sevb kürk
yap›m›nda kullan›l›rd›. Fiyat›, 75 kurufltan 60 kurufla indirilmiflti.38
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37 Kakumdan, ayr›ca bedenkâr denilen ve yüksek rütbeli memurlara giydirilen bir ce-
ket yap›l›rd› (Pakal›n, “Bedenkâr”, TDTS, C. I, s. 187). Yine yüksek rütbeli memur-
lara giydirilen; fakat, samur kapl› cekete de bednnur denilirdi (Gös. yer).

38 Nizamnâme’de gösterilen bütün kürkler ve beden olarak karfl›l›klar› için, bk. Sahil-
lio¤lu, s. 605 vd. 



Kazak laskas› tek kalitedir. 200 dâne/ 1 sevb/ 1 beden itibar›yla 32
kurufltur. Moskov laskas› da tek kalitedir ve 240 dâne/ 1 beden, 27 ku-
rufl; Karsak bo¤az›, 2 kalite, bafl (1. kalite), 150 dâne/ 1 beden/ 1 sevb 105
kurufl; Karsak su samuru, 1 sevb/ 1 bedeni âlâ 300, evsat 270, edna 240
akçedir. Karsak, sincap, Kazak Laskas›, Moskov Laskas›, beyaz ve alaca
kedi fiyatlar› tek kalite üzerinden ifllem görmektedir. Sincab›n 1000 ade-
di 14.400; Kazak Laskas› 40 aded 540 akçe, Moskov laskas› 40 adedi 360
akçedir. Beyaz ve k›rm›z› tilkinin kürkleri bo¤az olarak ifllem görmekte-
dir. Beyaz tilkinin bir çift bo¤az› âlâ’s› 270, evsat 240; k›rm›z› tilkinin bir
çift bo¤az›, âlâ 480, evsat 360, ednâ 300 akçedir.

Nizâm verilmeden önce, bir çift samurun âlâs› 150 kurufl, 2. kalite
(vasat)si 100, 3. kalite (ednâ)si 20 kurufltur ve 3 kalite aras›nda büyük
fark mevcuttur. Ayr›ca, giyilecek sevb/ beden hâline getirilen ve tahta
denilen kürkün yap›m›nda s›rt› ve paças› için ayr› fiyatlar verilerek,
bunlar da mâliyete dahil edilmifltir. Bu durum çeflitli zorluklara vesile ol-
du¤undan, bazirgândan al›nacak samurun çiftine 120 ilâ 40 kurufl ara-
s›nda fiyat verilmesi istenmifltir. 2-3 y›lda bir defa 1.000-2.000 tane ka-
dar gelen Sibirya sincab›n›n 1.000 adedine 350-400 kurufl fiyat takdir
edilmifltir. 

3. Balkanlarda Kurulan Panay›r Gümrüklerinde Kürk Ticareti
ve Beden Ölçüsü: Uzuncaâbâd Panay›r›nda satmak üzere, 1796 Eylül
ay›n›n ilk günlerinde bölgeye emtia ve eflya götüren Bursa ve Isparta
tüccar›n›n elindeki emtian›n bir k›sm› kürk olup; mesela kunduz dâne
vezni ile muamele görürken, çakal (50 adet, getiren tâcir: Artuni-z›m-
mî) ve kedi (17 adet, getiren: ayn› tâcir) beden vezni ile gümrüklendi-
rilmifltir.39
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39 28 S 1211 tarihiyle Uzuncaâbâd Panay›r›na azimet eden Isparta ve Bursa tüccar›n›n
emtia ve eflya defteri: BOA, C.‹KTS, nr. 36/1767, 28 S 1211/ 2 Eylül 1796. Müslü-
man tüccar›n sand›k ve denk halinde getirdi¤i eflya aras›nda, daha çok kürkten mâ-
mul emtia vard›. Mesela, ‹brahim A¤a, 12 çift k›rm›z› tilki bâlin (eldiven); Elhâc
Mehmed, 10 çift tilki bâlin getirmifllerdir (Ayn› yer). Elhâc Mehmed’in eflyas› ara-
s›nda bâlin-i Bruvsa (Bursa) ad›yla kay›tl emtia da olmakla birlikte, kürkten mâmul
olup-olmad›¤› tasrîh edilmemifltir. Bununla beraber, gümrük vergisinin kürk eldi-
venlere nisbetle düflük olmas›ndan dolay›, muhtemelen kürk veya deriden imâl edi-
memifllerdir.



1798 y›l› Ekim ay› bafllar›nda Uzuncaâbâd Panay›r›ndan Edirne
Gümrü¤üne getirilen kürkçü emtias›n›n kaydedildi¤i kürkçü reâyâs›na
ait bir defterde, gelen kürklerin ço¤unun beden, bir k›sm›n›n aded ve dâ-
ne, çok az›n›n ise çift ya da k›yye vezni ile muamele gördü¤ü tespit edil-
mektedir. Deftere kay›tlar›na göre, beden vezni ile gümrük resmi öde-
nen kürk çeflitleri flöyledir.40 Nâfe-i Kalavros [gümrük resmi] (1 beden
(bn) 90 akçe), Nâfe -i Rum, kedi (90 akçe), kedi paças› (90 akçe), saz ke-
disi (30 akçe), dilkü paças› (30 akçe), dilkü kafas› (90 akçe), ç›lkafa (180
akçe), göçen (120 akçe), sansar kafas› (90 akçe), kurt (60 akçe), siyah ku-
zu (15 akçe), beyaz kuzu (100 akçe), sincab (1 bn, 180 akçe), siyah sin-
cab nâfesi (80 akçe), sincab nâfesi, sincab kula¤›, samur-›41 Bec [Viyana]
kafas› (300 akçe), samur-› Bec t›rna¤›, sansar paças›, sansar-› Za¤ra, ça-
kal, zerdeva kafas›, zerdeva paças›, siyah kedi.42 Bu tarihte Uzuncaâbâd
Panay›r›ndan gelen kürkçü reâyâs› toplam 21 kiflidir ve reâyân›n biri
müslüman, 20’si z›mmîdir. 44 denk ve 1 kundak halinde gelen emtian›n
gümrük rüsûmu 316.400 akçeyi bulmakta; emtia aras›nda, çok az mik-
tarda baflka eflya (behle, harir ve ihram) yer almaktad›r.

4. Saray’dan Muhtelif Tarihlerde ‹hsân Edilen Kürkler, Vezin
ve Fiyatlar›: Osmanl› teflrifat›nda bir üst elbisesi olarak giydirilen
hil’atlerin43 imâli ve taltif edilecek kimselere hediye edilmesi hâkimiyet
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40 24 R 1213/ 5 Ekim 1798 tarihinde Uzuncaâbâd Panay›r›’ndan Edirne Gümrü¤ü’ne
getirilen kürkçü emtias›n›n kaydedildi¤i kürkçü reâyâs›n› gösterir defter: BOA,
D.BfiM, nr. 6712. Ayr›ca, bk. K›vrak [Yarc›], agt., s. 183 - 188. 

41 1593 y›l› bafllar›nda, ‹stanbul’a getirilen samur kürkün bir topundan 10 krufl güm-
rük resmi al›n›rd›. Bu dönemde, ‹stanbul’da gümrü¤ü tahsil edilen 17,5 top samur
için fazla resim tahsili flikâyete sebep olmufl; fazla olarak al›nan miktar› gümrük emi-
ni ‹brahim A¤a’n›n ödemesine karar verilerek, mesele kapat›lm›flt› (BOA, C.MAL,
nr. 642/26358, 29 R 1101/ 1 fiubat 1593).

42 Baz› kürkler, gümrükte aded vezniyle vergilendirilmifltir. Bunlar: karakulak, kedi (si-
yah, beyaz, -i Za¤ra), sansar (-› Za¤ra, dâne sansar), dilkü (beyaz, kafas›), çalkafa (-i
Za¤ra,), göçen (-i Za¤ra), koç, zerdeva (ve zerdeva hurdas›, nâfe (-i Za¤ra)’dir. Kay›t-
lara göre, bo¤az (-› Rum) ile d)ilkü gö¤sü, “çift”; sincab (siyah, ham/ ifllenmemifl) ile
kedi hurdas› “k›yye” vezni üzerinden vergilendirilmifltir (K›vrak [Yarc›], ayn› yer).

43 Hil’atlerin bir k›sm› kürk olup, üst düzey çeflitli görevlilere, yabanc› elçilere ço¤un-
lukla kumaflla kaplanm›fl kürkler verilirdi. Hil’atlerin yan›s›ra, ihtiyaç duyulan di¤er
kürkleri dikmek üzere Saray’da terziler bulunurdu (Karaca, agm., s. 589).



hukukundan say›l›rd›.44 1770’lerde, Rumeli taraf›ndan gelen Nureddin
K›r›m Giray Sultan ile Murad Giray Sultan’a giydirilmek üzere befl tu-
lum âlâ kakum kürk sat›n al›nm›fl, Temmuz 1775’te Hazine, bir tulumu
110 kurufltan olmak üzere 550 kurufl ödemiflti.45 Ekim 1791’de ‹stanbul
kad›s›na kad›l›k tevcihi vesilesiyle huzurda giydirilen çuka ferâce kapl› sa-
mur kürk [1 sevb/ beden], Hazine’ye 300 kurufla mal olmufltu.46

1801’de Serasker Mehmed Pafla’n›n maiyyetine tayin edilen ‹ngilte-
reli kaptana giydirilen güvez çukaya kapl› bir aded becâ samur kontofl47

kürk [1 sevb/ beden], ‹stanbul’dan 500 kurufla sat›n al›nm›fl; Hazinedar-
bafl› vekili Mehmed’in arzuhali üzerine hesab› yap›larak,48 tüccara
ödenmiflti. 1810’da Edirne’den ‹stanbul’a gelen askerlerin baflbu¤una
Kethüda bey huzurunda giydirilen bir aded karsak kürk [1 sevb/ beden]
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44 XV. yüzy›l ortalar›nda kürk kaftanlar›n en de¤erlisi kapaniçedir. Padiflaha mahsus ol-
mas›yla tan›nan kumafl› atlas, kürkü siyah tilki (dü¤meleri süslemeli olan›na ferve-i
murabba denilirdi) den kaftan ile samur ve kakum kürkler, padiflah giysileri aras›nda
özel bir yere sahipti. Sadrazama giydirildi¤i gibi, K›r›m hanlar›na, Eflâk ve Bo¤dan
voyvodalar›na da büyük bir teveccüh ifadesi olarak kapaniçe giydirilirdi. Osmanl›
resmî muhitinde en çok samura ra¤bet edilirdi. Sultan ‹brahim zaman›nda artan
(1640-1648) kürk tüketimi had safhaya varm›flt›. XVII. yüzy›l tarihçilerinden Âlî,
Mevâidü’n-Nefâis adl› eserinde giyim kuflam› 4 k›sma ay›rmakta ‘afla¤› tabakalar yu-
kardakilerin giydiklerine, samur kürklere, de¤me abâyilere el uzatmayalar’ diyerek, dev-
rindeki hoflnutsuzlu¤u dile getirmektedir Talep patlamas› karfl›s›nda haddinden faz-
la artan kürk fiyatlar›, devleti tedbir almaya zorlam›flt›r. Sultan III. Mustafa ‘kiflile-
rin gösterifl için kakum, vaflak giymelerini yasaklam›fl, halk ile seçkinler aras›ndaki
ayr›cal›¤› korumak istemifltir. Sultan I. Abdülhamid, ayn› sebeple, 1776’da bilinen
ilk Osmanl› Elbise Nizamnâmesi’ni yürürlü¤e koymufl; devlet ricâlinin giyindi¤i de¤erli
kürkleri ve çiçekli kaftanlar› halk›n kullanmas›n› yasaklam›flt›r. 11 fievval 1217/ 19 Ni-
san 1803 tarihinde yenilenen Elbise Nizamnâmesi’nde samur, vaflak, samur nâfesi, ka-
kum kürkleri esnaf ve halktan kimselerin giymesi yasaklanm›flt›r. Yahudi ve H›ristiyanla-
r›n da, öteden beri ehl-i ‹slâm’a benzememeleri için, fler’an ve örfen k›yafet yasakla-
r› bulunup; bu nizamname ile vaflak, kakum, su samuru, karsak vs kürkleri giyinmele-
ri de yasaklara dahil edilmifltir. Fakat, yasaklara her zaman uyulmad›¤› bilinmektedir.
Sultan ‹brahim zaman›nda kürk ve anber vergisi konulmufltu. Devlet, kürk mesraf-
lar›n› kürk bahâ ad› alt›nda, taflrada belli sancaklardaki avâr›z ve be def’i nüzûl gelir-
lerinden karfl›lamakta idi (Karaca, agm., s. 569).

45 BOA, C.ML, nr. 412/ 16829, 9 Ca 1189/ 8 Temmuz 1775.
46 BOA, C.ADL, nr. 51/3060, 2 S 1206/ 1 Ekim 1791.
47 Tatar beylerinin giydikleri ifllemeli bir nevi kapaniçe (Barkan, s. 476).
48 BOA, C. AS, nr. 94/4321, 28 Za 1215/12 Nisan 1801.



için 230 kurufl istenmifl; Hazinedarbafl›’n›n araya girmesiyle 60 kuruflu
tenzil edilerek, 170 kurufl ödenmiflti.49

Baz› dönemlerde devlet, Hazine’de mevcut kürklerden ihsanda bu-
lunmufl, yeni bir masrafa girmemifl50 veya ihtiyac› nisbetinde mevcudu
ikmal etmifltir. 1813’te, Hazinedarbafl› A¤a’n›n Rumeli taraf›na memur
çavuflbafl› vekili Ahmed Bey’e teslim etti¤i 17 parça sevb [beden] kürk51

-ki, Çavuflbafl› A¤a’n›n daha önce Rumeli taraf›na memuriyeti esnas›n-
da sat›n al›narak, bedeli ödenmifl, sarf edilmedi¤i için geriye getirilip,
Hazine’ye teslim edilmiflti- bu defa Hazine mevcudundan verildi.52

Hazine, kürk al›mlar›nda teklif edilen mebla¤lar› hiçbir zaman
tam olarak ödememifl, bir miktar›n› daima tenzil suretiyle mahsub et-
mifltir. 1818’de ‹zzet Bey’e Rumeli kazaskerli¤i tevcihi esnas›nda giydi-
rilmek üzere Kürkçü Simon’dan sat›n al›nan kürkle ilgili hesaplar, mi-
sal olarak gösterilebilir. Bahis konusu kürk için Hazine’den 2.000 ku-
rufl istenmifl; fakat, bu miktar ödenmemiflti. Yine bu s›ralarda, mesela,
S›dd›kî-zâde Efendi’ye ve Anadolu Kazasker-i sâb›k Yâsinzâde Abdül-
vehhâb Efendi’ye giydirilmifl kürklerin [1’er sevb/ beden] bahâs› olan
3.000’er kuruflun, teflrifatç›n›n ilâm› gere¤i dörder yüz kurufl tenzilâttan
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49 BOA, C. AS, nr. 15/668/ 24 Mart 1810.
50 Bazen de, Hazine’de mevcudu bulunmayan kürkleri k›sa zamanda temin etmek icâ-

beder; bu durumda, görevliler seferber edilirdi. Meselâ, K›r›m Harbi’nin sonlar›na
do¤ru, Eylül 1855’de bir tulum âlâ siyah kedi kürkü için Rumeli taraf›na siparifl veril-
mifl ve 1.000 kurufl tahsis edilmifl olmas›na ra¤men, istenilen vas›fta kürk buluna-
mam›flt›. Neticede, aran›lan kürkün, on güne kadar Uzuncaâbâd Panay›r›’ndan dö-
necek tüccardan temin edilerek, ‹stanbul’a gönderilmesi hususunda tedbir al›nm›fl
ve durum, Saray’a bildirilmiflti (BOA. A.MKT.UM, nr. 208/189, 6 M 12727 (18
Eylül 1855).

51 Bunlar: Bir adet vasat samur paças›, 1 adet âlâ samur paças› kontofl kürk, 5 sevb/beden
âlâ sâye kaput, 5 sevb/ beden s›rmal› flemsiyeli alaca kaput, 5 sevb/ beden vasat sâde ka-
put, 1 sevb/ beden vasat samur paças› ile âlâ 5 sevb kaput (BOA, C.ML., nr.
717/29337, 7 C 1218/ 24 Eylül 1813.)tur.

52 BOA, C.ML., nr. 717/29337, 7 C 1218/ 24 Eylül 1813. Arfliv fonlar›nda, Saray’›n
ve bilhassa Harem-iHümâyun’un kürk harcamalar›n› gösteren çok say›da belge
mevcuttur. Bunlardan birinde, N 1140/ 11 Nisan-10 May›s 1728 tarihi itibariyle,
Harem’den bir masuma, samur kürk, 5 kurufl kayd› (BOA, ‹E.SM, nr. 2935), Lâle
Devri’nde, asl›nda Ramazan Bayram›’n›n da yak›n oldu¤u günlerde Harem-i Hümâ-
yun halk›na gösterilen cömertli¤e bir misaldir.



sonra 5.200 kurufla, onun da 200 kuruflu mirî taraf›ndan tenzil edile-
rek, kalan 5.000 kuruflun verilmesi53 uygun görülmüfltü.

Padiflahlar taraf›ndan, ecnebî elçilere ve elçilik erkân›na da der-
celerine göre kürk giydirilirdi. 1793’de Nemçe (Avusturya) büyükelçi-
sine sar› çukaya kapl› erkân samur, 1794’te Fransa büyükelçisine sar› çu-
kaya kapl› erkân s›rf samur, elçilik baflkâtibine kontofl paça samur giydi-
rilmiflti 1796’da Rus orta elçisine sar› çuhaya kapl› erkân s›rf samur, el-
çilik tercüman› ile baflkâtibine flâliye kapl› kubur kâkum, 1799’da ‹ngil-
tere fevkalade elçisine serâsere kapl› bol yenli âlâ s›rf samur; 1801’de ‹s-
panya elçisine sar› çuhaya kapl› erkân samur; 1807’de Saksonya masla-
hatgüzâr›na turuncuya kapl› paça samur kürk ihsân edilmifltir.54 Bu kürk-
lerin her biri, bir beden/ sevbdir.

Osmanl› padiflahlar›, devrin özelliklerine uygun olarak birtak›m
sosyal ve iktisadi faaliyetleri desteklerdi. Abdülaziz devrinde geliflen
bir faaliyet, bu bak›mdan önemlidir. 27 fiubat 1863 günü ‹stanbul’da
aç›lan ve padiflah›n fikir babas› oldu¤u Uluslararas› Osmanl› Sergisi’nde,
aç›l›fl merasimi bizzat Sultan Abdülaziz taraf›ndan yap›ld›. Sergiye
maddi ve manevi deste¤ini esirgemeyen padiflah›n ad›na, içlerinde 5
adet kürkün bulundu¤u 159 adet/ çeflit eflya sat›n al›nd›. 298.114 kurufl
ödenen al›fl-veriflte, yaln›z kürklere 9.600 kurufl verildi.55 Bunlar›n cin-
si ve bedelleri, saray muhitinde dönemin giyim zevki ve uluslararas› pi-
yasada kürk fiyatlar›n› aksettirmesi bak›m›ndan kayda de¤erdir. fiöyle
ki, kakum kürk, 1 adet, 1200 kurufl; selvi kürk, 1 adet, 1100 kurufl, sa-
mur kafas› kürk, 1 adet 1800 kurufl, Hindistan kakumu kürk, 1 adet, 900
kurufl, tilki paças› kürk, 1 adet, 4.600 kurufltur.

Terekelerde,56 padiflahlar ve devlet adamlar›nn sat›n ald›klar› efl-
ya aras›nda kürk çeflitleri ve beden veznine dair yeni kay›tlara ulafl›l-
maktad›r.
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53 BOA, C.ADL, nr. 47/2835, 19 C 1233/ 26 Nisan 1818.
54 Ülkütafl›r, s. 30.
55 Arzu T. Terzi, “ Sultan Abdülaziz’in Uluslar aras› Osmanl› Sergisi’nden Sat›n Ald›-

¤› Eflyalar “, Mübahat S. Kütüko¤lu’na Arma¤an, ‹stanbul 2006, s. 665.
56 XVI. yüzy›lda Edirne’de sâkin Müderris Ahmed Efendi’nin 586.397 akçelik muhalle-

fat› aras›nda yer alan kürkler ve nakit de¤eri flöyle idi: Neftî ferâce, bâ -post-› sam-



Osmanl› resmî kay›tlar›n›n yer ald›¤› arfliv fonlar›nda mevcut
defter ve evrak, devletin vas›ta oldu¤u kürk ticareti kadar, dönemin
Saray ve toplum hayat›nda ra¤bet görmüfl kürk cinsleri ve kaliteleri
hakk›nda bili veren ana kaynaklar› oluflturmaktad›r. Osmanl› kürk
ticaretine esas vezinler aras›nda, yaklafl›k 6 as›r boyunca tulum, tah-
ta, destece, tob, dâne, s›r›k, aded, çift, rub’ gibi tâbirlerin yan›s›ra be-
den vezni de kullan›lm›flt›r. Baflka bir ifade ile, yerli halk›n uzun za-
mandan beri al›flt›¤› Fatih öncesi kanun ve adetleri muhafaza etmek
bir Osmanl› siyaseti say›lm›fl; baz› geleneklere oldu¤u gibi, vezinlere
de son asra kadar müdahale edilmemifltir. Ölçülerle ilgili Osmanl›
muhafazakârl›¤›, bir bölgenin imparatorluk idaresine entegre edil-
mesinde gösterilen tedricî oluflumla ile uyum içinde sürdürülmüfltür.
Bunun lâ¤vedilmesinin zorluklara ve hoflnutsuzluklara sebep olaca¤›
düflünülmüfl; fakat XIX. yüzy›lda standardizasyona gidilmifltir. Bir
sancak dahilindeki standardizasyon, tipik bir mahallî ölçünün san-
ca¤›n bütününe flâmil edilmesi, onun eflde¤erinin ise resmî Osmanl›
standartlar›na uygun terimlerle ifade edilmesi suretiyle hayata geçi-
rilmifltir.

Osmanl› Devleti, 1 Mart 1871’den itibaren bütün resmî ifllemler
için metrik sistemin kullan›lmas›na dair esaslar› kabul etmifltir (s.
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mur, 5.200 akçe; Siyâh ferâce, bâ-post-› sammur, 6.350 akçe; Siyâh ferâce, bâ -post-›
sammur, 4.600 akçe; Sof ma’a post-› vaflak, 2.700 akçe. Edirne Saray› mensubu Bos-
tanc›-bafl› Hasan A¤a’n›n terekesinde ise, Yeflil çuka bâ-post-› sammur, 7.000 akçe ba-
hâ ile kay›tl›d›r (Ö. L. Barkan, “Edirne Kassam›na Ait Tereke Defterleri (1545-
1659)”, Belgeler, C. III, S. 5-6, 1966, bas›m 1968, s. 62, 67). 1876’da, sâb›k Serasker
Hüseyin Avni Pafla’n›n 22 Ca [12]93/ 13 Temmuz 1876 tarihli tereke defterinde yer
alan kürkler de dönem hakk›nda fikir vermektedir. Deftere göre, Hüseyin Avni Pafla
‘n›n kürkleri ki, her biri 1 sevb/ 1 beden olup; baz›lar› sat›ld›¤›ndan, bunlar›n fiyat-
lar› ve yeni sahipleri flöyledir: Sako 1, ma’a bafll›k resid, 352 kurufl; çuka sako 1, resid,
255 kurufl; çuka sako, 1, resid, 250 kurufl; setriye (?) kapl› samur kürk, 1, resid, 6.051
kurufl; kaflmire kapl› sansar kürk, 1, resid, 3.000 kurufl; çukaya kaplu Moskov kürk 1,
resid, 1.101 kurufl; setriye kaplu vaflak kürk 1, Azaryan Efendi 1.900 kurufl; kaflmire
kapl› almâ kürk 1, Azaryan Efendi, 2.800 kurufl; kaflmire kapl› teyûm (teyun olmal›)
kürk 1, Yâver Hasan Bey, 460 kurufl; kaflmire kaplu teyûm kürk 1, Fâik Pafla, 860 ku-
rufl.



42).57 29 fievval 1298/ 24 Eylül 1881’de yay›nlanan bir Kararnâme ile
eski a¤›rl›k ve ölçülerin metriklere dönüflüm listeleri yay›nland›. 5 y›l
sonra, 1886’da ‹stanbul’da metrik sistemin kullan›lmas›n› zorunlu hâ-
le getiren bir Kararnâme neflredildi. Bundan anlafl›ld›¤›na göre, diren-
meler sebebiyle yeni ölçüler kullan›lamamakta idi. Cumhuriyet döne-
minde kabul edilen 26 Mart 1931 tarihli Kanun’a göre metrik sistem,
ancak 1934’ten sonra uygulanabildi. Fakat, günümüzde dahî, Türki-
ye’nin baz› yerlerinde eski a¤›rl›k ve ölçüler kullan›lmaktad›r. K›saca.
Osmanl› idaresinin XIX. yüzy›lda bafllat›p, sonuçland›ramad›¤› stan-
dardizasyon, bugün hâlâ tamamlanamam›flt›r. Buna ra¤men, kürkte be-
den [‹ng. size],58 haz›r giyimde ulafl›lan teknoloji sayesinde Türkiye’de
ve modern dünya ülkelerinde bir standart olarak sistemdeki yerini al-
m›flt›r.

Kuflkusuz, arfliv fonlar›ndaki ahidnâme ve muahedenâmeler, güm-
rük tarife cetvelleri, mufassal ve icmâl gümrük defterleri, ecnebi kon-
solos raporlar›, fler’iyye sicilleri, müsâdere kay›tlar›, terekeler ve benze-
ri evrak üzerinde yap›lmakta olan yeni çal›flmalar; kürk cins ve kalite-
leri ile ilgili tâcir ve esnaf, ayn› zamanda çeflitli dönemlerde kürk sar-
fiyat›, fiyatlar ve ölçü birimleri hususunda mevcut bilgilerimizi daha da
gelifltirecektir.

Ek 1) Y›ld›z Saray›’nda Mâbeyn görevlileri taraf›ndan haz›rlanan
ve padiflaha takdim edilen 5 Ra 1324/29 Nisan 1906 tarihli, imzal› ve
mühürlü defter (BOA, Y.PRK.BfiK, nr. 76/15).59

Giyim eflyas›n›n ad›, birimi, miktar›: Gümüfl renk kuzu derisi parça
46, S›rma kapl› samur ... kürkü 1, Beyaz kürklü ceket 3, Boz kürklü ceket
1, Siyah kürklü ceket 1, Beyaz tiftik kürklü kaput 1, Beyaz tiftik kürklü ka-

Emine Gürsoy-Naskali & Aylin Koç • 503

57 Yeni Mikyaslara Dair Risale(1287/1871). Kitap, 1299 (1881-82) ve 1331 (1912-
13)’de tekrar bas›lm›flt›r. 

58 Büyüklük, hacim, cesamet, elbisede beden, ayakkab›da numara (Redhousse/ Sözlük)
karfl›l›¤›nda kullan›lmaktad›r.

59 Defterde, hükümdar›n [Sultan› II. Abdülhamid] Elbise Odas›’nda mevcut kürklerin
cinsi, miktar›, vezni, nerelerde giyildikleri, zamanla hediye edilenlerin kimlere ve-
rildi¤i hakk›nda ayr›nt›l› bilgi mevcuttur.



put 1, Beyaz tiftik derisi 19, Gecelik elmâ kürk 4, Sivil samur kürk 1 x Sad-
razam Kâmil Pafla’ya, Sivil sansar kürk 1 x ‹kinci Musâhib Muzaffer
A¤a’ya, Sivil tiftik ceket 1, Sivil kuzu ceket 1, Makzarlat elma kapl› kürk
1, Sivil samur sako 1 x içerüye verilmifltir, Sivil zerdeva sako 2, Sivil samur
sako 1, Sivil su samuru sako 1 x Sadrazam’a, Cumal›k kürklü sako altun
dü¤meli 1, Devrik yakal› Cumal›k sako kezâ 1, Samur s›rt› sivil sâko 1, Tif-
tik derisi 3, Dü¤mesiz Cumal›k samur sako 1, Sivil samur sako 1, Zerdeva
kürk tulum’dan bir tahta noksan, Sansar bo¤az› kürk 1, Sansar birbuçuk
tulum 1 x Harem-i fierif’de Hazine vekili Râsim A¤a’ya, Siyah Kurd yar›m
tulum, Sansar Kürk rub’ tulum. Bâlâdaki kürkler yukaru Esvab Odas›’nda
mevcud bulundu¤u…

Ek 2) Kürk Tüccar›n›n Rumeli Taraf›ndan Getirdi¤i Kürkler ve
Sat›fl Fiyatlar›60

Bosna ‹fli Tilki Kafas›, Nâfesi, S›rt› ve Paças›

cild-i kafas› bafl (1.) beden (bn) 28 26 2 (tenzil) kfl.
kalite (eski fiyat) (yeni fiyat)

2. kalite bn 27 25 2
nâfesi 1. kalite bn 23 21 2

2. kalite bn 22 20 2
s›rt› - bn 5.5 4.5 1
paças› - bn 5.5 4.5 1.5

Yanya ve Filodas ‹fli Tilki Kafas›, Nâfesi, S›rt›, Paças›

cild-i kafas› bafl (1.) beden (bn) 13 10 3
kalite

2. kalite bn 11 9 2
nâfesi 1. kalite bn 13 10 3

2. kalite bn 10 8 2
3 kalite bn 5.5 4.5 1

s›rt› - bn 4.5 1.5 3
paças› - bn 3 2.5 0.5
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60 Sahillio¤lu, agm., s. 606-607.



Üsküb ‹fli Tilki Kafas›, Nâfesi, S›rt›, Paças›

cild-i kafas› bafl(1.) beden (bn) 15 12 3
kalite

2. kalite bn 13 11 2
nâfesi 1. kalite bn 18 15 3

2. kalite bn 17 14 3
s›rt› 1. kalite bn 5 4 1

2. kalite bn 4.5 3.5 1
paças› - bn 4.5 3.5 1

Selanik ve Siroz ‹fli Tilki Kafas›, Nâfesi, S›rt›, Paças›

cild-i kafas› bafl(1.) beden (bn) 25 20 5
kalite

2. kalite bn 22 19 3
nâfesi 1. kalite bn 21 18 3

2. kalite bn 20 17 3
s›rt› 1. kalite bn 6 5 1

2. kalite bn 5 4 1
paças› - bn 5 4 1

Azak ‹fli Tilki Kafas›, Nâfesi, S›rt›, Paças›

cild-i kafas› bafl(1.) beden (bn) (1.) 27 25 2
kalite

2. kalite bn 27 25 2
nâfesi 1. kalite bn 30 27 3

2. kalite bn 28 26 2
s›rt› - bn 8 6.5 1.5
paças› bn 7 6 1

Rumeli ‹fli Zerdeva Kafas›, Paças› 

kafas› - beden (bn) 33 30 3
paças›bafl (1.) kalite bn 55 50 5

2. kalite bn (50) (45) 5

Rumeli ‹fli Sansar Kafas›, Paças›

kafas› bafl (1.) beden (bn) 20 17 3
kalite

2. kalite bn 19 16 3
paças› - bn 30 25 5
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Siyah Kedi-i Rum

bafl (1.) kalite beden (bn) 13 11 2
2. kalite bn 12 10 2

Alaca Saz Kedisi

bafl (1.) kalite beden (bn) 4 3.5 0.5

Dubrovnik ‹fli Kuzu

Siyah kuzu - beden (bn) 5 4.5 0.5
Beyaz kuzu - bn 4 3.5 0.5

Üsküb ‹fli Kuzu

Beyaz kuzu bafl (1.) kalite beden (bn) 270 240 3
2. kalite bn 240 225 15

Yanya ‹fli Kuzu

Beyaz kuzu bafl (1.) kalite beden (bn) 300 270 30
bn 270 255 15

Siyah Polya Kuzusu

bafl (1.) kalite beden (bn) 420 390 30
2. kalite bn 390 360 30

Ek 3) 23 Ca 1167 /18 Mart 1754 Tarihli Kürkçü Nizam› Gere¤i
Moskova Taraf›ndan Kürk Getiren Esnaf›n Kürkleri Tahta Edinceye
Kadar Faizi ve Ustal›k Masraflar›n› Ç›kard›ktan Sonra Satacaklar› Çe-
flitli Kürkler / Vezin ve Fiyatlar›61
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61 Sahillio¤lu, agm. ekler.



Kürk ad›/ kalitesi Beden Dâne Fiyat (yeni) Fiyat(eski) ‹ndirim
kurufl kurufl mik. kurufl

kakum bafl (1. kalite) 1 150 86 110 24
eevsat (2. kalite) 1 150 77 95 18
ednâ (3. kalite ) 1 150 68 80 12

Kazak lazkas› 1 200 32 40 8
Moskov laskas› 1 240 (27) 32 5

karsak bo¤az 1. kalite 1 150 115 145 30
(2.) bo¤az 1 150 105 130 25
(1.) nâfesi 1 50 60 75 15
(2.) nâfesi 1 50 57 65 8
(3.) nâfesi 1 48 54 60 6
(4.) nâfesi 1 48 52 58 6
(5.) nâfesi 1 64 50 56 6
(6.) nâfesi 1 46 46 53 7

karsak cild-i kafas› 1 150 13 14 1
karsak s›rt› 1 150 10 11 1

sincab (1. kalite) 1 200 28 38 10
(2. kalite) 1 200 25 33 8
(3. kalite) 1 200 23 30 7
(4. kalite) 1 200 21 26 5
(5. kalite) 1 200 20 23 3

yalanc› kakum 1 500 15 18 3
satranci 1 330 6 7.5 1.5

Moskov tilkisi (cild-i kafas›) 1 290 1000 1300 300
(2. kalite) cild-i kafas› 200 650 1000 350
(3. kalite) cild-i kafas› 190 250 40 150
(1. kalite/ âlâ) nâfesi 1 18 190 300 110

(1. kalite) nâfesi 1 18 135 200 65
(2. kalite) nâfesi 1 18 115 180 65
(3. kalite) nâfesi 1 18 75 100

kafas› 1 600 60 75 15
muyi (1. kalite) 1 120 25 30 5

(2. kalite) 1 120 23 28 5
(3. kalite) 1 120 20 25 5
(4. kalite) 1 120 17 22 5
(5. kalite) 1 120 14 18 4

paças› (1. kalite) 1 120 25 30 5
2. kalite 1 120 23 28 5
3. kalite 1 120 20 25 5
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4. kalite 1 120 18 22 4
5. kalite 1 120 14 18 4

Kazak tilkisi 1 150 180 220 40(cild-i kafas› ) (1. kalite)
(2. kalite) 1 150 130 170 40
(3. kalite) 1 150 90 110 20
(4. kalite) 1 150 60 75 15

Kazak tilkisi nâfesi 1 18 80 110 30(1. kalite/ âlâ )
(1. kalite) 1 18 60 75 15
(2. kalite) 1 18 45 55 10
(3. kalite) 1 18 40 50 10

kafas› 1 600 37 40 3
s›rt› (1. kalite) 1 120 17 20 3

(2. kalite) 15 18 3
(3. kalite) 13 15 2
(4. kalite) 11 13 2
(5. kalite) 9 11 2

paças› (1. kalite) 1 120 17 20 3
(2. kalite) 15 18 3
(3. kalite) 13 15 2
4. kalite 11 13 2
5. kalite 9 11 2

alaca göçen 1 60 28 35 7
siyah göçen 1 60 33 40 7

beyaz tilki bo¤az› 
(1. kalite)
(2. kalite) 1 150 200 300 100

nâfesi (1. kalite) 1 40 100 140 40
(2. kalite) 90 130 40
(3. kalite) 80 110 30
(4. kalite) 70 100 30
(5. kalite) 60 90 30
(6. kalite) 50 70 20

cild-i kafas› 1 300 25 40 15
s›rt› 1 300 20 30 10

kafas› 1 600 30 40 10
Moskov tavflan› nâfesi 1 600 5 8 3

s›rt› 1 5.5 9 3.5
K›r›m tavflan› 1 3 5 2mâmûl nâfesi
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s›rt› 1 3.5 6 2.5
k›rm›z› tilki bo¤az› (1. kalite) 1 150 850 1200 350

(2. kalite) 700 900 200
(3. kalite) 400 600 300
(4. kalite) 220 350 130
alaca kedi 1 20 5.5 6.5 1
beyaz kedi 1 20 8.5 12 3.5

siyah kedi (1. kalite) 1 20 14.5 20 5.5
(2. kalite) 1 20 11.5 15 4.5
(3. kalite) 1 20 9.5 13 3.5

su samuru (1. kalite) 1 50 145 180 35
(2. kalite) 1 50 127 160 33
(3. kalite) 1 50 115 140 25

vaflak-› Moskov nâfesi 1 72 650 850 200(1. kalite)
(2. kalite) 1 72 500 650 150
(3. kalite) 1 72 400 500 100

paças› (1. kalite) 1 12 85 110 25
(2. kalite) 1 12 75 100 25
(3. kalite) 1 12 65 85 20
(4. kalite) 1 12 55 70 15
(5. kalite) 1 12 45 60 15
(6. kalite) 1 12 40 50 10

s›rt› (1. kalite) 1 18 35 40 5
(2. kalite) 1 18 30 35 5
(3. kalite) 1 18 25 30 5
(4. kalite) 1 18 20 25 5

mesene zerdevas› s›rt› 1 58 120 150 30(1. kalite)
(2. kalite) 1 58 90 120 30

paças› (1. kalite) 1 80 115 130 15
(2. kalite) 1 80 105 120 15

kafas› (1. kalite) 1 120 60 70 10
(2. kalite) 1 120 55 65 10

Çerkes zerdevas› s›rt› 1 58 80 100 20(1. kalite)
(2. kalite) 1 58 60 80 20

paças› (1.kalite) 1 80 80 90 10
(2. kalite) 1 80 70 80 10

kafas› (1 kalite). 1 120 50 55 5
(2. kalite) 1 120 45 50 5
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