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ÖZET 

 

Din, toplumların sosyal ve kültürel yaşamlarının şekillenmesinde önemli bir 

etkendir. Bu sebeple İnsanın olduğu her yerde dinler de var ola gelmiştir. Dolayısıyla 

insanlık tarihinin her safhasında çeşitli dinlere ve bunlara bağlı inanç sistemlerine 

rastlanır. Halk arasında inanç düzeyinde varlığını sürdüren ve genellikle “halk inançları” 

olarak ifade edilen değerleri, bilimsel şekilde araştırıp ortaya çıkarmak dinler tarihçisinin 

görev alanlarındandır. Kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılması, hiç şüphesiz 

onların araştırılıp yazılı kayıtlara aktarılmasıyla mümkündür.  

Kocaköy ve çevresi ile ilgili bilimsel olarak çalışılmamış olan halk inanış ve 

uygulamalarına ışık tutmak amacıyla bu makalede biz de Diyarbakır ili Kocaköy 

ilçesindeki “tabiat” ile ilgili halk inanışlarını, söz konusu yöre halkının dini inanç ve 

adetleri ile bunlara bağlı uygulamalarını dinler tarihi açısından değerlendirmeye çalıştık. 

Bu çalışmada, Kocaköy ilçesinde müşahede edilen yağmur duası, ağaç, hayvan, su, ateş 

gibi tabii varlıklara dair inanışlar tespit edilmiş ve bunlar Dinler Tarihi açısından 

değerlendirilmiştir. 

Sonuç olarak, çalışmadan elde edilen bulguların kısa bir değerlendirilmesi 

yapılmış ve çalışmanın sonuna da konu ile ilgili resimler eklenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Dinler Tarihi, İnanış, Halk inanışları, Kocaköy, Tabiat.  

 

 

 

Bu makale, Yazarın “Diyarbakır ili Kocaköy ilçesi halk inanışları” adlı kendi 

yüksek lisans tezinden üretilmiş bir yayındır. 

Yayın Süreci: 

Geliş/Recieved: 06.10.2020                                                      Kabul/Accepted: 03.11.2020 
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PUBLIC BELIEF ABOUT NATURE IN KOCAKOY DISTRICT OF 

DİYARBAKIR  
 

ABSTRACT 

Religion is an important factor in shaping the social and cultural lives of societies. 

For this reason, religions have come into existence wherever Human is. Therefore, at 

every stage of human history, various religions and belief systems connected to them are 

encountered. It is one of the duties of the historian of religions to scientifically research 

and reveal the values that exist at the level of belief among the people and are generally 

expressed as "folk beliefs". The transfer of cultural values from generation to generation 

is undoubtedly possible by researching them and transferring them to written records. 

In this article, in order to shed light on the folk beliefs and practices about Kocaköy and 

its surroundings that have not been studied scientifically, we tried to evaluate the folk 

beliefs about "nature" in the district of Kocaköy in Diyarbakır, the religious beliefs and 

customs of the local people and their practices in terms of the history of religions. 

In this study, beliefs about natural beings such as rain prayer, trees, animals, water and 

fire observed in Kocaköy district were determined and these were evaluated in terms of 

the History of Religions. 

As a result, a brief evaluation of the findings obtained from the study was made and 

pictures related to the subject were added to the end of the study. 

Keywords: History of Religions, Belief, Folk beliefs, Kocaköy, Nature. 

 

GİRİŞ 

I.İnanç ve İnanış Kavramları 

1.1. İnanç Kavramı 

İnanç, sözlük anlamı ile kişi veya toplum tarafından bir düşüncenin, bir olgunun, 

bir nesnenin, bir varlığın gerçek olduğunun kabul edilmesi1; inanmak ise, bir düşünceye, 

bir inanışa bağlılık veya bağlı kalınan düşünce2 anlamlarına gelmektedir. Yine “inanç” 

bir düşünceye gönülden bağlı kalma, birine duyulan güven, inanma duygusu veya 

Tanrı’ya iman, bir dine inanma, akide, iman, itikat anlamlarını ihtiva etmektedir.3 

İnanç; bir şeyi güvenle doğru kabul etmek, yeterince gerekçesi bulunmayan ve 

kesinleşmemiş bir şeyi doğru saymak; akıl yoluyla genel geçer bir doğrulama yapmadan, 

başkasının tanıklığı üzerine kurulmuş kanıtları, bir kuşku duymaksızın onaylamak; öznel 

olarak yeterli olan, ama nesnel olarak yeterli olmayan gerekçelerden ötürü bir şeyi doğru 

bilmek; bütün yapılanların temelinde bulunan yaşamadan gelen zorunlulukla dış 

dünyanın, nesnelerin, başka benlerin, Tanrı’nın var olduğunu kabul etmek; bilimsel, 

ahlaki, estetik ve fizikötesi açıklamalarda önermelerin doğruluğunu onaylamak şeklinde 

ifade edilebilir. 4 

İnanç, fertlerin kendi iç dünyalarının bir yönü ile ilgili idrakleri ve tanımlarının 

meydana getirdiği sürekli ve sistemli duygular ağıdır. İnanç: bilgi, kanaat, fikir, duygu ve 

imanı kapsayan psikolojik bir hadisedir. Kişinin kendi iradesi istikametinde elde ettiği 

 
1 Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Folkloru, İstanbul 1999, s. 28.  
2 Pars Tuğlacı, Okyanus Ansiklopedik Sözlük, İstanbul 1980, c. IV, s. 1208.  
3 Türkçe Sözlük, TDK, Ankara 2005, s. 965.  
4 Bedia Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1998, s. 104.  
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kazanımlar, tutum ve davranışlarla açığa vurmak istenilen veya gayri ihtiyari olarak tutum 

ve davranışlarla ortaya çıkan manevi değerlerdir.5 

İnanç; inanılan şey, itikat, bir fikre olan bağlılık, birine duyulan güven anlamlarına 

gelir. Ayrıca inanç; İslam dinini son din olarak kabul edip onun öğretilerine gönülden 

bağlanıp Allah’ın emirlerine teslim olmak manalarına gelmektedir.6 Görüldüğü üzere 

inanç kavramına yüklenen anlamlar, benzer ifade ve manalar içermektedir. Her toplumun 

mutlaka yukarıda tanımlanan bir düşünce ve bir inanca sahip olduğu söylenebilir. Çünkü 

tarihte inançsız bir topluma rastlamak mümkün olmadığı gibi, bütün insanların insani 

doğaya uygun bir inanç yaşadıkları görülmektedir. 

 

1.2. İnanış Kavramı 

“İnanış” kelimesi sözlükte, inanma, inanılan şey,7 kimi nesnelerin mutluluk ya da 

mutsuzluk getirdiğine inanma; temelini kuruntu ya da zandan alan,8  geleneğe dayalı 

olarak oluşan inanma pratikleri ve benzer şeyler şeklinde tanımlanmıştır.9 

Halk inanışları, toplumun kabul ettiği dinin hükümleri ve öğretileri dışında kalan; 

fakat halk arasında yaygın bir şekilde yaşatılarak bir sonraki kuşaklara aktarılan 

inanmalardır. Toplumlar; hayatlarını derinlemesine etkileyen inanış, adet ve geleneklerini 

yeni bir dine veya kültüre girdiklerinde bırakmazlar ve yeni dinin ve yeni kültürün 

özelliklerine eski inanış, adet ve geleneklerini uydurmaya çalışırlar. Halk inanışları 

toplumsal hayatımızda teknik gelişmelerden, evlenmeye, doğuma, ölüme, sosyal 

hayatımıza kadar, her türlü etkinlikte bulunmaktadır.10  Bu bağlamda inanç ve inanış 

arasındaki temel fark; inancın, bir dinin mensupları tarafından kabul edilerek iman 

temeline dayanan bir takım uygulamalar olması; buna mukabil inanışın ise herhangi bir 

dinin inanç sistemi içerisinde olmayan, daha çok toplumsal geleneğe veya kültüre 

dayanan ve sonraki nesillere aktarılan pratiklerden ibaret olmasıdır. 

 

Toplumlar kültürlerini, inanç sistemlerini, örf ve âdetlerini; geçmiş kuşaklardan 

devralarak ve yarattıkları eserleri de bunlara ekleyerek gelecek kuşaklara aktarırlar. 

Çok zengin kaynaklardan neşet eden halk inanışları, menşe’ itibariyle çok eski dönemlere 

uzanmakta ve süreklilik arz etmektedir.  

Evrensel bir olgu olan halk inançları (inanışları olmalı sanki), dünyanın her 

bölgesinde, ister ilkel ister modern olarak nitelendirilsin, tüm toplumlarda mevcuttur. 

Kutsalın yaygınlaşmasının bir sonucu olarak süreklilik arz eden halk inanışları, insanlık 

var oldukça devam edecek gibi görülmektedir.   

Makalemiz bir alan araştırması olup, makalemizin konusu; geniş ve derin bir inanç 

kültürüne sahip olan Kocaköy yöresinin halk inanışlarını, gelenek ve göreneklerini tabiat 

fenomeni yönüyle incelenmesi ve dinler tarihi açısından değerlendirilmesidir. 

 

Çalışmamızda, halk tarafından benimsenip özümsenmiş inanç ve uygulamaların 

olduğu gibi tespit edilmesi ve bunların değerlendirilip yorumlanması amacıyla duruma 

 
5 Ali Seyyar, Davranış Bilimleri Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, İstanbul 2004, s. 364.  
6 MEB, Din Eğitimi Genel Müdürlüğü, Dini Terimler Sözlüğü, Ankara 2009, s. 168.  
7 Türkçe Sözlük, s. 965.  
8 Orhan Hançerlioğlu, İnanç Sözlüğü, İstanbul 1975, s. 22.  
9 Türker Eroğlu,Çiğdem Kılıç, “ Halk Kültüründe Din ve İnanç Konusunda Yeni Bir Kavram:İnanış ” 

Sakarya 2008, s. 4.  
10 Abdullah Kılıç, “Isparta Yöresi Halk İnançları” Uluslararası Türkiye İnançları Kongresi Bildirileri, 

Ankara 2000, s. 415.  
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göre bazen dinî bir görünüme bürünmüş, bazen de dine açıkça aykırı olduğu bilinen 

uygulamalar incelenmiştir. 

Bu araştırmayla Kocaköy ilçesi tabiat ile ilgili halk inanışları Dinler Tarihi’nin 

metotlarından deskriptif ve fenomenolojik metotları kullanılarak incelenecek ve bu 

inanışlar elden geldiğince objektif bir tarzda değerlendirilmeye çalışılacaktır.  

Ayrıca yörede ateş, su, yağmur ve ağaç ile ilgili inanış ve uygulamalar nelerdir? 

Bunun dışında Kocaköy ve civarında yaşayan hayvanlarla ilgili inanış ve uygulamalar 

nelerdir ve sonuç olarak bütün bu inanış ve uygulamaların halk nazarında kabul 

görmesinin ana sebepleri neler olabilir? 

Gerçekte halk inanışları, sosyo-kültürel ve dini hayatımızda çok önemli bir 

olgudur. Fertleri birbirine bağlayan çok köklü, yaygın inanç ve uygulamalara sahip olan 

milletimiz, çok eskiden beri süregelen inanç ve kültürünü, dünyamızda meydana gelen 

sosyo-kültürel ve teknolojik gelişmelere rağmen, gizemli bir şekilde hala belli ölçülerde 

korumaya devam etmektedir. 

Çalışmamız “alan araştırması” olduğu için temel malzememiz görüştüğümüz 

kişilerdir. Görüştüğümüz bu kişilerle mülakat kendi doğal ortamlarında yapıldığından 

aldığımız bilgilerin sağlıklı olduğu kanaatindeyiz. 

Araştırma yapılırken görüşme ve mülakat yöntemlerine başvurulmuştur. Bu sırada 

kayıt cihazları da kullanılmıştır. Ayrıca tabiat ile ilgili inanış gibi bazı kültür unsurları, 

gerçekleştikleri esnada yerinde incelenmiştir. Elde edilen veriler Dinler Tarihi’nin en 

önemli metotlarından deskriptif ve fenomenolojik metotlar temelinde değerlendirilmiş ve 

objektif bir tarzda sınıflandırılarak sunulmuştur. 

 

II. Tabiat ile İlgili Halk İnanış ve Uygulamalar 

 

2.1. Su Kültü ile İlgili İnanışlar 

Anadolu’nun farklı yörelerinde olduğu gibi Kocaköy çevresinde de şifalı 

olduğuna inanılan muhtelif sular, çeşitli ruhsal ve bedensel hastalıkların tedavi edilmesi 

amacıyla halk tarafından şifalı sayılır. Yörede “Ziyaret Çeşmesi”, “Ambar Çayı”, 

“Haruniye Çeşmesi” ve “Şeyh Musa Pınarı”nın suları halk tarafından şifalı olarak görülür 

ve bu sulara kutsallık atfedilerek onlarla ilgili bazı menkıbeler anlatılır. 

 

2.1.1. Ambar Çayı 

Bu nehir adını Kocaköy’ün 3 km batısındaki Ambar köyünden alır. 1869 

Diyarbakır salnamesinde Ambar nehri ile ilgili bilgi verilirken, “Nehr-i mezkur 

Diyarbekir sancağında Lice kazasına tabi Hani nahiyesinde müdür makarrı olan Hani 

kasabası derunundaki Ayn-ı Kebir namıyla çıkan su olup oradan cereyan ile Pir Hüseyin 

(Ali bardak) karyesinden ve Karakoç’tan bil mürur Türkmen nahiyesinde Bismil 

karyesinden beride Köseli karyesi önünde Dicle nehrine munsap olur”11 denilmektedir. 

Bu ırmağın sularının bazı cilt hastalıkları için şifalı olduğuna inanılmaktadır. 

Kocaköy’den bir vatandaş şöyle anlatıyor: 1989 yazında, iki sene boyunca bir cilt 

hastalığına yakalanmış küçük bir çocuk olan Necat Kaya’nın hastalığına hiçbir çare 

bulunamamış ve son bir umut olarak Şeyh İsmetullah Efendi’ye götürmüştük. Seyda, 

hasta için bir iki dua okuduktan sonra, “götürün, Ambar ırmağında yıkayın, iyileşir” 

 
11 Diyarbakır Salnameleri, c.3, s. 97. 
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demişti. Ambar çayı suyunun, doktorların şifa bulamadıkları bu hastalığa iyi 

gelebileceğine asla ihtimal vermiyorduk. Fakat başka çare de olmadığı için bize 

söylenenleri yerine getirdik. Necat, bu ırmakta bir defa yıkanmakla şifa buldu. Annesi, 

Ambar çayından bidonlarla eve getirdiği suyu da kutsal sayıyor ve bunu dökmek için 

temiz bir mekân arıyordu.12 

2.1.2. Ziyaret Çeşmesi 

Ziyaret Çeşmesi Kocaköy ilçe merkezine bir km. uzaklıkta Derindere mevkiinde 

bulunan bir pınardır. Suyu sulamada kullanılır. Ancak orada bulunan “Abdürrezzak” 

isimli bir yatırdan ötürü kutsal sayılmakta, bu su ile asla taharet temizliği yapılmamakta, 

suyunun insan dışkısına temas etmemesine azami dikkat edilmektedir. Bu çeşmenin 

beslendiği sudaki balıkları yiyen insanların delireceğine inanılmaktadır. Bu çeşmenin 

içinden alınan toprak, özellikle hayvanların yakalandıkları meme hastalıklarına iyi 

geldiğine inanılmaktadır.13 

 

2.1.3. Şeyh Musa Suyu 

Akdiken mahallesinde olan bu suyun çamuru, romatizma hastaları tarafından şifa 

umuduyla vücudun ağrıyan yerine sürülmesi suretiyle kullanılmaktadır. Hem insan hem 

de hayvanların hastalığına şifa olduğundan Çarşamba günleri ziyaretçileri oldukça fazla 

olur. 

 

2.1.4. Haruniye Çeşmesi 

Şeyh Harun ziyareti civarından çıkıp güneyindeki toprakları suladığını ve bu 

suladığı tüm toprakların vakfedildiğini Örfizade vakfındaki vakfiye bilgilerinden 

öğrenmekteyiz. 14 

Burada daha önce kaynak bir su olduğu, hem yerleşim yerinden hem su 

kanallarından hem de Örfizade vakfiyesinde geçen Haruniye çeşmesinin ve suyunun 

vakfedildiği beyannameden anlaşılmaktadır. Bu suyla ilgili olarak vakfiyedeki beyanat 

şöyledir: “Mülkiyetine sahip oldukları Haruniye çeşmesinden çıkan suyun şeyh 

Abdurrahman es-Saidî el-Hüseynî’nin kerametiyle mübarek olmasından dolayı 

ziyarettir.” 15  Böylece vakfiyedeki açıklamalardan bu suyun, ziyaret suyu olduğu 

anlaşılmaktadır. Vakıfta bu ziyaretteki suyun ve suyun suladığı arazilerin vakfedildiğini, 

bu araziyi ve sınırlarını belirttikten sonra “her kim vakfıma girer ve ihanet ederse bu 

durum onu öldürür ve ahirette ve dünyada harap eder.” 16  şeklinde bir de bedduada 

bulunmaktadır. Bu sebeple insanların bu suya hürmetle yaklaştıkları söylenir. Ancak su 

günümüzde kurumuştur. 

2.1.5. Pınarlar Başı (Serê Kaniyân) 

Arkbaşı mahallesinin 1 km. kadar kuzeyinde, güneydoğuya doğru akmakta olan 

Pamuk çayın Mecnefa suyunu alıp güneye döndüğü dirsekte bulunan su kaynaklarıdır. 

Burada kayalık bir zeminin oluklarından irili ufaklı kırk kadar pınar akmaktadır. Bu 

yüzden buraya kırk çeşme de diyenler vardır. Buradaki halkın inanışına göre eskiden 

Silvan (Farkin) yolu buradan geçiyordu. Rivayete göre evliyadan birisi bir yolculuk 

 
12 Mahmut Kaya, 59 Yaşında, Kaya Mahallesi;  Akdemir, s. 80. 
13 Akdemir, s. 81. 
14 Abdurrahman b. Numan Vakfiyesi, VGMA, Dolap no: 50.  
15 Yılmaz, s. 69.  
16 Abdurrahman b. Numan Vakfiyesi, VGMA, Dolap no: 50.  
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esnasında dinlenmek için, şimdiki pınarların bulunduğu yerde konaklamış, yanındaki 

suyu tükenmiş, oldukça susamış. Bu zat burada dinlenirken, hafif uykuya dalmış, 

rüyasında kendisine biri şöyle seslenmiş: “Senin suyun ayakların altındadır. Elindeki 

asanla yere vur.” Uykudan uyanan Allah dostu, asasının dibinden suyun aktığını görmüş. 

Asayı alıp tam 40 ayrı yere vurmuş hepsinden de su fışkırmıştır. Bu yüzden buraya “Kırk 

Pınarlar” denilmektedir. O günden sonra bu su hiç kurumadan günümüze kadar şifalı su 

olarak kalmıştır. Hatta bu zat ölene kadar buradan ayrılmamıştır. Pınarların hemen yüz 

metre ilerisindeki “Serê Kaniyân Dedesi”isimli yatırın bu zat olduğunu söyleyenler de 

vardır. İnsanı ferahlatan bu soğuk suyun çocuğu olmayanların uğrak noktası olmakla 

birlikte hayvan hastalıklarına da iyi geldiğine inanılmaktadır.17 

 

2.1.6. Bırkleyn Suyu ve Mağaraları 

Dicle nehrinin iki önemli kolundan biri olan Bırkleyn suyu Kocaköy, Hani ile Lice 

üçgeninde Bingül-Genç yolunun üzerinde bulunur. 18  Birbirine paralel olarak uzanan 

kayalıklarda üç mağara bulunur. Bu mağaraların astım hastalığına iyi geldiğine inanılır. 

Astım hastalığı olanlar bu mağaralarda bir süre bekleyip tedavi olurlar. 

Bırkleyn mağaraları hakkında halk arasındaki önemli inanışlardan biri de Hızır’la ilgili 

olanıdır. İnanışa göre Hızır, Bırkleyn mağaralarına gelmiş, bu mağaralardan birinde 

cennetten çıkıp yine cennete doğru akıp giden Dicle ırmağının kaynaklarından birini 

oluşturan ölümsüzlük suyundan içmiş ve ölümsüzleşmiştir. Başka bir inanışa göre de 

Hızır, yine ucu Kaf dağına çıkan bu mağaralarda Zülkarneyn ve Hz. Musa ile 

buluşmuştur.19 

2.2. Ateş Kültü ile İlgili İnanışlar 

Ateş arınmayı, temizlenmeyi ve yeniden doğmayı temsil eder. Türklerin 

Ergenekon’dan çıkışı, dağı eriten ateş sayesinde olduğu bilinmektedir. Bu bir kurtuluş 

yolu, yenden doğuşu ve yol bulmayı temsil ettiğinden nevruzdaki ateşe bu manada yeni 

bir anlam katmıştır. Yine aileyi temsil eden ocak kelimesinin ateşe atıfla aile 

büyüklerinden birinin ölmesiyle ‘‘ocağı söndü’’ tabirinin kullanıldığı görülmektedir. 

Ateşin insan hayatının hemen bütün safhalarında çok önemli rol oynayan bir unsur olduğu 

bilinmektedir. Bu sebeple insanlık tarihinin gelişim süreci içerisinde ateşin icadından 

önceki ve sonraki hayat şartları arasında görülen farklar ateş üzerindeki düşünceleri 

yoğunlaştırmıştır. Dolayısıyla insanlığın sahip olduğu kültürel değerlerin de etkisiyle 

ateşin icadına ilişkin her milletin kendi milli kültüründe çeşitli inanışlar ortaya çıkmıştır.20 

Bu inanışlar, Anadolu’nun farklı bölgelerindeki ateşle ilgili halk inanışlarına benzer 

şekilde Kocaköy ve çevresinde de canlılığını korumuştur. Genel olarak Kocaköy’de 

ateşle ilgili olarak şu tür inanışlara rastlanmıştır: Ateşe sövme ve tükürmenin uğursuzluk 

getireceğine, ateşin su dökülerek söndürülemeyeceği ancak toprakla örtülebileceğine ve 

ateşe küçük abdest yapmanın günah kabul edildiğine inanılır. Ayrıca akşamları evden ateş 

çıkarılmaz. Aksi halde uğursuzluk getirebileceğine inanılmaktadır.21 

Ateşin veya külün üzerine su dökerek söndürülmek isteniyorsa mutlaka besmele 

çekilmesi gerekir. Aksi takdirde bu kişileri cin ve peri çarpar. Sarımsak ve soğan gibi 

 
17 Ramazan Utku, 56 Yaşında, Çiftçi, Arkbaşı Mahallesi; Akdemir, s. 84.  
18 Beysanoğlu, c. 1, s. 70. 
19 Muhsine Helimoğlu Yavuz. Diyarbakır Efsaneleri, İstanbul 1992, s. 42.  
20Emine Kırıcı, Türk Kültüründe Ateşle İlgili İnanışlar, Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları 

Merkezi, Ankara 1998,  s. 398.  
21 Veysi Genç, 47 Yaşında, Bozyer Mahallesi.  
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yiyecekler ateşe atılırsa o eve fakirlik gelir. Eğer biri rüyasında ateş üzerine kurulmuş 

tencere ve kazan görürse bu, o kimsenin öleceğine işaret sayılır. Ateşe karşı ibadet 

edilmez, namaz kılınmaz. Bu durumda Allah’a değil sanki ateşe secde edilmiş olduğuna 

inanılır. Ateş sönünce cin, peri gibi görünmeyen varlıklar ocak başında toplandığından, 

sönmüş ocağın yanında yatmak sakıncalı görülür.22 

Ateşe saç atmak günah sayıldığından saç, genellikle duvar deliklerine konulur. Akşamları 

ev süpürülmez. Eğer akşam mutlaka evi süpürmek gerekiyorsa süpürgenin ucu hafifçe 

yakılır. Ateş, ocak ve sobada arkadan öne doğru yanarsa, devletin (zenginlik ve 

mutluluğun) geriden geldiğine inanılır.23 

2.3. Hayvanlar İle İlgili İnanışlar 

İnsanlar ve hayvanlar ilk dönemlerden itibaren yaşam alanını birlikte paylaşmışlardır.  

Kökenleri çok eskiye dayanan hayvanlarla ilgili inanışlar, Kocaköy ve çevresinde 

geçerliliğini hala korumaktadır. Yörede hayvanlarla ilgili yaygın olan inanış ve 

uygulamalar şunlardır: 

 

2.3.1. Kedi 

Kedi ile aynı ortamda yatılmaması var olan inanışlardandır. Kedinin insanın 

ruhunu çaldığına ve ömrünü kısalttığına inanılır. Kedinin yedi ruhlu olduğuna inanılır. 

Buna binaen yörede hastalık, kaza vb. olumsuzlukları geçirip ayakta kalan insanlar için 

“pısinga heft rıh” yani “yedi canlı kedi” denilir. 

edi öldürmenin kişinin başına çok büyük bela ve musibetler getireceğine inanılmaktadır. 

Ayrıca insanın nankörlüğünün kediden kaynaklandığı da var olan inanışlardandır.. 24 

Ayrıca kara kedinin insanın önünden geçmesinin uğursuzluk getireceğine ve işlerin ters 

gideceğine yorulur. Kediyi Hz.Ali’nın sıvazladığı inancı sebebiyle kedinin hiçbir zaman 

sırtüstü düşmediğine inanılır.25 

 

 

2.3.2. Köpek 

Kocaköy ilçesinde ve çevresinde halk Şafii mezhebine mensup olması sebebiyle 

köpeğe dokunmanın necaset olduğuna inanılmaktadır. 26 

Köpeğin uluduğu yere en yakın evde ölü çıkacağına olan inanış köpek ulumasını 

uğursuzluk olarak kabul edilmesini yol açmıştır. Köpek geceleyin vakitsiz ulursa bir 

uğursuzluk veya doğal bir afet olacağına inalır. Meleklerin köpek besleyen eve 

giremeyeceği kabul edilen inanışlardandır.27Köpeğe sabun yedirilirmesi, kuyruğunun 

kesilmesi onu daha uyanık ve gaddar olmasını sağladığı inanışı hâkimdir. Kötü rüya 

görülürse, köpeğe ekmek yedirilir. Böylece başa gelebilecek kötü şeylerin engellenmesi 

sağlandığına inanılır. 28 

 

 
22 Mehmet Kılıç, 62 Yaşında, Kokulupınar Mahallesi.  
23 Ömer Çelik, 75 Yaşında, Çaytepe Mahallesi. 
24 Fatma Yıldız, 74 Yaşında, Kokulupınar Mahallesi.  
25 Ömer Çelik, 75 Yaşında, Çaytepe Mahallesi.  
26 Mahmut Yazgan, 79 Yaşında, Yenişehir Mahallesi.  
27 Mahmut Akdemir, 63 Yaşında, Çakmaklı Mahallesi.  
28 Mehmet Akdemir, 66 Yaşında, Kaya Mahallesi.  
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2.3.3. Horoz 

Horozların melekleri görebildiği inancı yaygındır. Melekleri gören horozlar öter. 

Bundan dolayı kimin evinde horoz vakitsiz öterse azraili gördüğünden o evden cenaze 

çıkacağına inanılır. Horozun akşam itibariyle veya gece yarısı  vaktinde ötmesi 

uğursuzluk kabul edilir. Böyle bir horoz hemen kesilir. Horoza soğan ve biber gibi acı 

yiyecek verilince güçlü ve yenilmez olur. Tavuklar erkenden tünerse, o gece kar yağar.29 

 

2.3.4. Örümcek 

Örümceklerin, Hz. Muhammed (sav)’i müşriklere karşı korumasından dolayı 

kutsal sayılmaktadır. Bu olayın Cuma günü olduğu kabul edilir. Bunun sonucu olarak da 

örümcek ağını bozanın yuvasının yıkılacağına inanılır. Bu sebeple kadınlar evde temizlik 

yaparken cuma günleri örümcek ağlarını bozmazlar.30 

 

2.3.5. Yılan 

Yılanın hain ve fırsatçı bir hayvan olduğu inancı vardır. Yılanın insanı ısıracağı 

inancından kaynaklı görüldüğü yerde öldürülmesi gerektiği ifade edilir.  Yoksa yılanın 

ilk fırsatta insanı ısıracağına inanılır. 

Bunun yanında yılanın talihsiz olduğu inanışı da bulunmaktadır. Öyle ki yılana tüfekle 

nişan bile almadan ateş edilse dahi yılanın vurulmuş olduğu inanışı hakimdir. 

Kocaköy’de yılan ve kertenkele hakkında şöyle bir efsane vardır. İnanışa göre eskiden 

yılanların da bacakları varmış. Bir gün yılan ile kertenkele karşılaşmış. Yılan kertenkeleyi 

yemek niyetindeymiş. Kertenkele ise kurtulmanın bir yolunu arıyormuş. Yılana kendisi 

dâhil neler yiyebileceğini sormuş. Yılan yiyebileceği nesneleri saymış. Kertenkele “ama” 

demiş, “ben bacaklarımı bile yiyebilirim.” Yılan “bunu ben de yapabilirim” demiş. 

Kertenkele, “haydi bakalım” demiş, “kim önce bacaklarını yiyecek.” Yılanın gözleri iyi 

görmediği için, kertenkele bacaklarını yiyormuş gibi yapıp onları karnının altında 

gizlemiş. Yılan ise obur ve hırslı olduğu için bütün bacaklarını yemiş. Kertenkele de 

fırsattan istifade edip kaçarak canını kurtarmış. Yılanlar ise o gün bu gündür karınları 

üzerinde sürünerek gezmek zorunda kalmıştır.31 

 

2.3.6. Kertenkele (Zerdo) 

Hz. İbrahim ateşe atılırken, kertenkelenin ateşi söndürmek için ağzıyla su 

taşıdığına inanıldığından kertenkele kutsal kabul edilir. Kertenkeleyi öldürmenin günah 

olduğuna inanılır.32 

 

2.3.7. Keler (Kümkümok) 

Halk inanışına göre Hz. İbrahim ateşe atılırken, keler (kümkümok) hayvanının 

ateşe üfleyerek ateşi harladığı söylenilmektedir. Bundan dolayı kümkümok görüldüğü 

yerde öldürülür. Hatta yedi tane kümkümok öldüren kişinin cennete gideceğine inanılır. 

Kümkümok gören kişinin ağzını kapatması gerektiğine, zira ölümden kurtulmak için 

 
29 Rahmi Çakmak, 57 Yaşında, Yazı Mahallesi.  
30 Fatma Hüseyinoğlu, 75 Yaşında, Gözebaşı Mahallesi.  
31 Fatma Efe, 87 Yaşında, Şeyhşerafettin Mahallesi; Akdemir, s.270. 
32 Akdemir, s.270.  
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sırtüstü yatarak ölü taklidi yapan bu hayvan kişinin onu öldürme teşebbüsü esnasında 

kendisini döndürerek kişinin dişlerini saydığı ve sayılan dişlerin de kısa zamanda 

döküleceğine inanılmaktadır.33 

 

2.3.8. Uğur Böceği 

Eline veya vücudunun herhangi bir yerine uğur böceği konan kişinin çok şanslı 

olduğu gün boyu bütün işlerinin iyi gittiğine ve hacca gideceğine inanılır. Ayrıca  kişinin 

elindeki uğur böceği hangi yöne doğru uçuyorsa o yönden kişinin misafirinin geleceği 

inanışı görülmektedir.34 

 

2.3.9. Kurt 

Bölgede kurdun çok talihli bir hayvan olduğuna inanılır, bu sebeple keskin 

nişancıların bile onu zor vurduğu inancı vardır. Kurdun bu özelliğinden dolayı şanslı 

insanlar için dişi kurdun tenasül organını taşıyor manasında “Kûzê gür pêveye” tabiri de 

kullanılmaktadır. Hatta dişi kurdun tenasül organı kesilerek, muska gibi taşınırsa şans, 

uğur ve talih getirir inanışı bulunmaktadır. Ayrıca olumlu anlam dışında olumsuz anlam 

da barındıran ifadeler bulunmaktadır. Bu anlamda “kurdun alnında Azrail’den iki tüy 

bulunur” şeklinde bir deyim daha vardır. Kurdun vahşiliğini belirtmek için ise “Kurt 

dişlerini birbirine çarpsa kıvılcım çıkar.” şeklinde bir inanış da vardır. 35 

 

Kocaköy’de kurt ağzını bağlamakla ilgili inanışlar da bulunmaktadır. Bölgede 

temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olduğu için hayvanların, hem kötü niyetli 

insanlardan hem de yırtıcı hayvanlardan korunmasına önem verilir. Bölgenin coğrafi 

yapısı hem büyükbaş hayvancılığına hem de koyun ve keçi yetiştirmeye elverişlidir. 

Bundan dolayı yörede büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapılır. Hayvanlar sabahları 

çobana verilir. Gün boyu otlatıldıktan sonra akşamları sahiplerine teslim edilir. Eğer 

hayvanlardan eve dönmeyen olursa bunun kırsalda kaybolduğu ve kurt gibi yırtıcı 

hayvanlara yem olabileceği düşünülür. Hayvanın korunması için de kurdun ağzının bir 

hoca tarafından bağlanması gerektiğine inanılır. Bu işlem birkaç şekilde yapılır: 

Öncelikle hocaya gidilir. Bir bıçağa “Ayete’l Kürsi” duası okunur, sonra da bıçağın ağzı 

açılır ve kapatılır. Bu şekilde kurdun ağzının da kapatıldığına inanılır. Ayrıca yöredei bazı 

mahallelerde hayvanları kaybolan kişiler dua okuyarak ellerindeki ipe düğüm atar, ipe 

düğüm atma ile kurdun ağzını kapatma arasında benzerlik kurulur.  Böylelikle ipe düğüm 

atarak kurdun  ağzının da bağlanıldığı inanışı görülmektedir. 

Tepecik mahallesinde ise Kur’an-ı Kerim’den “Şems süresi” bir nefeste okunup 

“Vela yehafu ukbaha” dendiğinde bıçağın ağzı kapatılır. Kaybolan hayvan sağ salim 

döndükten sonra kurdun ağzı açılır. Eğer kurdun ağzı açılmazsa açlıktan öleceği ve bunun 

vebal olacağına inanılır.36 

 

 
33 Hatun Tarhan, 66 Yaşında, Kaya Mahallesi.  
34 Abdullah Bilgi, 66 Yaşında, Akdiken Mahallesi.  
35 Akdemir, s.270.  
36 Hamit Ateş, 68 Yaşında, Emekli İmam - Hatip, Tepecik Mahallesi.  
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2.3.10. Tavşan 

Kocaköy halk inanışında evde tavşan beslemenin uğursuzluk getirdiğine  tavşan 

besleyen evin de bereketinin kaçacağına inanılmaktadır.37 

 

2.3.11. Ayı 

Ayıların tarihsel zaman diliminde insandan hayvana dönüşümü inanışı 

bulunmaktadır. Bu bağlamda yörede aktarılan bir efsaneye göre; Göçerler (Koçerler) 

kışlaktan yaylaya göçüyormuş. Koçer reisinin aşerme döneminde olan hamile bir gelini 

varmış. Yolda bunların bir devesi, bir uçurumdan düşüp mundar olmuş. Murdar olduğu 

için hayvanın leşini bırakıp yola devam etmişler. Aşeren gelinin canı kebap eti 

çekiyormuş fakat utancından bunu kimseye açamıyormuş. Gelin, “oba hareket edince 

ben, bu mundar hayvanın etinden birazını saçta kebap edip yer ve hemencecik obaya 

yetişirim” diye düşünmüş. Alelacele ateş yakmış, üstüne sacı koymuş, ölü deve etinden 

bir miktar kesip saca koyarak kebap etmeye başlamış. Bu sırada göç halindeki obanın 

reisi, gelininin yokluğunu fark etmiş ve geri dönmüş. Gelin, kayınpederinin uzaktan 

dörtnala gelmekte olduğunu görünce o kadar utanmış ki, yâ Rabbi, beni hemen bir 

hayvana çevir de kayınbabam beni bu halde görmesin, diye dua etmiş. Allah, bu gelinin 

duasını kabul ederek onu ayıya çevirmiş. Bu yüzden ayılar, eti mundar etmeden, yani 

kokutmadan yemezler.38 

 

2.3.12. Kaplumbağa 

Yörede kaplumbağa ile ilgili şu inanışlar vardır. Kaplumbağa kendini yabanda 

canavar sayar. Kaplumbağa biteceğinden korkup toprak yemediği için hep aç gezer. 

Kaplumbağanın cinsel gücünün çok olduğu bu yüzden; ‘‘Üzerimdeki şu bağa olmasaydı, 

günde yedi kızı iğfal ederdim.’’ diye hayıflandığına inanılır. 39 

 

2.3.13. Koyun 

Koyun, geniş kuyruğuyla avret mahali kapalı kaldığı için hayır ve güzelliğin 

timsali olarak görülür. Bu özelliğiyle koyunların melekler gibi olduğuna inanılır. İnanışa 

göre Hz. İsa, Romalılardan kaçarken koyun sürüsünün içine gizlenmiş, koyunlar, 

peygamberin başına kümelenerek onu düşmanlarından saklamışlar, Hz. İsa da onlara 

Allah size melek hayâsı versin, diye dua etmiş. 40  Koyun beslemenin evde bereketi 

artırdığı inanışı  söylenmektedir.41 

Sürüden sağılan ilk süt fakirlere dağıtılır. Koyunların yavruları ölürse, birinin leşi 

göze çarpar bir yere asılarak kem gözlerden korur.. Sürüye çarşamba günü tuz verilirse, 

hayvanların romatizma hastalığına iyi geldiğine inanılmaktadır. Süt ve süt mamulü 

(yoğurt, ayran, peynir vs.) hediye edenin kabı yıkanmadan iade edilir.42 

 

 
37 Fatma Efe, 87 Yaşında, Şeyhşerafettin Mahallesi.  
38 Meryem Akdemir, 74 Yaşında, Şeyh Şerafettin Mahallesi.  
39 Akdemir, s.268.  
40 Salih Yılmaz, 73 Yaşında, Çaytepe Mahallesi.  
41 Hasan Uruç, 66 Yaşında, Kanidisk Mahallesi.  
42 Amine Çali, 87 Yaşında, Kokulupınar  Mahallesi.  
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2.3.14. Keçi 

Keçilerin şeytan ruhlu olduğuna inanılır. Zira Hz. İsa, Romalılardan kaçarken keçi 

sürüsünün içine girmiş. Keçiler dağılarak, peygamberin başına kümelenmemiş ve böylece 

onu düşmanlarından gizlememişler. Hz. İsa da onlara Allah size şeytan huyu versin, diye 

beddua etmiş. O günden beri keçinin kuyruğu dikilerek ayıp yerleri görünür olmuş.43 

Keçinin, kuyruğunun yukarı doğru durması ve ayıplı yerlerinin her zaman açık 

olmasından ötürü çirkin şeyleri temsil ettiğine inanılır. Doğum yapmış keçinin sütü kanlı 

geliyorsa, bu hayvan “godiş (beşbıyık)” ağacının üzerine sağılarak iyileşeceğine inanılır. 

Keçi idrarının kulak ağrısı için şifalı olduğuna inanılır. Özellikle küçük çocukların kulak 

ağrılarının geçmesi için kulaklarına keçi idrarından birkaç damla akıtılır.44 

 

2.3.15. Kuşlar 

Üzerine kuş pisliği düşen kişinin talihli olduğuna ve zengin olacağına inanılır. 

Kuş yakalandığında eğer acı acı ötüyorsa o yakalayan kişiye beddua ettiği inanışı 

bulunmaktadır.45 

 

2.3.15.1. Karga 

Karganın çığlıkları yomsuzluğun işaretti olarak görülür. Bu yüzden karga sesi 

meşum sayılır. 

 

2.3.15.2. Güvercin 

Evde güvercin beslemenin uğursuzluk getirdiğine inanılır. Ölen günahsız 

insanların ruhlarının güvercin suretinde yeryüzünde dolaştığına inanılır. Güvercin olan 

eve melekler gelmez.46 

 

2.3.15.3. Baykuş 

Baykuşun  uğursuzluk getirdiğine inanılır. Bir evin damında baykuş öterse, o 

evden ölü çıkacağı inanışı görülmektedir. Baykuş hangi tarafa doğru öterse, oraya felaket 

geleceği, ancak öten baykuş hemen uzaklaştırılırsa uğursuzluğun bertaraf edileceğine 

inanılır.47 

Baykuşların baktıkları şeylere nazarı dokunan hayvanlar olduğu kabul edilir.  Baykuşlar 

viran yerlerde öterler. Bu durum, halk arasında bir deyimin doğmasına  sebep olmuştur: 

Issız ve tenha yerler için “kund lê kuku naka (orada baykuş bile ötmüyor)” deyimi 

kullanılmaktadır.48 

 

 
43 Salih Yılmaz, 73 Yaşında, Çaytepe Mahallesi.  
44 Amine Çali, 87 Yaşında, Kokulupınar  Mahallesi.  
45 Ali Kar, 69 Yaşında, Eyüpler  Mahallesi.  
46 Halime Kılıç, 64 Yaşında, Şeyh Şerafettin Mahallesi.  
47 Ahmet Yıldız, 65 yaşında,Kokulupınar Mahallesi.  
48 Akdemir, s.271.  
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2.3.15.4. Guguk (Keku) 

Yörede Keku kuşu, yani kuş olan kızın efsanesi, halk arasında hala canlılığını 

korumaktadır. Efsaneye göre; anneleri ölen iki kardeş sıkıntılı günler geçirirler. Babaları 

çocukları perişan olmasın diye başka bir kadınla evlenir. Üvey anne çocuklara iyi 

davranmaz, onlara hep eziyet eder. Çocuklar da korkudan durumu babalarına anlatmazlar. 

Kadın bir gün iki kardeşi kenger toplamaya gönderir. Ancak çocuklara delik torba verir. 

Ablası kengeri söker, küçük kardeşi torbaya koyar. Akşam eve gelmek için yola 

koyulurlar. Bir müddet yürüdükten sonra bakarlar ki torbada hiç kenger yok. Evde üvey 

anne korkusundan ablası kardeşine kızarak “Kengerleri sen yedin!” der. Kardeşi ise “ben 

yemedim abla, inanmıyorsan karnımı yar bak” der. Ablası kardeşinin karnını yarıp bakar 

ve kardeşinin kengerleri yemediğini görür. Sonra torbaya bakar,  torbanın delik olduğunu 

fark eder. Kengerlerin torbadan döküldüğünü anlar. Abla yaptığından pişman olur, 

kardeşinin yarasını sarar. Ancak kardeşi çok geçmeden ölür. Kardeşini yıkar ve kendi 

elleriyle defneder. Abla, kardeş acısına dayanamaz ve Allah’a yalvararak “Allah’ım beni 

kuş yap, acımı bütün dünyaya anlatayım!” der. Kızın dileği kabul olur ve kuş olur. Her 

yıl kenger mevsiminde akşam vaktinde öter, şu anlama gelen sözleri söyleyerek ağıt 

yakar: “Kekoo, ke kır, mın kır, ke kuşt, mın kuşt, ke şuşt, mın şuşt, kekoo, kekoo…”49 

Türkçesi (Abii, kim yaptı, ben yaptım, kim öldürdü, ben öldürdüm, kim yıkadı, ben 

yıkadım, abii,abii…) Kocaköy çevresinde bu efsane, ölüm, kaza vb.trajedileri çokça 

yaşayan ailelerin acılarını tarif etmek için anlatılır.50 

 

2.3.15.5. Hüdhüd 

Hüdhüd kuşunun da ayı gibi eskiden insan olduğu ifade edilir. Efsaneye göre 

insanın kuşa dönmesi şöyledir: Bir çiftçi, Ali ve Fatma adlı iki öksüz çocuğu ve bunların 

üvey anası olan eşiyle yaşıyormuş. Çiftçi ne zaman tarlasına çift sürse, hanımı tohumluk 

buğdayı kavurarak çuvalına doldururmuş. Çiftçi, buğdayın kavrulduğunu bilmediği için, 

bunu ekermiş fakat buğdaylar yetişmezmiş. Zavallı çiftçi bu durumu bilmiyormuş. Bir 

gün hanımı ile bu konuda dertleşirken, asıl amacı üvey çocuklarını ortadan kaldırmak 

olan kadın demiş ki, “köyümüzün üst tarafında büyük ve kovuklu bir ziyaret ağacı vardır. 

O ziyarete git, ziyaret et, etrafında dön, sonra ona bir sor bakalım, buğdayımız neden 

çimlenmiyor. Belki ziyaretteki yatır, bunu bize söyler. Ne yapsın, adamcağız bu tavsiyeye 

uymuş. Sabahleyin ziyarete doğru yola çıkmış. Fakat hanımı başka bir yoldan koşarak 

gidip ağacın kovuğuna yerleşip gizlenmiş. Derken adam da oraya varmış. Ziyaretin 

etrafına dolanmış. Sonra, “ey ziyaret!” diye seslenmiş. Ziyaretten ses çıkmamış. Birkaç 

tur daha dönmüş, “ey ziyaret!” diye bir daha seslenmiş, ziyaretten ses çıkmamış. 

Üçüncüsünde ağacın kovuğundaki karısı, “hımmm!” diye çağrısına cevap vermiş. Adam, 

“söyler misin, üç yıldır ektiğim buğday neden çimlenmiyor?” diye sormuş. Kadın demiş 

ki, “git, Ali’yi tarlanın üst tarafında, Fatma’yı alt tarafında kes, buğdayın yeşerir.” 

Adam dönmüş, denileni yapmaya karar vermiş. Ertesi gün tarlaya giderken, çocuklarını 

da yanına almış. O iki günahsız da güle oynaya babalarıyla tarlaya varmışlar. Bir süre 

sonra babalarının niyetini anlamışlar ve “Allah’ım, bizi kuşa çevirip bu zalimlerin elinden 

kurtar.” diye dua etmişler. Allah, onların duasını kabul etmiş, bunlar iki hüdhüd kuşu olup 

uçmuşlar. O gün bu gündür hüdhüdler birbirinden ayrılmayan çiftler halinde uçar 

dururlar.51 

 
49 Amine Çali, 87 Yaşında, Kokulupınar  Mahallesi.  
50 Akdemir, s.273.  
51 Recep Naza, 64 Yaşında, Boyunlu Mahallesi. Akdemir, s.275. 
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2.3.15.6. Leylek 

Göçmen kuşlardan olan leyleklerin kış mevsimini Hicaz’da geçirdikleri için hacı 

olduklarına inanılmaktadır. Bu yüzden kutsal kabul edilir. Bu kuşa kimse karışmaz. Eti 

helal olduğu halde yenilmez.52 

 

2.3.15.7. Yarasa 

Hazreti Süleyman (a.s.), Sebe Melikesi Belkıs ile evlendikten sonra, Belkıs ondan 

kuştüyünden bir yatak takımı yaptırmasını istemiş. Belkıs’ı kıramayan Hz Süleyman, 

kuşlara bir ferman yayımlayarak her birinin gelip yolunmasını istemiş. Yuvasındaki yeni 

doğmuş yavrularını yalnız bırakmak istemeyen yarasa, fermanı duyar duymaz herkesten 

önce gelip yolunarak yavrularının yanına dönmüş. O günden beri yarasalar tüysüz 

gezerler. İkinci sırada da baykuş bulunuyormuş. Fermanı duyunca gelmiş. Peygambere 

“bizi niye çağırdın” diye sormuş. Hz. Süleyman durumu anlatmış Fakat çok kazak bir 

erkek olan baykuş yolunmayı reddetmiş. Üstelik Hz. Süleyman’ın bu işi hanımının 

korkusundan yaptığını ileri sürerek onu ayıplamış. Duruma bozulup söyleyecek söz 

bulamayan Hz. Süleyman, baykuşu sarı gözlerinden ötürü yermek isteyerek “ şunun 

gözlerine bak” demiş. Baykuş, bunlar erkek gözleridir, beğenmedin mi? diye cevap 

vermiş. Kılıbık olduğu yüzüne vurulmuş bulunan peygamber söyleyecek söz bulamadığı 

gibi, fermanını geri almış. Böylece diğer kuşlar tüysüz kalmaktan kurtulmuş.53 

 

2.4. Gökkuşağı, Gök Gürlemesi ve Yıldız Kayması ile İlgili İnanışlar 

Genellikle ilkbaharda yağmurlu bir günün ardından gökyüzünde “gökkuşağı” adı 

verilen renkli bir kuşak oluşur. Kocaköy çevresinde bu kuşağa “Ayşo Fato Lebiya” yani 

Ayşe ile Fatma’nın kuşağı denilmektedir. Gökkuşağı görüldüğü zaman insanlar renklerin 

güzelliğini görmek için evlerinden dışarı çıkarlar. Kocaköy’de gökkuşağı ile ilgili 

inanışlar şunlardır: Gökkuşağının altında geçen kimsenin cinsiyetinin değişeceğine kız 

ise erkek, erkek ise kız olacağına inanılır. Gökkuşağının altından geçen kişinin dileğinin 

gerçekleşeceği kabul edilir. Gökkuşağının altından geçmenin uğurlu olduğuna inanılır.54 

Gökkuşağının üzerine doğduğu yerin hayırlı olduğu kabul edilir. Eğer mezarlığın üzerine 

doğmuşsa orada yatan kişinin cennet ehli olduğuna inanılır. Kocaköy ve çevresinde gök 

gürlemesi ve şimşek çakması olayı Allah’ın gücü ve kudretinin bir nişanesi olarak 

görülür. Gök gürlemesi ve şimşek çakması esnasında kelime-i şehadet, kelime-i tevhit 

söylenerek “euzu” besmele çekilir.55 

Yörede her insanın bir yıldızının olduğu inancı vardır. Yıldızın kayması bir 

insanın öldüğüne yorumlanır. Ayrıca yıldızın kayması esnasında tutulan dileklerin de 

kabul edileceğine inanılır. Yıldız kayarken meleklerin şeytanları alevli taşlarla kovaladığı 

inancı da bulunmaktadır.56 

 

 
52 Selahattin Durgun, 81 Yaşında, Akdiken Mahallesi; Akdemir, s. 279. 
53 İsmet Avcı, 67 Yaşında, Gökçen Mahallesi, Akdemir, s.269.  
54 Hanifi Ekin, 73 Yaşında, Bozbağlar Mahallesi. Mahalle Muhtarı.  
55 Ramazan Çelik 79 Yaşında, Şerifoğulları Mahallesi.  
56 Ömer Kamçı, 59 Yaşında, kokulupınar Mahallesi.  
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2.4.1. Yağmur Duası İli İlgili İnanışlar 

Kocaköy’de halk yağmur yağması için ya şeyh şeraffettin türbesi ya da Ulu 

Cami’inde toplanarak yağmur duasını okur. Orada eller gökten yere düşecek rahmeti 

sembolize etmek üzere ters açılır. Herkes hoca efendinin yaptığı duaya “âmin” diyerek 

iştirak eder. Ayrıca kazanlar dolusu yemekler pişirilir, yenir ve geri kalan yemekler de 

fakir fukaraya dağıtılır. Böylelikle yağmurla gelen berekete işaret edilir. 

 

2.4.2. Yağmur Gelini (Buka Baranê) 

Kocaköy’de kuraklık tehlikesinin belirdiği durumlarda yağmurun yağması için 

şöyle bir uygulama yapılır:  Mahalle gençleri bir kukla yaparak bu kuklaya kadın giysisi 

giydirirler. Gençler bu yağmur gelinini sokak sokak dolaştırırlar. Bazen gençlerden biri 

kadın kıyafeti giyer ve yağmur gelini oynar. Yağmur gelini ister kukladan olsun, ister 

insandan olsun yapılan bu “yağmur gelini” gençlerden kurulan bir korteş eşliğinde, ev ev 

dolaştırılır. Her evde yağmur gelinine bir bakraç su dökülür. Gelini dolaştıran gençlere 

tereyağı, salça, bulgur, para, kuruyemiş, kavurma, pestil, sucuk, gibi gıdalar hediye edilir. 

Mahalleyi dolaşma işi bittikten sonra kıra çıkılır. Toplanan gıdalardan bir yemek pişirilir. 

İmamlar davet edilerek yağmur için dua okunduktan sonra hazırlanan gıdalar yenir.57 

 

2.4.3. Dul Hanımların Talana Gitmesi 

Yağmurun yağması için sıra dışı davranışlarda bulunulması gerektiği de var olan 

inanışlardan biridir. Bu inançtan doğan uygulamalar arasında dul kadınların erkek 

kılığına girmesi de vardır. 

Bu inanışa göre; erkek kıyafeti giyen dul kadınlar, erkeklerin yaptığı sporları yaparlar. Üç 

adım, uzun atlama atarlar, taş yarıştırırlar, güreşirler. Hatta bazen gider komşu 

mahallelerin çobanlarını döverek sürülerini önlerine katıp talan ederler. Tabii çobanlar da 

konuyu bildiklerinden seslerini çıkarmaz, dövüldükten sonra kendi mahallelerinin 

muhtarına gidip Karaz yiğitlerin mallarını talan etmesini şikâyet ederler. Muhtar, yanına 

mahallesinin eşrafını alıp talanı kurtarmak için ricaya gelir, başlangıçta Karaz 

yiğitlerinden yüz bulmaz, azarlanır. Fakat mallarının o seferlik bağışlanması için uzun 

uzun dil döker, neden sonra talan kendisine bağışlanır.58 

 

2.4.4. Kaplumbağa Asma 

Kurak geçen mevsimlerde yağmur yağması için bir kaplumbağayı bacağından bir 

ağaca asıp yağmur yağıncaya kadar orada asılı bırakma inanışı bulunmaktaır. Yaygın 

inanışa göre, asılı kalan kaplumbağanın hatırına çok geçmeden, yağmur yağmaya başlar. 

Yağmur yağmaya başlar başlamaz da hayvan asılı olduğu yerden indirilir.59 

 

2.5. Ağaç Kültü İle İlgili İnanışlar 

Yeryüzünde en yaygın kültlerden biri olan ağaç kültü, dinler tarihi ve insanlık 

tarihinin hemen her döneminde kendini göstermektedir. Çünkü ağaç, birçok toplum ve 

 
57 Mehmet  Tolucan, 54 Yaşında, Yazı Mahallesi.  
58 Piresin Tolucan, 67 Yaşında, Yazı Mahallesi.  
59 Piresin Tolucan, 67 Yaşında, Yazı Mahallesi.  
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dinde, ilahların ve ruhların barındığı kutsal varlıklardır. 60  Hatta evren dev bir ağaç 

şeklinde tasavvur edilmiş ve varlığı simgesel olarak ağacın yaşam döngüsüyle ifade 

edilmiştir. Değişik toplumlarda ağaç kültünün izlerini masallar, destanlar ve efsanelerde 

görmek mümkündür. Kült olması açısından ağaç, bizzat şekliyle çok ilgi çekicidir. Ağaç, 

yerin dibine dalan kökleri, göğe doğru dik bir tarzda yükselen gövdesi ve gökyüzüne 

dağılan dal, budak ve yapraklarıyla olduğu kadar, mevsimden mevsime kendini 

yenilemesi ve daha pek çok özelliğiyle de arkaik toplumların bir takım dini düşüncelere 

sahip olmasında oldukça etkili olmuştur. 61   

 

2.5.1. Karga Ağacı (Dara Kıjkaê) 

İlçenin merkezinde, Kaya mahallesini doğu-batı istikametinde ikiye bölen 

kayalığın üzerinde yer alan yaşlı bir meşe ağacıdır. Kışları sert geçen Kocaköy’ de 

yiyecek bulamayan çok sayıda karga buraya ziyarette bulunanların artıklarından 

beslenmek için ağacın dallarına konduğu için bu isimle anılmaktadır. Kıjkaê ağacının ne 

zamandan beri burada yer aldığı bilinmemektedir. Ama geçen asırlarda kendisi ile emsal 

olan ağaçlar kesildiği halde, bu ağaç kesilmemiştir.  

1970’li yıllarda kış mevsimi sert geçen bir yılda, evi bu ağaca yakın olan biri, 

ağaçtan kestiği dalların “brêş” denen sürgünlerini aç kalan keçi sürüsüne yedirmiştir. 

Ancak çok geçmeden bu sürüde meydana gelen salgın hastalık ve bunun sonucunda 

verilen kayıplar, bu kutsal ağacın dallarının hayvanlara yedirilmesinden kaynaklanan 

uğursuzluktan kaynaklandığı şeklinde yorumlanmıştır. Bundan ötürü bu ağaç kutsal kabul 

edildiğinden herhangibir zarar verilmemiştir. 62  Karga ağacına atfedilen bu inanıştan 

dolayı ağaç ziyaret edilmekte ve ziyaretçiler tarafından ağaca bez ve çaput bağlanarak 

dilekte bulunulmaktadır. 

 

2.5.2. Çınar Ağacı (Dara Çınarê) 

Çınar Ağacı, Kocaköy’ün tarihi Ulu Cami’ne yakın bir yerde camideki su ve o civardaki 

başka bir çeşmenin suyundan beslenen anıt bir ağaç görünümündedir. Ne zaman dikildiği 

hakkında bir bilgi yoktur. Romatizmal hastalıkları bulunan kişiler ağaca zarar vermemek 

ve çarpılmamak için özellikle sonbaharda bu ağacın kendiliğinden düşen yapraklarını 

toplayıp oradaki çamurla birikte dize sürülmesinin romatizmal hastalıklarını 

iyileştireceğine inanmaktadır.63  

2.5.3. Ardıç Ağacı 

Kocaköy’de Ardıç ağacı ile ilgili şöyle bir inanış vardır. Düşmanlarından kaçan 

Hz.İsa’yı (a.s.) dallarının arasına alarak düşmanlarından gizlediği için, ardıç ağacı 

mübarek kabul edilir. Hz. İsa, ardıç ağacı için “Allah, yaz kış yapraklarını dökmesin” diye 

dua etmiş. O günden sonra da ardıç ağaçları kışın yapraklarını dökmezler. Kocaköy’de, 

Allah seni ardıç ağacına benzetsin anlamında “Xwedé te bıka mina dara hevérze” diye 

dua edilir.64 

 

 
60 Hikmet Tanyu, ‘‘Türklerde Ağaçla İlgili İnançlar’’ Türk Folkloru Araştırmaları Yılığı1975. Ankara 

1976, s. 129.  
61 Ahmet Yaşar Ocak, ‘‘Bektaşi Menkıbelerinde İslam öncesi İnanç Motifleri’’, İstanbul 1983, s. 83-84.  
62 Seyfettin Kaya, 78 Yaşında, Kaya Mahallesi.  
63 Kamile Almaz, 88 Yaşında, Kokulupınar Mahallesi.  
64 Hasan Almaz, 84 Yaşında, Şeyh Şerafettin Mahallesi. 
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2.6. Kocaköy’de Tabiat İle İlgili Diğer Bazı İnanışlar  

2.6.1. Nergis 

Kocaköy’de sadece Çaytepe civarında yetişen nergis çiçeği, baharın gelişini 

müjdeleyen çiçeklerdendir. Kocaköy’de yaşayan bir efsaneye göre, Hızır Hoca (Xoceê 

Xızır/Hz. Hızır) ile Hz. İlyas Kanihıdır mahallesindeki pınarın başında oturup yemek 

yemişler ve yemekleri de pişmiş yumurta imiş. Yemekte dökülen kırıntılardan ekmek, 

Allah tarafından bir bitkiye dönüşmüş. Yumurta akı kırıntısı; bu bitkinin çiçeğinde taç 

yaprak olmuş, yumurta sarısı; çiçeğin ortasındaki sarı renkli organları oluşturmuş. Tuz 

ise bu çiçeğin polen döken organlarını teşkil etmiş. Nergis buradan bütün dünyaya 

yayılmış.65 

 

2.6.2. Ay 

Kocaköy’de “Ay” hakkında şöyle bir inanış vardır. Annesi hamur yoğururken, 

küçük ve sabırsız bir erkek çocuğu olan “Ay”, karnı acıktığı için annesinden yiyecek 

istiyormuş. Annesi, hamur yoğurmayı bitirinceye kadar sabretmesini istemişse de 

dinletememiş. Sonunda sinirlenen annesi, hamurlu elleriyle çocuğuna tokat atmış. O 

günden beri, ayın yüzündeki leke görünümü bu hamur lekelerinden kaynaklı olup  

üzerinde var olduğu kabul edilir.66 

2.6.3. Kalkan Kayası (Tehta Mertal) 

İlçe merkezinin yaklaşık 2,5 km kadar güneybatısında yer alan bir yerdir “şeytan 

masası” veya “mantar kaya” adıyla bilinen oluşumun pek güzel örneklerinden biridir. 

Yaklaşık 1,5 m yüksekliğinde, 2,5-3 m çapında, mantar biçiminde, sediment 

tortullarından kireçli bir kaya olup rüzgâr aşındırmasıyla oluşmuştur. Özellikle gün 

batımında çok güzel bir manzara teşkil etmektedir. 

Bununla ilgili Kocaköy’de anlatılan bir efsaneye göre, Kalkan kayasının altında, 

içi altın dolu altın bir kazan vardır. Bu defineyi çıkarmanın tılsımı ise, bu kayanın 

üzerinde altıparmaklı bir adam kesmektir, üstelik bu adamın ismi de “Şeyxî (Şêxî-yê Şeş 

Pêçi)” olmalıdır. Kocaköy’de bu özellikte ve isimde birinin yaşadığı bilinmektedir.67 

Kocaköy’de ayrıca şu inanışlar da vardır; geceleyin ev süpürülmez, süpürülürse yerde 

oturmakta olan meleklerin rahatsız olacağına inanılmaktadır. Ayrıca uğursuzluk 

(yomsuzluk) olur ve yoksul düşüleceğine de inanılmaktadır. 

Namazını eda eden kişi, seccadesini kaldırıp dürmezse ya da katlamazsa, üzerinde 

şeytanın namaza duracağına inanılır. Tuzsuz ekmek yiyen kişinin, yere çok düşeceğine, 

nar meyvesinin yeni doğmuş oğlak sesini işittiğinde ise çürüyeceğine inanılmaktadır. 

Yine tereyağı ile ev zahiresini cinlerin tasallutundan korumak için bunlara çörek otu 

katılır. Uzun aradan sonra eve gelen misafirin ayaklarının altına demir atılır. Yeni alınan 

kıymetli eşyayı nazardan korumak için ateşe tuz atılır. Yılın ilk ununun ilk ekmeği 

köpeklere yedirilir. Tandırdan çıkan ilk ekmeği yiyenin eşi ölür. Korkmuş kişiye su 

içirilir. Hıçkıran kişi korkutulur. Adar (Mart) ayında damları loğlayanın eşi ölür. Allah 

insanı tüylü karıdan, tüysüz erkekten korusun vb. türünden birçok inanış da mevcuttur. 

Yatak takımı astarları ya da başka ihtiyaçlar için eve patiska ya da bez alınırsa, bir 

yerinden makasla kesilir. Aksi halde, bunun ev halkından birilerine kefen olacağına 

 
65 Ömer Çelik, 75 Yaşında, Çaytepe Mahallesi.  
66 Veysi Kılıç, 75 Yaşında, Hacı Reşit Mahallesi.  
67 Ganime Almaz, 67 Yaşında, Kokulupınar Mahallesi.  
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inanılır. Kurban bayramında dikiş dikilmemelidir, aksi halde iğne hacıların parmağına 

batacaktır. Kurban bayramı günü uyuyan, domuz çobanı olur. Giyinik elbisenin düğmesi 

dikilirse iftiraya uğranır. İki bayram arasında evlenilmez. Kavgayı kızıştırmak için iki 

elin tırnakları birbirine sürtülür. İncir odununu ve çırpısını yakanın tavukları ölür. 

Kurbağa öldürenin elinde siğil çıkar. Yıldızları sayanların elinde siğil oluşur. Nazar için 

boncuk, kemik, nal, bağa ve muska kullanılır. Uzun boylu insanlar ahmak olur gibi 

inanışlara da rastlanılmaktadır.68 

Bir kişinin organının daha iyi çalışmasını sağlamak için, hayvanın o organı yenir. 

Meselâ daha iyi görmek için hayvan gözü, ciğerlerin sağlamlaşması için hayvan ciğeri, 

daha zeki olmak için havan beyni, cesaret için hayvan ciğeri ve böbreğinin yenilmesi 

gerektiği türünden inanışlar da mevcuttur. 

Kocaköy, Diyarbakır ovasının bittiği ve Güneydoğu Anadolu Torosları’nın başlangıç 

kısmında kurulduğundan dolayı ciddi manada dağ kültü yoktur. Bununla birlikte 

Diyarbakır ovasından sonraki ilk dağın bir yüzünün Kâfirler (Kafıran) ve diğer yüzünün 

de Müslümanlar (Muhammediyan) olarak isimlendirilerek Muhammediyan tarafına bir 

çeşit kutsallık atfedilmektedir. 

 

2.7. Tabiatla İlgili İnanışların Dinler Tarihi Açısından Değerlendirilmesi  

Halk kültüründe tabiatla ilgili inanışlar arasında su ve su kaynakları önemli bir yer 

tutar. Potansiyel gücün ve ayrılmazlığın prensibi, her kozmik tezahürün temeli, bütün 

tohumların taşıyıcısı olan su, biçimlerin son oluş evresinde dönecekleri ilk özü simgeler. 

Başlangıçta ve kozmik döngünün sonunda su vardır ve olacaktır. Zira o bir hayat 

kaynağıdır. Su, kozmogoni, mit, ritüel ve ikonografide her zaman aynı şeyi ifade eder , 

her biçimin öncülü, her yaratının desteğidir. Suya dalmak, ilk biçime geri dönüşü, yeniden 

yaradılışı, doğumu simgeler. Çünkü suya dalmak biçimselliğin kaybı ve varoluş 

öncesindeki ayrışmamış olanla yeniden bütünleşmektir. Sudan çıkış, biçimin ilk kez dışa 

vurulduğu yaradılış eyleminin yeniden tekrarıdır. Suyla temas her zaman yenilenmeyi, 

canlanmayı temsil eder. Erginleme ritüelinde su, bir yeniden doğum bahşeder. Büyü 

ritüelinde tedavi eder. Cenaze törenlerinde ölümden sonra doğumu garantiler. Bütün 

potansiyel güçleri kendinde toplayan su, yaşamın simgesidir. Tohumlar açısından zengin 

olan su, toprağı, hayvanları ve kadınları döller. Tüm imkânları bünyesinde barındırır, 

potansyelinde mükemmel bir akıcılığa sahip olması her şeyin gelişimini sağlamaktadır.69 

Bu yüzden suyun hayat vermesi, kutsallığı ve şifalı olduğu inancı dünyanın farklı 

bölgelerinde benzer özellikler taşır. Hinduizm’de şafaktan önce Ganj nehrinde yıkanmak 

çok önemli bir ibadet iken, Şintoizm’de tapınağa yıkanmış ve temizlenmiş olarak girmek 

çok önemlidir. Yahudilikte de loğusalık, taharetsizlik ölü hayvan ve insana dokunmak 

gibi maddi ve manevi kirlenmelerden İslam’daki abdest gibi özel dinsel yıkanmalarla 

temizlenilir. Hıristiyanlıkta da asli günahtan  kurtulmak için, her yeni doğan su ile vaftiz 

edilerek Hıristiyan olur, ayrıca bir kiliseden diğerine geçenler de su ile yeniden vaftiz 

edilir.70 

İslamiyet’ten önce Türklerin tabiatla ilgili inanışları Orhon Kitabelerinde “ıduk 

yer-sub” (kutsal yer-su) şeklinde zikredilir. Bu anlamda ‘kutsal yer-su’lar hem koruyucu 

ruhları (iyeleri) hem de vatanı temsil etmekteydi. Tabiatta kutsal kabul edilen bu tür 

yerlerin manevi sahipleri, yani ruhları üzerinde yaşayan insanların mukadderatlarına da 

 
68 Hatta bu konuda “ Ömer İbn-i Hattab hariç, bütün uzun boylular ahmaktır” şeklinde bir hadis bile 

uydurulmuştur. 
69 Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, Çeviren Lale Arslan, İstanbul 2003, s. 196-197. 
70 Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Isparta 2002. s. 171.  
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tesir ettiğine inanılmaktaydı. Bu anlamda Türklerde vatanın ve vatan toprağının kutsal 

kabul edilmesinin sebebi, ataların mezarlarının yaşanılan toprak üzerinde bulunmasına ve 

vatan için kan dökülmüş olması sebebiyledir. İslam öncesi Türklerde Yer-su terimi ile 

dağ, su, ırmak, göl pınar, orman, ağaç, taş ve kaya türü terimler ifade edilmektedir.71 

Mekânın ve yerin kutsal kabul edilmesi genellikle o yerin mekânın özelliğinden 

kaynaklanmaktadır. Bu tür inanışlar evrenseldir ve insanlar bu tür mekânlarda ve yerlerde 

kutsalla ilişki içerisine girdiklerini düşünmektedirler. Bu anlamda dağ ve tepelerin en 

yüksek kısımlarının Tanrı ile iletişime geçilen yerler olarak kabul edilir. Nitekim 

günümüzde Türkiye’nin hemen her bölgesinde yağmur duası için bölgenin en yüksek 

tepesine çıkılır veya kutsiyet atfedilen bir türbede yağmur duası yapılır. Günümüzde de 

Türkler arasında kutsal kabul edilen dağlar ve mekânlar mevcuttur. Örneğin Kırgızlar Oş 

şehrindeki Süleyman dağını kutsal kabul ederler ve bu dağa “Taht-ı Süleyman” adını 

verirler. Süleyman peygamberin Allah’a yakın olmak için bu dağa çıktığına, orada namaz 

kıldığına, dağdaki taşlarda da Süleyman’ın alın ve ayak izleri kaldığına inanmaktadırlar.72 

Anadolu’nun birçok bölgesinde kutsal kabul edilen kişilerin veya onların ve sahip 

oldukları at gibi önemli hayvanlarının taş ve kayalarda ayak izlerinin mevcut olduğu 

inanışının yaygın olduğuna şahit olmaktayız. 

Türkler arasında tabiat kültüne bağlı olarak gelişen ve kült konusu olan su önemli 

bir unsurdur. Türkler, dağlar gibi göller ve ırmakları da hep canlı nesneler olarak tasavvur 

etmişlerdir. Suyun arıtıcı niteliği, bolluk ilişkisi, taşıma vb. özellikle bu kültün doğuşunda 

rol oynayan önemli etkenlerdir.73 Bîrûnî; Hintlilerin Meru isimli bir dağın kutsallığına 

inandıklarını ifade etmektedir. 74  İnsanlar yaşadıkları coğrafyada yüce ve erişilmez 

dağlara belli bir kutsallık atfettikleri anlaşılmaktadır. 

Türk topluluklarının inanışlarında kutsallaştırılan su, aynı zamanda çoluk çocuk sahibi ve 

mahiyetinde bir takım gizli güçleri bulunduran koruyucu bir iyedir. Yakutlar “ü iççite” 

veya “ukulan toyun” adını verdikleri suyun ruhuna saygı gösterir ve onu memnun etmek 

için henüz buzağılamamış bir inek kurban eder, saçı olarak da içki sunarlardı.75 Türkler 

her suyun bir iyesi olduğuna inanırdı. Eski Türklerde çocuksuz kadınlar, kurumuş 

ırmaklara (süci/şarap) saçmak suretiyle o ırmakların iyelerini memnun etmeye çalışır, 

onların yardımıyla çocuk sahibi olacaklarına inanırlardı.76 

Anadolu’nun muhtelif bölgelerinde olduğu gibi Kocaköy ve çevresinde de şifalı olduğuna 

inanılan sular, çeşitli ruhsal ve bedensel hastalıkların tedavisi maksadıyla ziyaret edilir. 

Araştırma sahamız içerisinde tespit ettiğimiz su kaynaklarının mahiyeti hakkında yöre 

halkı arasında bazı efsaneler de anlatılmaktadır. Bu suların yakınlarında genellikle bir 

yatır vardır. Bu sebeple bu sulara bazı kutsal değerler atfedilerek hepsinden şifa maksatlı 

faydalanılmaktadır. 

Yörede Şeyh Musa suyunun şifalı olduğuna inanılmasının temelinde, ziyaretlere, 

yatırlara ve burada yatanlarla ilgili menkıbeler yatmaktadır. Bu ziyaretteki suyun 

romatizma hastalıklarına şifa verdiğine inanılmaktadır. Ağaçla ilgili inanışlarda da diğer 

ziyaret inanışlarıyla benzerdir. Genel manada mezarlık ağaçlarına özelde ise Kıjka ve 

Çınar ağaçlarına saygı gösterilmektedir. Bu ağaçlar kutsal sayılmakta, onlara bez-çaput 

bağlanırken dilekler tutularak dua edilmektedir. Hatta bu ağaçların bazılarının kök 

 
71 Ahmet Hikmet Eroğlu, “Geleneksel Türk İnanışları”, Editörler, Durmuş Arık-Ahmet Hikmet Eroğlu, 

Halk İnanışları El Kitabı, Ankara 2017, s. 181. 
72 Eroğlu, s. 182. 
73 Oymak, s. 93.  
74 Günay Tümer, Biruni’ye Göre Dinler ve İslam Dini, Ankara 1986, s. 171.  
75 Rıfat Araz, Harput’ta Eski Türk İnançları ve Halk Hekimliği, Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurumu 

Atatürk Kültür Merkezi Yayını No: 108, Ankara 1991, s. 55.  
76 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’ da Eski Türk İnançlarının İzleri, s. 53.  
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kısmından sızan su; felç, romatizma gibi hastalıklar için kullanılmakta ve hastalar ağacın 

altında yatırılmak suretiyle iyileştiklerine inanılmaktadır.77 

Ateş tarih boyunca bütün insanların özellikle eski toplulukların hayatlarında önemli bir 

etken olmuştur. Anadolu’nun diğer bölgelerindeki ateşle ilgili halk inanışlarına paralel 

olarak Kocaköy ve çevresinde de bu inanışlar canlılığını korumaktadır. Yörede ateş ile 

ilgili inanışlarda eski dinlerin, gelenek ve göreneklerin etkili olduğu görülmektedir. Bir 

bereket ve hayat kaynağı olarak inanılan ateşi Türkler ocaktan dışarı vermeyi uğursuzluk 

kabul ederlerdi. Başka boydan kişilere asla ateş vermezlerdi. 78  Kocaköy çevresinde 

akşamları evden ateş çıkarmanın uğursuzluk kabul edilmesi inancının benzeri, eski 

Türklerde de var olduğu anlaşılıyor. 

Kocaköy’de “besmele çekilmeden su dökülerek ateş söndürülürse cin çarpar” 

inancı ile “ateş sönünce cinler ocak başında toplanır” inancının temelinde, İslam’da 

cinlerin ateşten yaratıldığı düşüncesi yatmaktadır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de 79 ve Hz. 

Peygamberin ilgili hadislerinde80 cinlerin ateşten yaratıldığı ifade edilmektedir. 

Kocaköy ve çevresinde birçok yer adını hayvan isimlerinden aldığı görülmektedir. 

Bunlar; Sırtlan İni(Küla Keftar), Tilki İni(Küla Rovi), Kedi İni(Küla Psinga), Eşekler 

Çeşmesi(Kaniya Kera), Yılanlar Pınarı(Kaniya Mara), Kediler Pınarı(Kaniya Psinga), 

Kurtlar Pınarı(Kaniya Güra), Keklikler Pınarı(Kaniya Kewa), Kurtlar Vadisi(Newala 

Güra), Domuzlar Vadisi(NewalaWehşa), Kurtlar Deresi(Çemi Güra), Ayı Deresi(Çemi 

Herça), Kartal Kayası,(Kevıré Kertel) Sincaplar Kayası,(Kevıré Plura)  Kaplan 

Kayası(Kevıré Plıng), Aslan Yurdu(Waré Şer), Baykuş Yurdu(Waré Künd), Çekirge 

Yurdu(Waré Küli), Buzağılar Çukuru(Newala Golika), Köpek Buzu(Cemeda Sehi), Boş 

Eşek Geçidi(Rıya keri vala), Öküzler Gölü(Gola Gaya), Develer Sekisi(Sekunı Deva) gibi 

isimlerdir. 

Kocaköy ve çevresinde hayvanlarla ilgili inanışların kaynağı eski çağlara kadar 

uzanmaktadır. Hayvanlara çeşitli dönemlerde kutsallık atfedilmiştir. Hayvanların 

kutsallığı hakkındaki inancın en basit şeklini totemizm ortaya koymaktadır. Bu anlayışa 

göre baykuş, karga, timsah, tavşan, kartal vs. gibi muayyen totem hayvanları, bazı sosyal 

gruplarca kutsal kabul edilirdi.81 

Kocaköy ve çevresinde baykuş kötülük ve ölümün habercisi olarak görülür. Baykuş, eski 

çağlardan beri pek çok toplumda kötülük, felaket ve ölümün sembolü olarak kabul 

edilmiştir. Türk boylarından Bayat boyunun sembolü olan baykuşun ölümün simgesi 

olarak düşünülmesi ve ölümün habercisi olarak değerlendirilmesinin Türklere Çin veya 

İran’dan geçtiği belirtilmiştir.82 

Yörede ayrıca köpeğin bulunduğu eve meleklerin girmeyeceği; ezan okurken 

uluduğunda o çevreden bir cenazenin çıkacağı ve uğursuzluk getireceği inancının temeli 

eski dönem toplumlarına dayanmakla birlikte köpek hakkında olumsuz düşüncenin 

oluşmasında kısmen de olsa İslam fıkhında (Şafii Mezhebi) bu hayvanın necis olarak 

kabul edilmesi hükmü yatmaktadır. “Köpek beslenen eve melekler giremez” nancının 

temelinde Hz. Peygamberin, “içinde köpek ve resim olan eve melekler girmez”83 hadisi 

 
77 Oymak, s. 129.  
78 Kalafat, s. 186.  
79 Kur’an-ı Kerim, Rahman Suresi, 15. Ayet “Cin”i de yalın bir ateşten yarattı. ”Kur’an-ı Kerim, Hicr 

Suersi, 27. Ayet “Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık.”  
80 Hz. Aişe’den rivayet edildiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “Melekler nurdan, cinler kızıl 

ateşten, Âdem de size bildirilen (topraktan) yaratılmıştır. Müslim, Zühd 60, Ahmed İbni Hanbel Müsned, 

c. VI, 153, 168. 
81 Ekrem Sarıkçıoğlu, “ Din Fenomenolojisi ” , s. 41.  
82 Selçuk, s. 171.  
83 Buhari, Libas 92, 88, Müslim, Libas 102.  
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etkili olmaktadır. Altay ve Sibirya mitolojilerine göre ise köpek Tanrının kendisine 

verdiği kutsal görevi ihmal edip, şeytana yardım etmesi dolayısıyla aldatıcı bir hayvan 

olarak görülmüştür.84 

Kocaköy ve çevresinde örümcek, Hz. Muhammed (sav) ile Hz. Ebubekir’in 

Medine’ye hicret esnasında Sevr mağarasında iken, mağarayı ağıyla kapatarak onları 

Mekkelilere karşı koruduğundan mübarek kabul edilir. Bu sebeple örümceğe ve ağına 

zarar verenlerin yuvalarının yıkılacağına inanılır. 

Kurtağzı bağlama inancı Türkiye’nin her bölgesinde olduğu gibi Kocaköy çevresinde de 

vardır. Kurtağzı bağlama işleminde her ne kadar Kuran’da ayet ve sure okunup dua edilse 

de İslam’da böyle bir uygulamanın herhangi bir dayanağı yoktur. 

Kocaköy ve çevresinde koyun ve keçi ile ilgili inanışların Hz. İsa ile ilişkilendirilmesinin 

sebebi, kanaatimizce yörede eskiden Müslümanlarla birlikte yaşayan Hıristiyan 

Ermenilerinin inanışlarından kaynaklanmaktadır. 

Kertenkele (zerdo) ve Keler (kümkümok) ile ilgili inanışların kaynağı Hz. 

İbrahim’e dayandığı görülmektedir. Yöredeki inanışa göre Hz. İbrahim ateşe atıldığında 

zerdo ateşi söndürmek için ağzıyla su taşımış, kümkümok ise ateşin daha çok hararetli 

yanması için ateşi üflemiş olduğuna inanılmaktadır. Bu nedenle Kocaköy ve çevresinde 

kümkümok görüldüğü yerde hemen öldürülür, zerdoya ise herhangi bir şekilde 

dokunulmaz. Hatta bölgede kümkümok öldürülme işi öyle abartılı bir inanış haline 

gelmiştir ki yedi tane kümkümok öldüren bir kişinin cennete gideceğine inanılmaktadır. 

Kutsal mekân anlayışı çerçevesinde ortaya çıkan ve insanların ilgi duydukları diğer bir 

fenomen de ağaçtır. Kocaköy ve çevresinde ziyaret edilerek çaput-bez ve iplik bağlanan 

birçok ağaç bulunur. Hatta bu ağaçların bir bazılarının kök kısmından sızan su; felç, 

romatizma gibi hastalıklar için kullanılmakta ve hastalar ağacın altında yatırılmak 

suretiyle iyileştikleri ifade edilmektedir. Kocaköy ve çevresinde bu ve benzeri örnekleri 

bulmak mümkündür. Burada ele aldığımız Çınar ağacı, bunun bir örneğidir. Romatizmal 

hastalıkları olanlar ağaca zarar vermemek ve çarpılmamak için özellikle sonbaharda bu 

ağacın kendiliğinden düşen yapraklarını toplayıp dizlerine oradaki çamurla yapıştırarak 

iyileşeceklerine inanmaktadır. Yörede diğer ağaçlar genellikle bir ziyaret çevresinde olup 

çocuğu olmayan kadınlar veya evlenememiş genç kızlar tarafından çokça ziyaret edilerek 

bez ve çaput bağlanarak dilekte bulunulmaktadır. Bu tür ağaçlar kutsal sayıldığından bir 

takım yasakları beraberinde getirir. Bu ağaçlara zarar verilmez, dalları kesilmez asla 

kullanılmaz. Hatta yapraklarından bile istifade edilmez. Zira karga (kıjkayê) ağacının 

dallarını hayvanlarına veren köylünün hayvanlarının düçar olduğu hastalığı herkes 

bilmektedir. 

Kocaköy çevresinde gökkuşağı ile ilgili inanışlarda mevcuttur. Gökkuşağı, bütün Türk 

topluluklarda göğü yere bağlayan bir tür köprü, özellikle de Tanrı’nın köprüsü olarak 

görülür. Bu sebeple de fırtınadan sonra ortaya çıkması Tanrının öfkesinin yatıştığının 

belirtisi olarak yorumlanır.85 Türkiye’nin birçok bölgesinde gökkuşağı; nur, yeşil kâbe, 

kırmızı yeşil, ebem kuşağı, eleğim sağma kelimeleriyle isimlendirilir.86 Alevilerde ise 

“Fatma anamızın kuşağı” adıyla anılmaktadır. 87  Kocaköy yöresinde ise “Ayşo Fato 

Lebiya” yani “Ayşe Fatma’nın kuşağı” şeklinde ifade edilir. Alevi inancındaki Fatma 

isminin, gökkuşağının yörede bu şekilde isimlendirilmesinde etkili olması kuvvetle 

muhtemeldir. Ayrıca kanaatimize göre, Hz. Ayşe isminin Sünni camiada ehemmiyet arz 

 
84 Selçuk, s. 171.  
85 Mircea Eliade, Şamanizm, Çev. İsmet Birkan, İstanbul 1999, s. 29.  
86 Ahmet Gökbel, Anadolu Varsaklarında İnanç ve Adetler, Ankara 1998, s. 126.  
87 Mehmet Eröz, Türkiye’de Alevilik ve Bektaşilik, İstanbul 1977, s. 386.  
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etmesi ve Kocaköy çevresinin de tamamının ehlisünnete mensup olmasından dolayı 

gökkuşağı tanımlanırken “Ayşe Fatma” isimleri birlikte zikredilmiştir. 

Kocaköy ilçesinde ve çevresinde her insanın bir yıldızının olduğu, bu yıldızın kayması 

ile o insanın öldüğü inanışının kökeni İslam öncesi eski inanışlara dayanır. Eski Türklerde 

yıldız kayması ölüm belirtisi olarak görülmüş ve gökten düşen yıldızın sahibinin 

öldüğüne inanılmıştır.88 

Kocaköy çevresinde insanlarla yıldızlar arasında ilişki kurulması İslam dışı bir 

uygulamadır. Hz. Peygamberin: “Bir kısım insanlar, şu güneş ve ay tutulmalarının yıldız 

(göktaşı) kaymalarının yeryüzündeki önemli kimselerin ölümleri sebebiyle olduğunu 

düşünüyorlar. Şüphesiz onlar doğru söylemiyorlar. Bu olaylar, sade kulların ibret alacağı 

Allah’ın ayetlerindendir” 89  hadisi, insanlarla yıldızlar arasında bu şekilde benzerlik 

kurulmasının İslam inancına aykırılık teşkil ettiği ve bu inanışın İslam öncesi Arap 

toplumunda da var olduğu anlaşılmaktadır.. 

 
88 Örnek, s. 24.  
89 Ahmed b. Hanbel, el - Musned, İstanbul 1992, c. V, s. 16.  
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SONUÇ 

Halk inanışları, toplumların ortak değer ve inanışlarını yansıttığı için kuşaktan kuşağa 

aktarılarak geleneksel olarak günümüze kadar taşınmıştır. Böylece her milletin günlük 

yaşamında etkinliğini devam ettirmektedir. Örf, adet ve dini anlayış halk inanışlarının 

temelinde yer alan en önemli etmenlerdir. Tarih boyunca insanların ekonomik ve sosyal 

alanda yaşamış oldukları sıkıntılar, halkın inanç ve yaşam kültürüne de yön vermiştir. 

Kocaköy çevresindeki halk inanışlarını incelediğimiz bu çalışmada, tespit 

ettiğimiz halk inanışlarının ekseriyetle Anadolu’nun farklı bölgelerindeki halk 

inanışlarıyla büyük bir benzerlik taşıdığı görülmüştür. Kocaköy’ün de içinde yer aldığı 

Yukarı Mezopotamya bölgesi başta olmak üzere Anadolu’nun tarihi gelişim süreci 

incelendiğinde, bölgenin İslam öncesi dönemde pek çok medeniyete beşiklik yaptığı 

bilinmektedir. Bu anlamda bölgede yaşayanlar, devraldıkları kültürel ve dini mirasa 

kendilerine ait birtakım inanışları da ekleyerek bir inanç mozaiği oluşturmuşlardır. 

Kocaköy ve çevresindeki halk inanışları, bu yörenin İslamlaşma sonrasında burada 

yaşam sürmüş olan halkların inanışlarının ve yaşam tecrübelerinin bütünleşmesi 

neticesinde birtakım düşünce ve pratiklerden oluşmuştur. Bu inanışların köklerinin bir 

kısmı İslam öncesi döneme dayanırken bir kısmı da İslam dinine dayanmaktadır. 

Yöredeki halk inanışlarında Yahudilik, Hıristiyanlık gibi dinlerin etkisi görülmekle 

beraber, Orta Asya’da bir takım efsunlu inanç ve pratiklere sahip olan Türklerin 

İslamiyet’i kabul edip Anadolu’ya yerleştikten sonra söz konusu eski inanışlarını 

tümüyle bırakmayıp, İslam diniyle uyumlu hale getirmeleri, farklı kültürel ve dini 

etkilerin oluşmasına sebep olmuştur. 

Kocaköy ilçesindeki yaygın halk inanışlarından, ağaçlara bez ve çaput bağlama 

pratiğinin başka inanışlardan geçtiği görülmektedir. Örneğin Altay ve Sibirya 

toplulukları ile Yakut Türklerinde çocuğu olmayanlar, kutsal bir ağacın altında ağlayarak 

dua ederler. Bundan sonra çocuğu olanlar bunun Tanrı tarafından ağaç ruhları vesilesiyle 

verildiğine inanırlar. Bütün bunlar çeşitli dini inanışların ve kültlerin iç içe geçtiğini 

göstermektedir. 

Kocaköy’deki halk inanışlarını incelediğimizde bu inanışların birçoğunun 

evrensel bir özellik arz ettiğini görmekteyiz. Bu bağlamda gökkuşağı etrafında oluşan 

inanışların, Anadolu’nun farklı bölgeleriyle benzerlik taşıdığı anlaşılmaktadır. 

Kocaköy’de gökkuşağına “Ayşo Fato Lebiya” yani Ayşe Fatma’nın kuşağı denilirken, 

Anadolu’nun muhtelif bölgelerinde aynı manada Fatma Ananın kuşağı denilmektedir. 

İslam öncesi Türkler tabiat güçlerine “yer-su” adını verir ve bu yer-su’ların kutsal 

olduğuna inanırlardı. Bu yer-su’ların kendilerine kudret ve bereket verdiğine, kutsal 

kabul edilen bu tür yerlerin, mekânların, Tanrı ile kendileri arasında güçlü bir bağ 

oluşturduğuna inanırlardı.  

Bugün Anadolu’da rastlanılan bu tür uygulamaların nedeni, şüphesiz insanların 

İslam’ı yeterince bilmemelerinin neticesi olsa gerektir. Ancak bu gibi inanış ve pratikleri, 

kişinin karşılaştığı ve çözemediği değişik sorunlar karşısında, insan varlığını aşan, 

kendisine imkânlar sağlayabilecek türlü yerlere veya aşkın bir varlığa yönelmesi olarak 

görmek te mümkündür.  

Sonuç olarak, atalarından gördüğü ya da öğrendiği bir takım dini inanış ve 

pratikleri uygulamak suretiyle, insanlar halk inanışlarını sıkıntılarını, dertlerini, başlarına 

gelen bela ve musibetleri önlemenin bir yolu olarak görmektedirler 
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Resim 1. Kocaköy İlçesi’nin uzaktan görünüşü 

 

 
Resim 2: Kalkan Kaya, İnanışa göre burada çok büyük miktarda altın bulunduğu ve bu 

altının ancak altı parmaklı bir insanın kurban edilerek çıkarılabileceğine inanılmaktadır. 
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Resim 3: Kıjıka Ağacı, İnanışa göre bu ağacın dalını kesen kişi değişik bela ve 

musibetlere düçar olur. 
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Kurte 

Bikaranîna wêjeyî bi hêmanên çandî re ji bo dersên hînkirina zimên pirsek 
demdirêj e û zehmet e ku bê bersîvdayîn. Dîtina mantiqa zimên û nêzîkatîyên (appraches) 
afirînerdema takekesîya zimanan bêfikîrin û berhevdayîn, wê dijwarbûna rewşa hînkirinê 
bi awayekî vekirî nîşanê me bide.  Di vêgotarê de, em ê hewl bidin çavdêrî, nirxandin, 
analîz û sîstematîzekirina hêmanên wêjeyê bi Hînkirina Zimanê Kurdî re bikin. Wekî baş 
tê zanîn, her ziman di warê xalên zimannasîyê de xwedîyê cudahîyeke taybet û xweser 
e. Dibe ku gelek rê û rêbazên cuda ji bo bikaranîna wêjeyê di hînkirina rêziman, hînkirina 
peyvan, çar şîyanên zimên (guhdarîkirin, xwendin, nivîsin û axaftin) hebin. Tiştê girîng 
ew e ku mamoste bikaribe agahîyên wêjeyê bi dersan re adapte bike ji ber ku ev hem 
tiştekî zehmet e hem jî tiştek e ku kêfweşîyê dide mamosteyan.  

Peyvênsereke: wêje, Kurdî, roman, HZK (Hînkirina Zimanê Kurdî) 

THE USE OF LİTERATURE IN LİTERATURE IN TEACHİNG KURDÎ 

Abstract 

It has been an arduous question how to integrate the literature work including 
cultural aspects with language teaching. To be able find a rationale and a variety of 
imaginative approaches especially when thinking the great difference of the languages 
might make the situation more difficult than it seems. In this article we try to observe, 
question analyze and systematize the current literary aspects with Kurdish Language 
Teaching. As known very well and born in mind that every language has its unique 
charachteristics in terms of linguistics points. There might be many different points to 
use literature in grammar, vocabulary, four skills teaching. The point to be able to adapt 
the knowledge of anything into the level of the class and thence to the indivual both gives 
the demanding part and the highest injoyment in terms of a teacher.  

Keywords: Literature, Kurdish, Novel, KLT (Kurdish Language Teaching) 
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Destpêk 
Wêje her tim, wekî baş têzanîn, bicûreyên cûrbicûr bala însanan dikişîne. Di van 

salên dawî de, eleqeyek mezin ji bona bikaranîna wêjeyê di hînkirina dersên zimên de 
dest pêkirîye. Di hemû zimanan de, jî helbet çandê wekî perçeyeke wêjeyê bikartînin. 
Loma hînkirina zimên bi saya wêjeyê li ser her deqê tê qebûl kirin. Herwiha bikaranîna 
wêjeyê bi awayekî giştî û vekirî bala gelek xwendekaran dikişîne. Armanca me ya 
yekemîn jî ev e ku em nîşan bidin bikaranîna wêjeyê di hînkirina zimên de xwedîyê 
roleke girîng û mezin e. Gelek mamosteyên zimên di pêvajoya hînkirinê de bi hêsanî 
dikarin bibînin ku hêza zimannasî (linguisticcompetence) û ragihandinê 
(communucative) bi pêş dikeve. Hînkirina peyvan, rêgezên rêzimanê, çar şîyanên zimên 
û gelek şîyanên ragihandinê tenê hinek hêmanên zimên in ku dikarin piştgirîya 
xwendekaran bikin. Loma bi gelemperî, wêje him ji bona xwendekaran him ji bona 
mamosteyan wekî çavkanîyeke bêdawî û dewlemend tê dîtin. Û bikaranîna wan hertim 
pêvajoya hînkirinê hêsantir dike. Collie&Slater (1987) îddîa dikin ku deqeke wêjeyê ya 
çîrokeke baş digel dijwarî yê zimên xwendekaran ji bona xwendinê motîve dike.  

Wêje hertim wekî xebata zimên ya esasî tê qebûlkirin û mirov nikare ji zimên 
veqetîne (Widdowson, 1985: 10). Ji bervê çavdêrîyê mirov dikare bandora çand û zimên 
di wêjeyê de bibîne. Collie û Slater (1989:5) jî îddîa dikin ku wêje konteksek dewlemend 
dîyar dike hêmanên leksîkî û sîntaktîk dikarin bi hêsanî bên bîra mirovan. Ku bên bîra 
mirov ev birehetî dibe sedema hînbûnê. Mirov hertim tiştên biwate di heşên xwe de 
dihêlin. Loma biwatebûna tiştekî xwedîyê roleke girîng e.  

Di pêvajoya hînkirina û hînbûna zimên de, wêje ji bona materyalên hêsan, 
bikaranîna hêmanên çandî, çavkanîyên wergirtina zimên û pêşxistin û baldarbûna 
xwendekaran bo zimên wekî çavkanîyeke xwezayî û girîng tê dîtin. Di heman demê de, 
wêje bi perwerdehîyeke berfireh ya fonksiyona perwerdehîyê ku dikare bibe şîyanên 
nirxandinê û baldarbûna hestîyarî ku alîkarîya perwerdehîya şexsan wekî tevahî zêde 
bike hat danasîn (Lazar, 1993; 15).  

Herwiha, hemû nêrîn ne erênî ne û hinek sînor jî tên pêşkêşkirin. Wêje, 
çavkanîyeke hînkirina zimên bi tevahî “nekêrhatî”ye. Ji ber ku xwendekarên zimanê 
duyemîn ne xwedîyê şîyana ziman û wêjeyî ne ku bikaribin deqan fahmbikin (Brumfit, 
1988: 79).Mirov dikare çîrok an jî deqên ku li gorî asta xwendekaran hatine amadekirin 
bikarbîne. Lê mixabin ji bona Kurmancî divê ev tekstên wiha bên bikaranîn. Çîrok û 
deqên astî di warê hînkirina peyv, rêziman û kontrol kirina naverokê de zehf bikêrhatî 
ne.  

Sedemeke girîng ji bona bikaranîna wêjeyê jî motîvasyon e. Mcrae (1991: 65) 
dibêje ku bikaranîna wêjeyê bi gelemperî motîvasyoneke mezin dide polê. Ji ber ku 
xwendekar di wêjeyê de tiştên girêdayî xwe dibînin, pê dilşad dibin û rewşa dilşadbûnê 
asta hînbûnê zêde dike. Hemana herî girîng belkî motîvasyon e ku mamoste bikaribe 
dersdayîna xwendekarên xwe zêde bike. Bi saya motîvasyonê xwendekar dikarin tiştên 
çandî yên nû yan jî kevn bi rehetî xeyal bikin an jî bîranînên xwe û mijara dersê bi hev 
ve girêbidin.  

Wekî tê dîtin, têkiliya wêjeyê (çand) û zimên dinivîsandin û vegotina wêjeyê de 
dîyar e ji ber vî tiştî mirov nikare çanda însanan wêjeyê ji zimanê wan biqetîne. Û ev tişt 
bixwe jî hêmana hînkirina zimên bixwe ye. Ji ber têkiliya çandê hertim wêje ji bona 
mamosteyan xelaskar e. Û li gorî Brumfit û Carter (1986: 41) wêje her tim di ser zimên 
re ye. Tiştê ku ji aliyê mamoste ve pêwîst e lêgerîn û adaptekirina materyalan li gorî 
dersan e.  
 

1-Pênaseyawêje û zimên 
Ferhenga Îngîlîzîya Nûjen ya longmanê (The Longman Dictionary of 

Contemporary English) (2007) zimên wekî sîstema peyvan ya nivîskî yan jî devkî pênase 
dike. Ferhenga The Oxford Wordpower Dictionary (1998: 370) wêjeyê wekî nivîsa ku 
dikare bibe karê hûnerê pênase dike. Ferhenga Cambridge Learner’s Dictionary (2009: 
436) wêjeyê wekî pirtûk, helbest, şano û tiştên hwd. ku wekî hûnerê tên qebûlkirin pênase 
dike. Di van pênaseyan de mirov dikare bi rehetî bibîne di wateyê de hinek têgeh wekî 



 

 

Kadim Hikmet Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 3 - Yıl: 2020 - Kasım 

29 

pirtûk, helbest, şano ji aliyê însanan ve girîng tên dîtin û di ser re wêje bêtir wekî agahiyên 
di xebateke hûnerî de tê dîtin. Wêje wekî tiştekî çapkirî tê dîtin. Lê çawa bê dîtin jî giş 
di xizmeta alîkiriya hînkirina zimên de ne.  

Tiştekî wêjeyê din jî ew tecrubeya kesan ya xeyalî û serpêhatîyê ye. Ji ber ku 
tecrubeyeke çandî, civakî û şexsî tê de heye. Mirov dikare di çanda Kurdî de gelek destan, 
çîrok, mîtosan de gelek mijar, şexs û kesayetên girîng wekî yên jêr bibîne:  
 Mem û Zîn  
 Qeleha Eskîfê 
 Qeleha Dimdimê 
 Şahmeran 
 Ristemê Zal 
 Selehaddînê Eyyubî 
 Baba Tahirê Uryan 
 Evdalê Zeynikê 
 Kawayê Hesinkar 
 Bûyer û meselên pêxemberan 
 

Ger ku mirov bikare van mijarên navborî û gelek mijar û kesayetên wêjeyê di 
dersan de li gorî pêwistî û şîyanê bikar bîne, teqez dê motîvasyon û asta hînbûna 
xwendekaran zêde bibe.  
 

Gelek xebatên din jî bikaranîna wêjeyê wekî pêşxistina zimên bo ragihandinê û 
haydarbûna çandê jî dibînin. Yek ji wan jî O’Sullivan (1991: 2) e ku îddîaya wî bi deq û 
xebatên rast xwendekar dikarin di zimên de bigihîje asteke pisporîyê. Û dibêje ku êdî 
wêje ji ber hûrbûn û kûrbûna li ser zimên û bûyerên xwezayî ne wekî amraza (navgîn) 
rast ya hînbûna û pêşxistina zimên tê dîtin.  
 

2-Bikaranîna Wêjeyê di Hînkirina Zimên de 
Duff û Maley dibêjin ku ji bo hînkirina wêjeyê sê armancên girîng hene; 

armancên zimanî, metodolojîk û motîvasyonî (1990: 6). Di rastîya xwe de ev tiştên 
navborî krîterên derseke baş û serkeftî ne. Dema mamoste çavkanîyên xwezayî bikar 
tîne, karê hînkirinê siviktir dibe, haydarbûna zimên bi mînakên çandî û rast bilindtir 
dibin, hevraginhandina xwendekaran bi nirxandin û beşdarbûna dersan zêde dibe û bê 
hişmendî kesayeta mirovan ku her kesayet girêdayî çanda xwe ye bi mînakên zindî tê 
perwerdekirin û giş bi tevahî motîvasyona xwendekaran zêde dikin. Dema ku mirov ne 
tenê di dersan de di hemû qadên jîyanê de rastî tiştekî xwe çi çandî çi olî yan jî çi netewî 
dibe, xwe di derûnîyeke ewle de hîs dikin.  
Mirov dikare 

 Rojname (malperên înternetê) 
 Çîrok (yên gelêrî) 
 Roman 
 Helbest 
 Şano bikar bîne. 

 
 Ji ber ku xebatên ku hatin behskirin dê bala xwendekaran bikişîne dê beşdarbûn 
û kêfgirtina ji dersê bêtir bibe. Divê tekstên dirêj zêde neyên tercîhkirin. Bo mînak, divê 
xebatên ku dê bên bikaranîn ji du rûpelan ne zêdetir bin. Zimanê devkî divê ne pir be ku 
xwendekar bikaribe zimanê nivîskî jî hîn bibe. Divê argo tune be ku axaftina 
xwendekaran xera nebe û ev peyv û qalibên argoyê bandorê li ser kesayeta wan neke. 
Bûyer û şexsên ku nayên zanîn divê neyê bikaranîn yan na dikare bala xwendekaran 
nekişîne. Ji bo tiştên wiha agahdayîneke zêde pêwîst e.  
 Xalek din ku divê hertim di hişê mirov de cî bigire, hilbijartina û bikaranîna 
cûreyek çavkanîya perwerdehîyê ye. Mirov di heman demê de du yan jî sê tiştan 
bikarbîne, ev tişt dikare bi rehetî bala xwendekaran xera bike. Hebûna tekstê tenê ne bes 
e, divê amadekarîya mamoste, şîyan, tecrube û armancên hînkirinê jî neyê jibîrkirin. 
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Tiştekî din ku xwediyê giringiyeke mezin e divê teksta ku bê dayîn bi zimanekî xwezayî 
be ku xwendekar bikaribin tekstê fahm bikin.  
 

3-Bikaranîna Tekstên Wêjeyî di Hînkirina Zimên de 
Lêkolîn dîyar dikin ku bikaranîna tekstên cuda di dersên zimên de him şîyana 

xwendinê him jî kûrfahmkirinê pêş dixe. Lê divê rê û rêbaz bi awayekî rêk û pêk bên 
bikaranîn.  Li gorî gelek nivîskaran xebatên wêjeyê di nav xwe de naskirina peyvan, 
cûreyên peyvan agahîyên berê û bîranîna wan û binyada deqên ku ji bo hînkirinê de tên 
bikaranîn dihewînin (Lazar, 1993).Bi saya xwendinahemûmijar, peyv, qalib, 
taybetmendîyênzimên, afirînerî, hêzaxeyalî û hwd.têndîtin û çêtir dibin.  

Hêmaneke girîng jî hînbûna zimên ne tenê girêdayîyê zimên bixwe ye. Di heman 
demê de girêdayî “hînbûnê” ye. Di heman demê de girêdayî perwerdehîyê ye jî. Bredella 
wiha îfade dike: Tekstên wêjeyî di dersên zimanên bîyanî û çandî de ne tenê ji bo 
hînkirina zimên girîng in di heman demê de armancên perwerdehîyê yên girîng jî bixwe 
re tîne(2000: 380).  
 

Lê hêj jî ne tenê ji bona Kurmancî ji bona gelek zimanên din jî mirov dikare îddîa 
bike ku “wêje bi awayekî sîstematîk nehatiye organîzekirin û di pirtûkan de cîyê xwe 
negirtiye û bi awayekî sîstematîk û baş bi kar nayê. Ji ber sînora demê, fikira hevpar a 
hinek mamosteyan ew e ku tekstên wêjeyê bi awayekî metodolojîk di pirtûk û xebatên 
dersan de cî negire (Paran, 1998: 83). Dibe ku sazî, weşanxane û mamoste yan jî lijne 
bênavakirin ku xebatên bi vî rengî ava bikin û xebatên xwe çap bikin. Kramsh et al (2000) 
di gelek kovaran de li ser bikaranîna wêjeyê sekinîye û dibêje: wêje êdî wekî çavkanîyeke 
xwezayî ye û divê wekî xebateke elîtîst neyê dîtin.  
 
Tekstek ku bê bikaranîn dikare li gorî van çalakîyên jêr bê bikaranîn (Shackleton, 1992: 
55); 

1. Texmîn (prediction) 
2. Berawirdkirin (comparison) 
3. Bicîkirin (replacement) 
4. Temamkirin (completion) 
5. Rêzkirin (ordering) 
6. Senifandin (Taxonomy) 
7. Çalakîyên xebatê ji nû ve bo dayîna xebatên watedar û xweş (reworking activities 

to provide meaningful and enjoyable follow-up activities). 
 

Armanca wî bi van heft çalakîyan temamkirina xwendinê ye.  
Li gorî Stern (2001: 48) wêje ji bona dersa hînkirina zimen him wekî model û 

him jî wekî mijara dersê dikare dewlemend û îlhamdar be. Di axaftin û guhdarîkirinê de 
jî tiştên dîtbar û bî hîsdar hertim kêrhatî ne. Tiştên navborî jî hertim dikarin di xeyala 
xwendekaran de jî cîyek mezin bigirin. Mirov dikare materyalên dersan ji bo şîyanên din 
jî bifikire. Lê wekî ku baş tê zanîn, bi saya înternetê mirov li ku derê jî be dikare gelek 
materyalên zindî yan jî di forma doc, pdf, excel de amade bi destxe.  

 
Divê mamoste di warê peyvên dersê de baldar be, dijwariyê ku bibin pirsgirêk 

bifikire û xebat û çalakîyên zimên amade bike. Heger rêje û hejmara peyvan pirr zêde 
be, dê fahmkirin kêm bibe û xwendekar nikaribin bi awayekî baş ji xebatê fahmbikin û 
jê kêfê bigirin. Mamoste dikare çalakîyên hevyekkirin, hevwate, dijwate, texmînkirin, 
bikaranîna ferhengan, tijekirina valahîyan û hwd. bikarbîne. 

 
Divê mamoste materyalên ku bikarbîne li gorî şîyanan hilbijêre. Şiyanên axaftin, 

nivîsîn, xwendin û guhdarîkinê di her çalakîyê de diguhere.  
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4-Rewşa bikaranîna wêjeyê li Kurdîstana Bakur 
Ji ber ku perwerdehî ticar bi fermî û bi zagonî nehatîye dayîn, kar û xebatên di vî 

warî de zehf kêm in. Pirtûkên ji bona dersan hatine amadekirin bala xwe bêtir dane ser 
kural û qeîdeyên rêzimanê. Kêm caran cî dane xebatên wêjeyê.  
 
Mînak: Hînker, Mamoste, Gav bi Gav Kurmancî pirtûkên navdar in. 
 

Weşanxane gelek pirtûkên wêjeyî li ser helbest, roman, çîrok, wergerên klasîk an 
jî wêjeyî  çap dikin. Lê herwiha armanca wan ne bikaranîna wêjeyê ye. Kêmasîyek zehf 
mezin di warê haydarbûna pedagojîyê de heye. Û mixabin zanîngeh, enstîtu, weşanxane 
û gelek sazî jî di vî warî de girîngîya xwe didin xebatên din. Dibe ku di bin hîşê mirovan 
de hînkirina zimên wekî tiştekî hêsan, bê teorî, bê rê û rêbaz jî bê dîtin. Dibe ku kar û 
barê mirov û sazîyan zehf zêde be, û dem ji bo kare teorîya perwerdehîyê niha tune be. 
Têkiliyek di navbera sazîyên perwerdehîyê yên li Iraqê, Îranê û Surîyeyê de kare siberojê 
hêsantir bike. Tecrubeyên her çar welatan dê rehetîyekê têxe navbera wan. Herwiha 
cudabûna bajar û welatan divê wekî avantajeke mezin bê dîtin.  
 

5-Astên dersa xwendinê 
a-Pêşiya xwendinê (pre-reading) 
Divê astê de xwendekar nizanin deqa xwendinê di derheqê çi de ye. Divê 

mamoste binaskirina mijarê xwendekaran motive bike û bi texmînên wan asta 
amadekirina derse derxe. Armanca vê astê amadekirina xwendekaran bo dersê ye ku bala 
xwendekaran bikşîne û wan motive bikin (Williams, 1984: 37) 

Di dersan de, nirxandina wêneyan, kapaxa pirtûkan, bîyografîya nivîskaran, 
pêyvên di derheqê mijarê de, hevyekkirina navê beşan û perçeyên deqan û bersîvdayîna 
pirsan e.  
 

b-Dema xwendinê (while-reading) 
Armanca vê astê, zelalkirina naverokê û fahmkirina peyama nivîskaran û binyada 

tekstê ye (Williams, 1984: 38). Di vê astê de, mamoste hewl dide ku xwendekar bikaribe 
li ser tekste bixebite û tekste di warê rêziman, peyv, ragihandin yanî xwendekar bi her 
awayî bixebitin û hîndekarîyên zimên de bikar bînin. Di vê astê de, li gorî mamoste, 
hîndekarî pir girîng in û çalaki divê bê çêkirin da ku mamoste bibine xwendekar dersê û 
xebata ku li ser hûrbûne tê fahmkirin yan na.  
Çalakîyên gelemperî ev in;  
pirsên rast û şaş, bersivdayîna pirsên berî xwendinê, hevyekkirina hevokên nêvî vala, 
çalakîyên texmînkirinê, tespîtkirina kê got, temamkirina nexşeyan, diyagraman, 
xaçepirsan, berawirdkirin, pirsên pir bijarde û hwd.  
 

d-Piştîx wendinê (post-reading) 
Di asta dawî de, armanca dîtina fahm kirina xwendekaran e. Di ser re, divê astê 

de tekst divê bêşexsîkirin û serpêhatî, hest, nêrîn û eleqeyên xwendekaran û li gorî tekste 
bê nirxandin. Ji ber vê, dema hilbijartina tekstan divê mamoste asta herî dawî bifikire 
gelo xwendekar dikarin têkiliyek di nav bera tekstê û tecrubeyên xwe şexsî de derxin yan 
na.  
Asta dawî di kare xebatên nivîsê jî di nav xwe de bihewîne; nivîsandina kurteyekê, nivîsa 
pêşnîyazekê, nameyek bo şexsekî nas yan jî nenas, nivîsa afirîner û hwd.  
 

6-Cureyên din 
a-Drama  
Drama alîkarîya xwendekaran dike ku bikaribin rastîyên zimên ji aliye 

perspektîfên kesên din ve fahmbikin û empatîyê zede bikin. Avantajeke mezin ji bo 
fahmkirina tekste zêdetir dibe ku stratejîyên wekî fahmkirin, şîrovekirin, nirxandin û li 
ser tekste hûrbûnê bên nirxandin û bikaranîn. Ji ber hebûna hevokên amade derûnîya 
xwendekaran jî rehettir, êdî nakevin nav tirsa gelo “hevoka min rast e yan na”. Ev jî 
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xwendekaran birehetî dikişine nav dersê. Zimanek kêrhatî dikare gelek mijarên ku bere 
hatine dîtin jî dubare bike. Bi saya van hevokên amade, xwendekar birehetî mijar û 
peyvan di nav konteksê de dibînin. McMaster (1998: 574) dibêje drama motîvasyona 
bihêz dide xwendekaran, hêmanên xebatê hîn dibin, stratejîyên xwendinê bipêş dixin û 
dinya û bûyerên dinyaya dora xwe dibînin. 
 

b-Helbest: 
Helbest belkî jî xebata wêjeye tenê ye ku mirov ji ber zimanê ku tê bikaranîn 

nikare di her astî de bikar bîne. Metafor, wateyên nedîyar an jî duwate, allîterasyon, 
kûrbûna wateyî, hinek hêmanên densgsazîyê rewşe tê dixe nav asteke dijwar. Dema 
mirov zimanê rojane yan jî yê helbestan dide berhev, cudabûna ku tê dîtin mirovan 
matmayî dihêle. 
 

c-Çîrok:  
Cûreya herî zede di dersan de tê bikaranîn çîrok in. Mirov dikare di hemû pirtûkên 

hînkirina zimên de, çîrokan bibine ji ber ku kin in, kêrhatî ne, di hemû ast û grûbên 
temenan de dikare bê bikaranîn.  

Gelek xwendekar tiştên kin û berdewamî hes dikin. Çîrok jî di vî warî de, ji bo 
xwendekar û mamosteyan jêneger in. Gelek xwendekar nikarin romanekê yan jî 
pirtûkekê biqedînin, lê gelek kes dikare çîrokan bixwîne û biqedîne.  

Çîrok ji ber hilbijartina peyvên taybet û astî, ji ber zimanê nûjen û zindî, ji ber 
dîyalogên gelemperî û balkişandina xwendekaran pir tên heskirin û bikaranîn.  

Ji bo nirxandina wanî pêwîst e ku mamoste azmûnek, wekî test an jî quîzê bikar 
bîne. Di van testan de hinek krîterên cüda divê bê berawirdkirin û stratejîya şexsîkirinê 
(personalization) bê bikaranîn. Herwiha ji bilî van testan mamoste dikare çavdêrîyên xwe 
yên domdar hilbijêrin.  

Divê mamoste heman xebatê û azmûnê di polen ku asta wan ji hev cuda ne jî 
bikar bîne û encaman bide berhev.  
 

7-Sedemên bikaranîn awêjeyê 
a. Sedemên zimannasîyê 
Tekstên wêjeyî dikarin zanebûna xwendekaran di asta peyvsazî û binyadî û di her 

astê de bipêş bixe (Hedge, 1985: 22). Gelek tiştên ku mamoste dixwaze bi xwendekaran 
bide hînkirin di xebatên derse bo wêjeyê de cî digire û ev jî hînkirina tiştan hêsan dike. 
Çiqas xebatên wêjeyî bên dayîn û dubarekirin dê xwendekar ji ber marûzmayîna gelek 
caran birehetî tiştan hîn bibe. Gelek nivîskar û mamoste him bi him asta wêjeyê di dersan 
de zêde dikin, ji ber ku wekî Williams (1984: 25) dibêje “wêje çavkanîya zimanekî 
xwezayî ye”. Çareserkirina pirsgirêka çareserkirina çavkanîyên dersan tiştekî girîng e û 
ev çareserî kare mamosteyan rehet dike. Avantajekwêjeyêjîwêjehertimzimanêrastî û 
zindî dide xwendekaran. Divîwarî de wêje ji bo zimannasîyê jî gelek tiştan rehet dike. 
Wekî tê zanîn, zimannas, nivîskar û mamoste ji ber hebûna hêmanên wêjeyê jî di şekle 
bikaranînên zimannasîyê de, form û peyamên nivîskî û devkî de xwendekaran bêtir dide 
naskirin, divê naskirinê de rexne, nirxandin, nîqaş, vegotin, îronî û hwd. dikare di dersan 
de derkeve hemberî mirovan. Ji bona ku mirov ji perwerdehîkirina xwe bawer be, 
bikaranîna wan di gelek xebatên cûr bi cûr de tê pêşnîyazkirin.  

 
b. Sedemên metodolojîk 
Armanceke bikaranîna tekstan an jî cûreyên din dîyarkirina bertekan, fahmkirin û 

şîrovekirina wan e. Cûdabûna fikran dikare ji bo nirxandinên nû û parvekerina hêstan ku 
hebûna wan tê wateya wêje hevraginandinê teşwîq dike. (Duff & Maley, 1990: 6 
Clandfield & Foord, n.d). Herwiha, afirînerî û xeyalkirin jî derdike vin holê û di asta 
hilberînê de, xwendekarên wêjeyê bêtir dibin afirîn û macerahez (Collie û Slater,1987:5)  
 

c. Sedemên motîvasyonî 
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Wekî li gelek deveran hatiye dîtin û qeydkirin, motîvekirina xwendekaran di gelek 
dersan de dijwar e. Li ser motîvekirina xwendekaran gelek nirxandin û çavdêrî hatine 
kirin ku xwendekar bikaribin bêtir motîve bibin. Duff û Maley (1990: 6) îddîa dikin ku 
wêje xwendekaran motive dike ji ber ku wêje bi bûyer û temayên ku nivîskar dixwaze 
hitap bike dide.  Di ser re bandora motîvasyona orjînalbûna deqên wêjeyê ji ber ku 
eleqedarî tecrubeyên şexsî bixwe ne bêtir bala xwendekaran dikişînin. Ji ber girêdana 
çandî, wêje di polen zimên de xwediyê bandoreke mezin e û divê teqez dixwazî di 
rêjeyeke hindik dixwazî dirêjeyeke pir de be bê bikaranîn. Bi saya bikaranîna wêjeyê, 
mirov dikare di dersan de tiştên şênber bidest bixe. Loma heya ku ji destê mirov tê, lazim 
e ku mamoste wêjeyê di şeklê notan, wêneyan, vîdyoyan an jî bi şeklekî din amade bike 
ku tiştên hazir bala xwendekaran bikişînin. Ger ev not senifandî bin, dê ji bo 
xwendekaran çêtir be. 
 

8-Nirxandin 
Mirov dikare bibêje ku hînkirina zimên û wêjeyê bi gelemperî wekî tiştên cihê tên 

dîtin. Di hînkirinê de mirov nikare ji hev veqetîne lê di kar û xebatan de tiştê ku tê zanîn 
li gorî lêkolîna tu xebata bi navê “bikaranîn an jî sûdwergirtina wêjeyê di zimên de tune 
ye”.  
 

Sedemeke din a bikaranîna wêjeyê ev e ku, wêje ji bo veguhestina wêjeyeke baş, 
guhertina reftaran, alîkarîya tunekirina pêşdarazîyan, derxistina empatî, tolerans û 
haydarbûna pirsgirêkên dinyayê hêzek mezin e. Bi saya wêjeyê mirov dikare gelek tiştan 
biguherîne. Dibe ku mirov bigihîje encamê bi saya wêjeyê û gelek alozî û pirsgirêkên 
dinyayê ji holê rabin û fahmkirina beramberî di nav netew û welatan de pêk bê.  
 

Encam 
Wekî ku me îfade kir çend sedemên girîng hene ku mirov wêjeyê di dersan de 

bikar bîne. Ji bilî berfirehkirin û geşedankirina dinyaya wêjeyî ya xwendekaran ji bo 
fahmkirina çanda xwe û ya din, derfetên îfadekirina şexsî jî dide û zanebûna (agahîbûna) 
xwendekaran peyv û rêzimanê bi pêş dixe. Nêzîkatiyeke hevgirtî di pola hînkirina zimên 
de derfetek baş dide xwendekaran bo şîyanên zimannasî û ragihandinê ku ev jî dibe 
sedema zanebûna zimên bixwe. Wekî encama teorî û xebatên ji bo zimên hatine kirin, 
mirov dikare bigihîje vê encamê ku bikaranîna wêje û materyalên wêjeyî di pêşxistina 
şîyanên zimên de û wêje di nav xwendekaran de xwedîyê roleke giranbuha ye. Wêje bi 
bikaranîneke baş dikare wekî amrazeke encamgir ji bo şîyanên nivîs û devkî bê 
tercîhkirin. Herwiha bi saya wêjeyê jî mirov bi rehetî dikare zimanê çanda ku dixwaze 
hîn bibe jî bidest bixe. Ji ber sedemên navborî, pêwîst e ku mirov xebatên wêjeyê di her 
astê de hilbijêre ku tahmek xweş di prosesa hînkirina zimên de pêk bê. Her cûreya wêjeyê 
bi awayekî dikare li gorî armanca dersan bê seni fandin û monotonîya dersan biguherîne.  

Wekî peyva dawî mirov dikare bîne zimên ku, di hînkirina Kurmancî de 
bikaranîna wêjeye hêj di asta destpêkê de ye û hewce ye adaptekirina wêje û zimên li 
gorî krîterên pedagojîya zimên be. Û dê ev pêvajo derfetên nû bide çavkanî, fikir, 
mamosteyan û kesên ku bi vî karî re eleqedar in. Gelek xwendekar hêvî dikin ku 
materyalên dersan hêsantir û xweştir bin, herwiha ev jî rasterast eleqedarî tiştên wêjeyê 
eleqedar dike ku wêje bixwe çand e û çand jî însan bixwe ye. Mirov nikare çandê ji 
wêjeyê, wêjeyê jî ji zimên veqetîne. Û çand, wêje û ziman jî di talîya talî de digihîjin 
perçeyên tevahîyê ne.  
 

Pêşnîyaz 
Mirov dikare ji bo gihiştina encamek baş dikare pêşnîyazên jêr bike. 

1. Hilbijartina materyalên rast zehf girîng e. Loma divê mamoste bala xwe bidin 
daxwazên xwendekaran. Materyalên zindî ji jîyanê di hînkirin û hînbûna zimên 
de zehf girîng in. Xwendekar dikarin tiştên derse di jîyanê de bi rehetî bikar bînin.  

2. Divê materyalên xwendin, nivîs, guhdarîkirin û axaftinê li gorî eleqe û temenê 
xwendekaran be ku bala wan bikşîne. 
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3. Materyal divê li gorî asta xwendekaran bê hesankirin an jî adaptekirin. 
4. Mamoste divê bi saya wêjeyê mijar, peyv, qalib, rêgez û tiştên ku dixwaze bide 

hînkirin di nav konteksekê de bide ku konteks watedarbûna mijarê zede bike. 
5. Mamoste dikare her hefte şîyaneke cûda bide yan jî şîyanan tevlîhev bike ku 

xwendekar ji mijar û dersan aciz nebin.  
6. Mamoste dikare bi şano, xwendin, dramaya afirîner, helbest an jî cûreyek wêjeyê 

xwendekaran beşdarî dersan bike. 
7. Mamoste dikare piştî dersan xebateke çandî yan jî wêjeyî ji xwenekaran bixwaze. 
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Özet 

Tabakât türü eserlerde Baba Tâhir hakkında bir bilgiye rastlanmamaktadır. 

Bundan dolayı onun hayatı hakkında elimizde yeterli ve doyurucu bilgiler mevcut 

değildir. Buna karşılık Baba Tâhir’i genel itibariyle menkıbevî hayatından 

öğrenmekteyiz. Râvendî’nin Râhetus’-sudûr adlı eserinde Baba Tâhir ile ilgili aktarmış 

olduğu rivayet ise şimdiye kadar aksi ortaya konulamamış tarihi bir bilgi niteliği 

taşımaktadır. Bu bilgi bizlere Baba Tâhir’in yaşadığı dönem ile ilgili belli bir fikir 

sunmaktadır. Buna göre diyebiliriz ki mutasavvıfımız Büveyhiler’in hâkimiyeti altında 

bulunan Kâkûyî hanedanlığının hüküm sürdüğü yıllarda yaşamış, Tuğrul Bey’le 

görüşmesi esas alındığında da Büyük Selçukluların ilk yıllarına şahit olmuştur. Netice 

itibariyle onun, 447/1055 ya da daha ileri bir tarihe kadar yaşadığı söylenebilir. Baba 

Tâhir’in yirmi üçe yakın eser kaleme aldığı söylenmektedir. Ancak bunlardan sadece iki 

tanesi günümüze ulaşmıştır. Söz konusu eserleri dûbeyit tarzında dile getirmiş olduğu 

şiirleri ve tasavvufa dair kaleme almış olduğu el-Kelimâtu’l-kısâr’ından müteşekkildir. 

Dûbeytî tarzında yazmış olduğu şiirleri dilden dile dolaşmış ve üzerine birçok çalışma 

yapılmıştır. el-Kelimâtu’l-Kısâr ise tasavvuf terimlerini özlü sözlerle açıklamakta ve bu 

yönüyle de hikemiyyât geleneğinin bir uzantısı sayılabilecek niteliktedir. 

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Baba Tâhir, Râvendî, Dûbeyit, Hikemiyyât 
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BABA TÂHİR'S LIFE, WORKS AND HİS APPROACH TO THE CONCEPTS 

OF TASAVVUF,  SEYR AND SULÛK 

Abstract 

There is no information about Baba Tahir in Tabaqat works. Therefore, we do not 

have sufficient and satisfactory information about his life. On the contrary, we learn Baba 

Tahir, in general terms, from his anecdotical life. The narration that Ravendi, in his book 

Rahat al-Sudur, conveyed about Baba Tahir is a historical information that there is no 

contrary explanation about it. This information gives us a certain idea about the period 

in which Baba Tahir lived. According to this, it can be said that our Sufi lived during the 

reign of the Kakuyi Dynasty, which was under the rule of Buveyhis, and it is taken as a 

basis his meeting with Tughrul Bey, he witnessed the first years of the Great Seljuks. As 

a result, it can be said that he lived until 447/1055 or later. He is said to have written 

twenty-three works. However, only two of them have survived. The works in question 

are composed of the poems he has expressed in dubeyit style and the al-Kelimat al-Qısar 

that he wrote about sufism. His poems, which he wrote in the style of Dubeyti, have been 

become notorious and many studies have been done on it. al-Kelimat al-Qısar explains 

the terms of sufism with concise words and in this respect, it is an extension of the 

tradition of hikamiyyat.  

Keywords: Mysticisim, Baba Tahir, Ravendi, Tughrul Bey, Dubeyit, Hikamiyyat 

Giriş 

İslam dininin rûhunu temsil eden Kur’ân ve sünnet kaynaklı tasavvuf, dînî 

emirleri ihsân ve murâkabe boyutunda yerine getirmeyi amaç edinen manevî bir yaşam 

tarzıdır. Bu yaşam tarzının kökleri ise Asr-ı Saadete kadar uzanır. Zira saadet asrının en 

önemli temsilcisi olan Hz. Peygamber ve O’nun güzîde ashâbı hayatlarını hep bu minval 

üzere yaşamışlar ve böylece çağlara öncülük etmişlerdir. Onlardan sonra da bu miras 

karşılıksız kalmamış, aksine her çağın kalbinde mâkes bulmuştur. İslâmî çevrede yetişen 

pek çok âlim aynı zamanda bu mirasın taşıyıcıları olmuşlardır. İbn Arabî (öl. 638/1240), 

Mevlânâ (öl. 672/1273) ve Yunus Emre (öl. 720/1320) gibi daha nice şahsiyetler 

sözleriyle çağları aşmışlardır. İşte bu unutulmaz şahsiyetlerden birisi de hiç şüphesiz 

Baba Tâhir’dir. Mütevazı bir hayatı tercih eden Baba Tâhir tasavvuf tarihi açısından 

önemli bir şahsiyet olmasına rağmen tabakât kitaplarında kendisinden söz edilmemiştir. 
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Bu durum geleneğimiz açısından bir eksikliği ifade etmektedir. İşte elinizdeki bu çalışma 

söz konusu eksikliği giderme gayretinin bir sonucudur. 

Âlim ve sûfî bir şahsiyet olan Baba Tâhir’in eserlerinde tasavvufî kavramlara 

çokça yer verdiği görülmektedir. Mesela o, el-Kelimâtu’l-Kısâr adlı eserinde ilim, 

ma‘rifet, kalb, zikir, vecd, gaflet ve murâkabe gibi yaklaşık elli tane tasavvuf kavramını 

ele almaktadır. Bunların içerisinden tasavvuf ve seyr u sülûk kavramları diğer tüm 

kavramların temeli ve özeti mahiyetindedir. Baba Tâhir’in ele aldığı söz konusu 

kavramlara geçmeden önce onun hayatı hakkında bilgi vermek faydalı olacaktır. 

1. Hayatı 

Uryân, Hemedânî, Kürdî ve Lurî lakaplarıyla da tanınan Baba Tâhir,1 İran’da 

yaşamış şâir ve sûfî bir şahsiyettir. 2  Baba Tâhir’in hayatı hakkında yeterli bilgi 

bulunmamakta ve onu konu alan kaynakların aktardığı rivâyetler farklılıklar 

göstermektedir. Bazen Lurî bazen de Hemedânî nisbeleriyle anılmış olması onun İran 

coğrafyasındaki Hemedân ve Luristan bölgelerinde yaşadığı fikrini akıllara 

getirmektedir. Öte yandan bu iki bölge arasında bulunan Hürremabâd’da onun adının 

verildiği bir mahalle de bulunmaktadır.3 

Baba Tâhir’in doğum ve ölüm tarihleriyle ilgili öne sürülen bilgiler de farklılıklar 

arz etmektedir. Rıza Kuli Han Hidayet, kaynağını zikretmeksizin onun hayatıyla alakalı 

bazı bilgiler aktarmaktadır. Hidayet’e göre Baba Tâhir, Uryân lakabıyla tanınmış ve 

Hemedân’da yaşamıştır. Kendi asrının önemli filozoflarından, bilginlerinden ve 

ariflerinden biridir. Ona göre Baba Tâhir, Deylemîler döneminde yaşamış, Firdevsî (öl. 

411/1020) ve Unsurî (öl. 431/1039-1040) gibi şâirlerden önce 410/1010 tarihinde vefât 

etmiştir.4 Mirza Mehdi Han ve bazı araştırmacılar ise Baba Tâhir’in aşağıda vereceğimiz 

                                                             
1 Selim Temo, Kürt Şiiri Antolojisi (İstanbul: Agora Kitaplığı Yayınları, 2013), 2/1332; Tahsin Yazıcı, 

“Baba Tâhir-i Uryan”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1991), 

4/370; Ali Tenik, Tarihsel Süreçte Kürt Coğrafyasında Tasavvuf ve Tarikatlar (İstanbul: Nûbihar 

Yayınları, 2015), 180. 
2 Yazıcı, “Baba Tâhir-i Uryan”, 4/370; Ahmet Faruk Çelik, “Baba Tâhir-i Hemedanî Divanının Mehdî-i 

Hamîdi Nüshasında Geçen Dobeytîleri ve Türkçe Tercümesi”, Doğu Esintileri: İranoloji, Fars Dil ve 

Edebiyat Araştırmaları Dergisi 2/3 (Eylül 2015), 247. 
3 Yazıcı, “Baba Tâhir-i Uryan”, 4/370. 
4 Rıza Kuli Han Hidayet, Mecmau’l-fusehâ, nşr. Muzâhir Musaffâ (y.y: İntişârât-ı Emîn Kebîr, 1381 

hş.), 2/1197.  
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muammâ tarzındaki dûbeytisinde yer alan “elifqed”, “behr” ve “elf” kelimelerini ebced5 

hesabı yoluyla toplayarak doğum tarihini bulmaya çalışmışlardır. Onlara göre elif boylu 

anlamına gelen (elifqed), deniz anlamına gelen (behr) ve Tâhir kelimelerinin her biri 

ebced hesabına göre 215 rakamına eşittir. (Elf) kelimesinin eşit olduğu 111 rakamı ise 

bir önceki rakamla toplandığında 326/936 rakamı ortaya çıkmaktadır. İşte ortaya çıkan 

bu rakam Mirza Mehdi’ye göre Baba Tâhir’in doğum tarihi olarak kabul edilmelidir.6 

Maruf Haznedar da bu görüşü benimsemiştir.7 Onun doğum tarihinin ebced hesabıyla 

belirlenmesine kaynaklık eden söz konusu şiir ise Kadri Yıldırım’ın esas aldığı divân 

nüshasında şöyle geçmektedir: 

 Mû an behr em ke der zerf âmedestem        

Çû nuqte ber serê âmedestem  

 Be her elfî elifqeddî ber âye    

Elifqedd em ke der elf âmedestem. 

“Ben o denizim ki küp içinde geldim  

Nokta gibi harfin üstüne geldim 

Her bin yılda bir elif boylu biri gelir 

Ben o elif boyluyum ki bu binde geldim.”8 

Fakat Hamdullah Müstevfî el-Kazvînî (öl. 740/1340) bu görüşe mesafeli 

yaklaşılması gerektiğini vurgulamıştır. Reşid Yasemî ise Baba Tâhir’in doğumunun 

ebced hesabına göre belirlenmesini eleştirmiş ve bunu zorlama bir yorum kabul etmiştir. 

Ancak kendisi de aynı şiire dayanarak 390/999 ve 391/1000 tarihlerini, Baba Tâhir’in 

                                                             
5 Arap alfabesinin ilk düzeni ve harflerinin taşıdığı sayı değerlerine dayalı bir hesaplama sistemidir. Bu 

kelime Arap elifbasındaki bütün harflerin yeniden tertip edilmesiyle meydana getirilen sekiz 

sözcükten birincisidir. Diğer sözcükler ise sırasıyla “hüvvez, huttî, kelemen, sa‘fes, karaşet, sehaz ve 

dazığı”dır. Klasik kaynaklarda belirtildiğine göre Arap alfabesindeki harfler önceleri “et- tertîbü’l- 

ebcedi” sıralamasında olduğu gibi düzenlenmiştir. Bu tertibin başlangıç tarihi ise dinî metinlerde Hz. 

Âdem’e kadar götürülmektedir. Geniş bilgi için bk. Mustafa Uzun, “Ebced”, DİA (İstanbul: TDV 

Yayınları, 1994), 9/68-70; İskender Pala, Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü (İstanbul: Kapı Yayınları, 

2017), 128-130. 
6 Alaaddin Seccâdî, Mîjûyê Edebê Kurdî (Serdeşt-İran: Çâp Meârif, 1361 hş.), 148. 
7 Maruf Haznedâr, Mîjûyê Edebî Kurdî (Irak: Aras Yayınları, 2001), 1/185. 
8 Baba Tâhir-i Uryân, Dîwan, çev. Kadri Yıldırım (İstanbul: Avesta Yayınları, 2013), 171. 
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doğum tarihi olarak belirlemiştir.9 Bunların dışında 410/1019 ve 428/1036 gibi tarihler 

de ileri sürülmüştür.10 

Ancak bütün bu yorumlara rağmen Baba Tâhir’le ilgili elimizde bulunan en eski 

ve tek yazılı kaynak hiç şüphesiz Râvendî’nin (öl. 603/1207) Râhetü’s- sudûr ve âyetü’s-

sürûr adlı eseridir. Zira o, bu eserinde Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in hayatından 

bahseder ve onun Hemedân’a geldiği sırada dönemin ünlü evliyalarından olan Baba 

Tâhir, Baba Ca‘fer ve Şeyh Hamşâ ile karşılaştığını söyler. Ardından da Baba Tâhir’le 

aralarında geçen o meşhur diyaloğu aktarır.11 Onunla alakalı tek tarihî bilgi olması ve 

hemen her kaynakta zikredilmiş olmasından dolayı bu diyaloğun aktarılması uygun 

olacaktır. Râvendî’nin konuyla alakalı aktardığı rivayet şöyledir: “Tuğrul Bey 

Hemedân’a geldiğinde üç büyük evliyanın orada bulunduğunu işittim. Bunlar Baba 

Tâhir, Baba Ca‘fer ve Şeyh Hamşâydı. Hemedân’ın girişinde, Hızır diye adlandırılan 

küçük bir dağ vardır. Bunlar orada durmuşlardı. Sultan, ordusuyla beraberken gözü 

onlara ilişti. Atından indi ve veziri Ebû Nasr el-Kundurî’yle beraber onların huzuruna 

vardı, ellerini öptü. Zira Baba Tâhir gönlü yanık biriydi. Ona, Ey Türk! Allah’ın kullarına 

ne şekilde muamele edeceksin? diye sordu. Sultan, “sen nasıl emredersen öyle muamele 

edeceğim” diye cevapladı. Baba Tâhir ona, “Allah adaleti ve iyiliği emreder…”12 ayetini 

okudu. Bunun üzerine Sultan Tuğrul ağladı ve “öyle muamele ederim.” dedi. Baba Tâhir, 

yıllarca yanında bulundurduğu yüzüğünü elinden çıkarıp Sultan’ın eline taktı ve dünya 

hükümranlığını senin eline geçirdim, bundan böyle adaletli ol dedi. Sultan daha sonraki 

                                                             
9 Reşid Yasemî, “Baba-i Şâirân”, der. Pervîz Azkaî, Baba Tâhirnâme: Hefde Güftâr ve Güzine-i Eş‘âr 

(Tahran: İntişârât-ı Tûs, 1375 hş.), 53; Müessese-i Dâiratü’l-meârif el-Fıkhü’l-İslâmî, Danışname-i 

Cihan-i İslam (b.y.: Kitabhâne-i Medrese-i Fekâhet, ts.), 1/29. 
10 bk. Kadri Yıldırım, Baba Tahirê Uryan: Hayatı, Görüşleri, Dîwanı (İstanbul: Avesta Yayınları, 

2013), 19. 
11Necmeddin Ebû Bekir Muhammed b. Süleyman er-Râvendî, Râhetu’s-sudûr ve Âyetu’s-sürûr fî 

Târîhi’d-devleti’s-Selçûkiyye, çev. İbrahim Emin eş-Şevârubî (Kahire: el-Meclisu’l-a‘lâ li’s-sekâfe 

el- Meşrû‘u’l-kavmî li’t-terceme, 1960), 160-161; Hüseyin Vahid Destgirdî, “Dîvân-ı Kâmil-i Baba 

Tâhir”, yay. Reşid Yasemî, Mecelle-i Armağan Özel sayısı (Tahran: Matbaâ-yı Armağan, 1311 hş.), 

16. (Mukaddime içinde); Perviz Azkâî, Terânehâ-yi Baba Tâhir (Hemedan: İntişârât-ı Mâdistân, 

1386 hş.), 2; Seyfullah Kara, Büyük Selçuklular ve Mezhep Kavgaları (İstanbul: İz Yayıncılık, 2007), 

194; Kadir Özköse, “Selçuklu Toplumunda Tasavvufî Hayatın Sosyo-Kültürel, Siyasal ve Dini 

Sahaya Etkisi”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2/1 (Ocak 2014), 16.  
12 Nahl, 16/90. 
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dönemlerde de önemli bir işe giriştiğinde ve savaşa çıkacağı zamanlarda o yüzüğü 

parmağına takardı.”13 

Sultan Tuğrul Bey’in Hemedân’a gelişi, 447/1055 tarihine rastlamaktadır. 

Şimdiye kadar bu görüşmenin aksini ortaya koyacak bir bilgi elimize ulaşmadığından 

dolayı onun doğumu ve ölümüyle ilgili verilen tarihlere ihtiyatla yaklaşmalıyız. Zira 

onun muammâ niteliğindeki dûbeytisinden yararlanılarak ortaya konulan tarihler her ne 

kadar bize belirli bir fikir sunsa da bu dûbeytînin Baba Tâhir’e ait olmadığı da 

söylenmektedir.14 Nitekim söz konusu dûbeytînin 963/1556 yılında İran’dan kaçmış olan 

ve Noktavîler’in 15  öncülerinden sayılan sûfî Muhammed Mazenderânî’ye ait olması 

muhtemeldir. Ayrıca Ehl-i Hakk, İsmailî ve Hurûfî fırkaları ileri bir tarihte bu dûbeytiyi, 

yanlışlıkla Baba Tâhir’e nispet etmiş olabilirler. 16  Her ne kadar bazı araştırmacılar, 

Sultan Tuğrul ile Baba Tâhir’in Hemedân’daki buluşmalarını nakleden Râvendî’yi 

eleştirseler de17 bu buluşma bize onun doğum ve ölüm tarihleriyle ilgili daha makul 

fikirler sunmaktadır. Nitekim Baba Tâhir’in bir dûbeytisinde18 onun seksen dört yaşını 

görmüş olduğu anlaşılmaktadır.19 Dipnotta belirttiğimiz söz konusu dûbeytîdeki seksen 

dört sayısı, 447/1055 tarihiyle birlikte düşünüldüğünde, onun doğum tarihinin 360/970’lı 

yıllar olduğu söylenebilir.20  

Baba Tâhir’in aile fertleri ve aile yaşantısı hakkında da net bilgiler 

bulunmamaktadır. Bazı kaynaklar, ona ait olduğu ileri sürülen bir dûbeytiden hareketle 

babasının adının Ferîdûn olduğunu ileri sürmektedir.21 Fakat araştırmacı Perviz Natil 

Hanlerî, “Pûr Ferîdûn” mahlasıyla şiirler söyleyen bir şâirin olduğunu ifade etmekle 

                                                             
13 Râvendî, Râhetu’s-sudûr, 160-161; Edward G. Browne, A Literary History Of Persia (Cambridge: At 

The Univesity Press, 1956), 2/260; Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi Tarihi (İstanbul: 

Ötüken Yayınları, 2017), 204-205. 
14 bk. Çelik, “Baba Tâhir-i Hemedanî”, 249. 
15 Hurûfîliğin Mahmûd-i Pesîhânî (öl. 831/1428)’ye nispet edilen koludur. Geniş bilgi için bk. Hamid 

Algar, “Noktaviyye”, DİA (İstanbul: TDV Yayınları, 2007), 33/204-205. 
16 Dâiratü’l-Meârif, Danışname-i Cihan-i İslam, 1/28. 
17Bk. Hidayet, Mecmau’l-fusehâ, 1197; Muhammed Emin Zeki Bey, Meşâhîru’l-Kurd ve Kurdistân, 

fi’l-ahdi’l-İslâmî, çev. Saniha Zeki Bey (Bağdat: Matbaatu’t-Tefîzi’l-Ehliyye, 1364), 131. 
18 “Ey Allah’ım, sekiz ve dördün aşkına!” şeklinde yer geçmektedir. Geniş bilgi için bk. Çelik, “Baba 

Tâhir-i Hemedanî”, 288. 
19 Çelik, “Baba Tâhir-i Hemedanî”, 249,288, d.n. 137. 
20 Çelik, “Baba Tâhir-i Hemedanî”, 250. 
21 bk. Mustafa Fehrâyî, Baba Tâhir-i Hemedânî: Meşâhîr-i İrânî (Tahran: y.y., 1378 hş.), 13. 
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birlikte, Baba Tâhir’in dubeytileri arasında geçen bu beytin de aslında zikredilen şâire ait 

olduğunu ve yanlışlıkla ona nispet edildiğini savunmuştur.22 

Kaynaklarda geçtiği kadarıyla Baba Tâhir’in “Fatıma” adındaki şahsiyetlerle 

münasebeti bize onun yaşantısı hakkında bilgiler sunmaktadır. Nitekim onun “Bîbî 

Fatima” adında bir kız kardeşinin olduğu söylenmektedir. Ehl-i Hak mezhebinin kutsal 

metni olarak bilinen Serencâm’da Baba Tâhir’in başından geçen mucizevi olaylar 

anlatılırken, bu olaylar sırasında “Bîbî Fatımanın” da onun yanında olduğu 

zikredilmektedir. Aralarındaki yakınlık derecesi bildirilmese de Bîbî’nin “Bere Şâhî” 

soyundan olduğu yazılmaktadır.23 Öte yandan Kazvînî de Baba Tâhir’in Bîbî Fatıma 

adında bir kız kardeşinin olduğunu ve her ikisinin de İran’da Allah dostu ve kalb ehli iki 

şahsiyet olarak tanındıklarını aktarmıştır. 24  Baba Tâhir’in bazı olağanüstü hâller 

yaşadığına dair rivayetler de aktarılmaktadır. Bunlardan birkaçı şöyledir:  

1) Baba Tâhir önceleri Hemedân’da bir odun tüccarıdır. Daha sonra medreseler 

ilgisini çeker ve ilme merakı başlar. Bunun üzerine zamanının büyük bir kısmını 

Hemedân’da bulunan bir medresede geçirmeye başlar. Medrese deneyimi sırasında bir 

gün öğrencilere; “burada ne yapıyorsunuz?” diye sorar. Bunun üzerine öğrenciler mizahi 

bir yolla; “zihnimiz açılsın diye her gece kırk kez bu havuza girip çıkarız” derler. Bunu 

gerçek zanneden Baba Tâhir, gece havuzun buzunu kırar ve içine kırk defa girip çıkar. 

İşte o gece manevi işâretler alıp zihnî tekâmülünü tamamlar. Ertesi gün medrese hocaları 

ve talebeleriyle giriştiği ilmi tartışmalar onları hayretler içerinde bırakır ve bunun üzerine 

Baba Tâhir: “امسيت كرديا و اصبحت عربيا” yani: “Kürt olarak geceledim Arap olarak 

sabahladım” şeklindeki meşhur sözünü söyler. Bu olayın ardından vücudunu, yanında 

kimsenin oturamayacağı kadar ateş sarar. Bu sebepten ötürü kendisine “uryân” lakabı 

verilmiştir.25  

                                                             
22 Perviz Natil Hanlerî, “Dûbeytîhâ-yi Baba Tâhir”, der. Pervîz Azkaî, Baba Tâhirnâme: Hefde Güftâr 

ve Güzine-i Eş‘âr (Tahran: İntişârât-ı Tûs, 1375 hş.), 62. 
23 Georg Léon Leszczynski, “Baba Tâhir Uryan’ın Rubaileri ve İlahi Aşkın Gözyaşları”, haz. Mehmet 

Bayrak, çev. Salman Kanar, Ezidi,Kızılbaş,Yaresan Kürtler Belgelerle Kürdistan’da gizli dinler 

(Ankara: Özge Yayınları, 2014), 129. 
24 Şeyh Muhammed Hal, “Baba Tâhir-i Hemedani Meşhûr be Uryan”, Govarî Korî Zanyârî Kurd 5/3 

(1977), 30-31. 
25 Cevad Maksûd, Şerh-i Ahvâl ve Âsâr Dûbeytîhâ-yi Baba Tâhir-i Uryân (Tahran: Silsile-i İntişârât-ı 

Âsâr-ı Millî, 1354 hş.), 46-47. 
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2) Rivayete göre Baba Tâhir, sert soğuğu ve karıyla meşhur olan Elvend Dağ’ında 

kendisine bir kulübe yapmış ve orda yaşamıştır. İlâhi vecd hâli kendisini kapladığında 

vücudunu şiddetli sıcaklık sarar ve bu sıcaklığın etkisiyle oturduğu yerin karları erirdi.26 

3) Başka bir anlatıya göre Baba Tâhir’in astroloji ilmi ile uğraşan bir kız yeğeni 

vardır. Bir yıldızın yerini birçok esere başvurmasına rağmen tespit edemez. Ardından 

Baba Tâhir’e gitmeye karar verir. O sırada Baba Tâhir yüzü yere koyun bir şekilde 

Elvend Dağındaki meskeninde Allah’a niyazda bulunmaktadır. O bunun şeriata uygun 

olmadığını söyleyince Baba Tâhir, bu şekilde yere yatmanın uyuyanlar için mekruh 

olduğunu ancak kendisinin uyanık olduğunu söyler. Ardından daha yeğeni derdini 

açmadan Baba Tâhir, altmış adımlık bir çizimle “senin aradığın şey budur” der. Böylece 

yıldızın yerini tespit etmiş olur.27 

1.1. Lakapları ve Nisbeleri  

Müellifimiz “baba” lakabıyla tanınmıştır. Baba lakabı bazı mutasavvıflara, tarikat 

şeyhlerine ve meczûb diye adlandırılan kişilere verilen bir unvandır. Bu unvanı kazanmış 

kişiler çoğunlukla hürmete layık olan ve belli bir yaş olgunluğuna erişmiş kimselerdir.28 

Tevrat’ta Hz. Âdem (a.s.), Hz. İbrahim (a.s.), Hz. Şit (a.s.) ve Hz. İshak (a.s.) gibi 

peygamberlerin “baba” unvanıyla anıldıkları bilinmektedir. İslam’ın ilk dönemlerinde 

din büyüklerine ve zâhidlere bu unvanın verildiğine dair net bir bilgi mevcut değildir. 

Ancak IV/X. yüzyıldan itibaren çeşitli tesirlerin de etkisiyle bazı meczûblara ve münzevi 

hayat yaşayan sûfilere “baba” veya “bab” unvanının verildiği görülmektedir. 29  Öte 

yandan Hucvîrî (öl. 465/1072) Keşfu’l-mahcûb adlı eserinde Fergana bölgesinde yaşamış 

olan Bab Amr isimli bir sûfîden bahsederken bu bölgenin büyük şeyhlerinin ve 

dervîşlerinin “bab” unvanıyla anıldıklarını söyler.30 

Baba lakabı, Şiî ve Sünnî tasavvuf çevrelerinin her ikisinde de ortaklaşa 

kullanılmaktadır. Bu sebeple bir mutasavvıfa baba denmesi onun Şiî veya Sünnî 

olduğunu göstermez. Çünkü Kalenderiyye, Bektaşiyye, Haydariyye, Noktaviyye 

Hurufiyye ve Yarsaniyye gibi Şiî meşrepli tarikatlara mensup şeyhlere ve dervîşlere baba 

                                                             
26 Yıldırım, Baba Tahirê Uryan, 28.  
27 Maksûd, Dûbeytîhâ-yi Baba Tâhir-i Uryân, 54-55. 
28 Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü (Ankara: Otto Yayınları, 2014), 61. 
29 Süleyman Uludağ, “Baba”, DİA (İstanbul: TDV Yayınları,1991), 4/365. 
30 Ali b. Osman Cullâbî Hucvîrî, Keşf’ul-mahcûb (Tahran: b.y., 1979), 301. 
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denildiği gibi31 Kübreviyye, Çiştiyye ve Nakşibendiyye gibi Sünnî tarikatlara mensup 

bazı dervîş ve şeyhlere de bu unvan verilmiştir. Örneğin Bahâeddin Nakşibend’in şeyhi 

Muhammed Semmâsî, Çiştiyye’den Köhnepûş ve Kübreviyye’den Kemâl-i Cendî, baba 

unvanıyla tanınmışlardır.32 

Baba kelimesi Selçuklulardan önce de yaygın bir biçimde kullanılmıştır. Baba 

Tâhir-i ‘Uryân (öl. 447/1055?), Baba Kûhî (öl. 442/1050), Baba Ca‘fer (öl. ?), Baba 

Efdalüddîn-i Kâşî (öl. 667/1268), Baba Tevekkülî (öl. ?) ve Baba Sevdâî (öl. ?) gibi 

sûfîler de bu unvanla tanınmışlardır.33 Bizim için burada önem arz eden şahıs Baba 

Tâhir’dir. Her ne kadar Aynulkudât el-Hemedânî (öl. 533/1273) bu lakabı kullanmayı 

tercih etmemişse de o, söz konusu lakabıyla oldukça ün kazanmıştır. Bununla birlikte 

aşağıda vereceğimiz gazelin son beytinde müellifin bu lakabı bizzat kendisi için 

kullandığı da görülmektedir: 

Mû ez rûzê ezel tahir bizadem 

Ez an rû nam Baba Tahir estem 

“Ben ötelerden beri Tâhir (pak) olarak doğdum 

Bu sebeple ismen Baba Tâhir oldum.”34 

Baba Tâhir’in yaygın bir şekilde kullanılan “uryân” lakabı ise Arapça kökenli bir 

sıfat olup “çıplak” anlamına gelmektedir. 35  Bu lakabın meşhur olan neredeyse her 

Kalenderî şeyhi için kullanıldığı bilinmektedir.36 Baba Tâhir kendisini bizlere bizzat bu 

lakapla tanıtmaktadır. Ancak bu lakabın Baba Tâhir için ne ifade ettiği konusunda net bir 

bilgi yoktur. Sadece bu lakabın hangi anlamda kullanılmış olabileceğine dair çeşitli 

yorumlar yapılmıştır.37 Baba Tâhir, aşağıda verdiğimiz dûbeytîde görüldüğü üzere bu 

lakabı kendisi için kullanmaktadır: 

                                                             
31 Azkâî, Baba Tâhirnâme, 127-128; Yıldırım, Baba Tahirê Uryan, 15. 
32 Uludağ, “Baba”, 4/365-366. 
33 Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü (İstanbul: Kabalcı Yayıncılık, 2016), 62. 
34 bk. Yıldırım, Baba Tahirê Uryan, 15. 
35 Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, nşr. Ahmet Cevdet (İstanbul: Kapı Yayınları, 2013), 934; Ferit 

Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, haz. ve yay. Aydın Sami Güneçyal (Ankara: 

Aydın Kitabevi Yayınları, 2007), 1122. 
36 Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sûfilik: Kalenderîler XIV-XVII. Yüzyıllar 

(İstanbul: Timaş Yayınları, 2016), 72. 
37 bk. Zerîn Kûb, Tarîh-i Merdûm-i İran Ez Zebân-ı Sâsâniyân Tâ Pâyan-ı Âl-i Büveyh (Tahran: 

Müessese-i İntişârât-ı Emir Kebîr, 1377 hş.), 2/500-501; Baba Merduh Rûhânî, Târîh-i Meşâhîr-i 
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Nezûnem rût û uryanum kî kerde 

Xwudim cellad û bî cûnum kî kerde 

Bide xencer ke ta sîne kunem çak 

Bebînem işq ber cûnum çi kerde. 

“Bilmiyorum beni kim çıplak (uryân) yapmış 

Celladım! Kim benim canımı almış? 

Bir hançer verin de yarayım sinemi 

Ki göreyim aşk bana neler yapmış.”38 

Baba Tâhir’in “hemedânî” nisbesiyle anıldığı görülmektedir. Hemedân şehri Batı 

İran’ın merkez eyaletinin adıdır. Bu şehir Elvend Dağı’nın eteğinde Abbasâbâd, 

Kuruçay, Sûmîne gibi ırmaklarla sulanan verimli ve bereketli bir ovada yer almaktadır. 

Üç tarafı dağlarla çevrilidir. Şehir, tarihi ve kültürüyle kadim bir medeniyetin izlerini 

taşımaktadır. Yapılan arkeoloji çalışmalarındaki bulgulardan anlaşıldığı kadarıyla ilk 

şehir, bugünkü Hemedân’ın güneydoğusunda Elvend Dağı’nın sol tarafındaki Musalla 

tepesinde kurulmuştur.39 

Şehirde tarih boyunca Ziyarîler, Büveyhîler, Kakuyiler ve Selçuklular gibi çeşitli 

krallıklar ve devletler hüküm sürmüştür. Bu hükümdarlıkların geride bırakmış olduğu 

çeşitli tarihi eserler ise günümüze ulaşmıştır. Kitabeler, heykeller, çeşitli dinlere ait 

ibadethaneler ve türbeler bu eserler arasında sayılabilir. Baba Tâhir ve İbn Sina’nın 

kabirleri ise bu türbelerin içerisinde büyük öneme sahiptir.40 Dolayısıyla Baba Tâhir 

Hemedân şehri için önemli bir şahsiyettir. Burada yaşayıp, burada vefat ettiği için 

kendisine Baba Tâhir-i Hemedânî denilmiştir. Müellifin, bu nisbeyi şiirlerinde de 

kullandığı görülmektedir. Nitekim bir dûbeytîsinde şöyle demektedir: 

Mû an espîdebaz em Hemedanî 

                                                             
Kurd Urefâ-Ulemâ-Udebâ-Şuarâ, haz. Muhammed Macid Merduh Rûhânî (Tahran: Çâp Surûş, 

1386), 1/65-66; Yıldırım, Baba Tahirê Uryan,16; Rûhânî, Târîh-i Meşâhîr-i Kurd, 1/65-66. 
38 Baba Tâhir, Dîwan, 286. 
39 R. N. Frye, “Hamadhan”, The Encyclopaedia Of İslam (Leiden: E. J. Brill, ts.), 3/105; Yazıcı, 

“Hemedan”, DİA (İstanbul: TDV Yayınları, 1998), 17/183. 
40 Yazıcı, “Hemedan”, 17/184-185. 
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Lane der kûh darem der nihanî 

Be bale xwud perem kûhan be kûhan 

Be çenge xwud kerem nexçırbanî. 

“Ben Hemedân’lı beyaz şahinim 

Dağın tepesine yuvamı kurmuşum 

Kanatlanıyorum dağdan dağa 

Pençelerimle avcılık yapar olmuşum.”41 

Bunların yanında şehir için büyük öneme sahip olan Elvend Dağı Baba Tâhir’in 

yaşamında önemli bir yer tutmuştur. O, gününün belli zamanlarını burada geçirmiş ve 

şiirlerinde bu dağa sıkça yer vermiştir.42 

Baba Tâhir’e atfedilen diğer bir nisbe de “lurî” nisbesidir. Aslen Lur (Lor) 

aşiretine mensup olduğu için kendisinin bu nisbeyle anıldığı söylenmektedir. Lurlar, 

Kürt kökenli bir halk olup lurî lehçesi de Kürtçenin bir lehçesi sayılmaktadır.43 Bu bölge, 

içinde yoğun olarak yaşayan Lur halkına atfen Luristan diye adlandırılmıştır.44 Luristan 

ise günümüzde Batıda Irak, Doğuda Rûdsezar, Güneyde Huzistan Kuzeyde ise Hersin ve 

Nihavend illeriyle çevrili olan eyaletin adıdır.45  

1.2. Edebî Yönü 

Baba Tâhir mahallî bir dil kullanan lehçe şâiridir.46 Şiirlerinde yoğun olarak lurî 

(lorî) lehçesini kullanmış ve halk dilinde adına terâne ya da dûbeyti denilen nazım türüyle 

                                                             
41 Baba Tâhir, Dîwan, 350. 
42 bk. Baba Tâhir, Dîwan, 90, 229, 292, 366. 
43 Ayrıntılı bilgi için bk. Ebû Abdillâh Şihâbüddîn Yâkūt b. Abdillâh el-Hamevî el-Bağdâdî er-Rûmî, 

Mu‘cemu’l-buldân (Beyrut: Dâru’s-Sâdır, 1397), 5/16, 25; İbn Havkal, Ebu’l-Kasım İbn. Havkal en-

Nasîbî, Kitâbu sûreti’l-arz (Leiden: Matbaâ-yı Brill, 1938), 257; Ebü'l-Fidâ, ‘İmâdu’d-Dîn İsmail b. 

Muhammed b. Ömer, Takvîmu’l-buldân, nşr. M.Le Baron Mac Guckin De Slane (Paris: Dâru’t-

Tıbâ‘ati’s-Sultâniyye, 1840), 313; Şemseddin Sâmî, Kâmûsu’l-a‘lâm (İstanbul: Mihran Matbaası, 

1316), 6/4011, 4013; Şerefhan Bitlîsî, Şerefnâme fî târîhi’d-duvel ve’l-imârâti’l-kurdiyye, çev. 

Muhammed Ali Avni (Suriye: Dâru’z-Zemân, 2006), 58-59; Şerefxanê Bedlîsî, Şerefnâme, çev. Ziya 

Avcı (İstanbul: Avesta Yayınları, 2007), 101; Necm Selman Mehdî el-Feylî, el-Feyliyyûn (Irak: Dârû 

Aras li’t-Tıbâ‘ati ve’n-Neşr, 2009), 146- 147; Seyfettin Çetin, Yâkut el-Hamevî’nin Mu‘cemu’l-

Büldân’ında Kürtler (İstanbul: Nûbihar Yayınları, 2014), 54,74. 
44 Zerîn Kûb, Tarîh-i Merdûm-i İran, 500; Zeki Bey, Meşâhîru’l-Kurd, 132.  
45 Rıza Kurtuluş, “Luristan”, DİA (Ankara: TDV Yayınları, 2003), 27/227. 
46 M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, sad. ve yay. Orhan F. Köprülü- Nermin Pekin (İstanbul: 

Ötüken Yayınları, 1980), 186. 
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derin manalar içeren birçok şiir dile getirmiştir. Müellif, lurî lehçesi ile söylemiş olduğu 

dûbeytîlerinde edebi sanatların karmaşık yapısına yanaşmadan anlaşılır bir üslup 

kullanmıştır. Belki de kapsamlı bir medrese eğitiminden geçmemiş olması ve yoğun bir 

duygu dünyasında yaşamış olmasından dolayı edebi sanatlarla sözü süslemek yerine 

içinden geldiği şekilde şiir söylemeyi tercih etmiştir. Süslü ifadelerden kaçınmanın 

vermiş olduğu güvenle şiirlerini söylediği için de sözleri halkın her kesiminde karşılık 

bulmuştur. Şiirleri, söyleyişindeki sadeliğin yanında taşıdığı derin anlamlardan dolayı 

aradan bin yıl geçmesine rağmen unutulmamıştır.47 

Onun edebî yönünü güçlü kılan diğer bir husus da tasavvufî eserini hikmetli ve 

derin manalı sözlerle dile getirmiş olmasıdır. Bu da Hz. Ali’nin Kelimât-ı kısâr’ını 

izleyerek sürdürülen “vecîz söz” geleneğidir. Baba Tâhir’in bu bağlamdaki özdeyişleri 

Arapça yazılıp yayınlanmış ve tasavvuf eğitimini benimseyenleri son derece etkilemiştir. 

Ancak onu ölümünden bin yıl sonra bile toplumun yediden yetmişe her kesiminde 

popüler kılan yanı ozanlığıdır.48 Baba Tâhir bu yönüyle kendisinden sonra gelen Ömer 

Hayyam (öl. 526/1132)’ı etkilemiştir. İkisi de zahmetsiz ve anlaşılır şekilde okunacak 

şiirler yazdıkları için büyük kitleler tarafından hayranlıkla takip edilmiştir. Her ikisi de 

doğunun değişmez kaderi olan Kalenderî düşünceyi işlemişlerdir. Hayyam, büyük bir 

sevgi duyduğu hayatı, hazcılığı ve ölümü işlerken; Baba Tâhir tasavvufu, Allah sevgisini, 

aşkı, toplumsal ıstırapları ve yaşadığı kalender hayatını dile getirmiştir.49 

Bazı araştırmacılar Baba Tâhir’in şiirlerinde ilâhî aşkla dünyevi aşk arasında 

kesin bir çizginin bulunmadığını ve bunları birbirinden ayırmanın mümkün olmadığını 

iddia ederler. 50  Ancak Leszczynski, Baba Tâhir’le ilgili kaleme aldığı makalesinde 

kendisinin de önceleri böyle düşünürken zamanla bu görüşünden vazgeçtiğini 

belirtmiştir. Ona göre Baba Tâhir hemen her efsanede “evliya” ve “ermiş” olarak 

tanıtılmaktadır. Şarap betimlemesini hiçbir şiirinde kullanmamıştır. Bilakis aşkını ve 

heyecanını daha güçlü bir şekilde haykırmak için tasavvufun zengin kavram ve 

                                                             
47 Çelik, “Baba Tâhir-i Hemedanî”, 251-252. 
48 Rüştü Şardağ, Perişan Baba Taher ve Çift Beyitleri (İzmir: Ticaret Matbaacılık, ts.), 2 (Mukaddime 

İçinde).  
49 Minorsky, “Baba Tâhir Uryan”, İslam Ansiklopedisi (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1979), 168; 

Şardağ, Perişan Baba Taher, 3. 
50 bk. Yazıcı, “Baba Tâhir-i Uryan”, 4/371. 
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deyimlerinden faydalanmıştır. Dolayısıyla onun nidâsı, yakarışı ve inlemeleri 

Leszczynski’ye göre ilâhî aşkın bir sonucudur.51 

Dûbeytî ve Terâne,52 İran edebiyatının en eski nazım türlerinden sayılır. Bugün de 

İran’ın yerel bir kısım manzumeleri bu şekilde kaleme alınmaktadır ve en bilinenleri 

Baba Tâhir tarafından söylenmiştir.53 Bunlar şekil olarak rubaiye benzeseler bile vezin 

yönünden onlardan ayrıldığı için dûbeyti olarak isimlendirilmiştir. Aruzun hâzec-i 

müseddes-i mahfûz vezninden sayılır. Oysaki rubailer hâzec-i mekfûf-i maksûr vezninde 

yazılmıştır.54 Bu vezin ise “mefâilun/mefâilun/feûlun” kalıbıyla dile getirilmiştir.55 Baba 

Tâhir, gazellerinde de bu vezni kullanmıştır. Onun dûbeytileri her ne kadar Lurî 

lehçesiyle söylenmiş olsa da şiirleri halk içinde çok rağbet gördüğü için İran’ın her 

tarafına yayılmıştır.56 

1.3. Tasavvufî Meşrebi ve Ehl-i Hak (Yaresânizm) Mezhebine Bağlılığı 

Sorunu 

Baba Tâhir İranlılar arasında şâir kimliğinin yanında daha çok sûfî ve veli 

kimliğiyle bilinmektedir.57 Ancak Yaresânîler (Ehl-i Hak) kutsal metin olarak kabul 

ettikleri Serencâm’da kendisine de yer vermişlerdir.58 Bu aşamada Baba Tâhir’in söz 

konusu fırkaya bağlı olup olmadığı sorunu gündeme gelmektedir. Soruna değinmeden 

önce bu fırka hakkında bilgi verilmesi konuyu daha açık bir hâle getirecektir. 

Ehl-i Hak çoğunlukla Batı İran’da yaygınlık göstermiş 59  ve hâlen varlığını 

sürdüren aşırı Şiî eğilimli bir fırkadır.60 Bâtınî ve Gnostik bir inanç sistemine sahip olan 

bu fırka özellikle Kürtler, Farslar, Araplar ve Türkmenler arasında taraftar bulmuştur. 

                                                             
51 Leszczynski, “Baba Tâhir Uryan’ın Rubaileri”, 137. 
52 Rubai, terâne ve dûbeyit olarak da anılır. Ancak rubaide kafiye, birinci, ikinci ve dördüncü mısraların 

sonundadır. Bunlarda kafiye düzeni “aaxa” şeklindedir. Aslı böyle olmakla birlikteaz sayıda da olsa 

“xaxa” şeklinde kafiyeler ve bütün mısraları kafiyeli rubailer de mevcuttur. İşte bunlara Terâne veya 

Rubai-i Musarrâ denir. Bu mısralara Terâne isminin verilmesinin diğer bir sebebi de çocukların 

cümleleri ahenkli şekilde okumalarıdır. Geniş bilgi için bk. Muallim Naci, Istılâhât-ı Edebiyye, haz. 

Alemdar Yalçın- Abdulkadir Hayber (b.y.y.: Akabe Yayınları, t.y.), 98; Haluk İpekten, Eski Türk 

Edebiyatı Nazım Türleri ve Aruz (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2013), 76-77; Cemal Kurnaz- Halil 

Çeltik, Divan Şiiri Şekil Bilgisi (Ankara: Kurgan Edebiyat Yayınları, 2013, 156.) 
53 Meliha Anbarcıoğlu, “Çağdaş İran Nazmında Edebi Türler”, Doğu Dilleri Dergisi 2/1 (1971), 5. 
54 Çelik, “Baba Tâhir-i Hemedanî”, 252-253. 
55 Talat Sait Halman, Baba Tâhir Uryan Aşk Çırçıplak (İstanbul: K Kitaplığı, 2003), 5. 
56 Çelik, “Baba Tâhir-i Hemedanî”, 252. 
57 Yazıcı, “Baba Tâhir-i Uryan”, 4/371. 
58 Shahab Valı, “Yarsan ve Yezîdî Kürtlerin Yazılı Edebiyatı”, Kürt tarihi Dergisi, 11 (Şubat 2014), 32. 
59 Minorsky, “Ehl-i Hak”, İslam Ansiklopedisi (Ankara: Milli Eğitim Basımevi, 1979, 4/201. 
60 Ocak, Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sûfilik, 257-258. 
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Kurucusunun Baba Hoşin adında bir zat olduğu varsayılmaktadır. Fırkanın önemli ikinci 

ismi ise Sultan İshak (Sultan Sehak)’tır. Sultan İshak’tan sonra mezhebin yayılmasında 

Baba Yadigâr, Banzerdeh, Seyit Haydar, Ali Kalender ve Seyyid Akabir gibi şahsiyetler 

etkili olmuştur.61  

Ehl-i Hak inancının temeli, ulûhiyetin sürekli olarak yedi beden içerisinde tecelli 

ettiği esasına dayanmaktadır. Önceleri yaratıcı Hâvendigâr’ın içinde gizli olan ulûhiyet 

cevheri daha sonra Hz. Ali’nin bedeninde tecelli etmiştir. Bu tecellîlerin her bir zinciri 

bir büyük melekle başlar. İşte Baba Tâhir bu inanışa göre ulûhiyetin yedi tecellisinden 

üçüncüsü olan Şah Hoşin’in yanında bulunan meleklerden biridir. 62  Ehl-i Hak 

mensuplarının bu inanç sistemi onların hulûl ve tenasüh anlayışını benimsediklerini 

göstermektedir.63 Bu inanç sahipleri tıpkı Baba Tâhir’de olduğu gibi Mevlâna ve Hacı 

Bektaş-ı Veli gibi şahsiyetleri de kendi fırkalarına mensup göstermişlerdir.64 

Ancak Baba Tâhir’in eserlerine bir bütün olarak bakıldığında başta 

reenkarnasyon (tenasüh) olmak üzere Ehl-i Hak inancında önemli bir yeri olan aşırı 

görüşlerin olmadığı görülmektedir. Ayrıca Yaresânîler dini içerikli metinlerinde kendi 

lehçeleri olan Goranî ve Hevramî’yi kullanmalarına rağmen Baba Tâhir dûbeytîlerinde 

kendi lehçesi olan Lurî’yi kullanmıştır.65 Öte yandan o, el-Kelimâtu’l-kısâr adlı eserinde 

cem‘ ve tefrika kavramlarını açıklarken çok açık bir şekilde Kur’an ve sünnete vurgu 

yapmaktadır. Zira ona göre cem‘, Kur’an ve sünnetin tanıklık ettiği her türlü bilgi; tefrika 

ise Allah’ın deliller yoluyla açıkladığı bilgilerdir.66 Aynı şekilde onun inancına göre 

Kur’an’ın genel bir biçimde ifade ettiği bilgileri tefrika tafsilatıyla açıklamaktadır.67 İşte 

görüldüğü üzere burada Kur’an ve sünnet merkezli düşünceye yapılan vurgu son derece 

açıktır ve konuyla alakalı bilgiler çerçevesinde Baba Tâhir’in Sünni düşünceye yakın 

olduğunu söylemek daha makul olacaktır. Ancak bütün bunlara karşılık şiirlerinde Hz. 

Ali ve on iki İmam’a göndermelerinin olduğu söylenmektedir.68 Kanaatimize göre onun 

                                                             
61 Ömer Uluçay, Ehl-i Hak Baba Tâhir Uryan: Zerdüşt (Adana: Gözde Yayınları, 2010), 103. 
62 Heinz Halm, “Ehlê Haq”, Alevilik ve Kürtler: İnceleme-Araştırma ve Belgeler, der. Mehmet Bayrak, 

çev. Zafer Avşar (Wuppertal: Özge Yayınları, 1997), 470-471; İsrafil Babacan, “Ehl-i Hak”, Ehl-i 

Hak Baba Tâhir Uryan: Zerdüşt, haz. Ömer Uluçay (b.y.y.: Gözde Yayınları, 2010), 135-136. 
63 Babacan, “Ehl-i Hak”, 136. 
64 Tenik, Kürt Coğrafyasında Tasavvuf ve Tarikatlar, 181; Yıldırım, Baba Tahirê Uryan, 26. 
65 Yıldırım, Baba Tahirê Uryan, 26-27. 
66 Baba Tâhir-i Uryan, “el-Kelimâtu’l-kısâr”, Dîvân-ı Kâmil-i Baba Tâhir-i Hemedânî, yay. Reşid 

Yâsemî: Mecelle-i Armağan Özel sayısı (Tahran: Matbaâ-yı Armağan, 1311 hş.), 91. (295. Kelime) 
67 Baba Tâhir, el-Kelimâtu’l-kısâr, 91. (296. Kelime) 
68 bk. Yıldırım, Baba Tahirê Uryan, 26-27. 
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bu yönü de Kur’an ve sünnete bağlılığına engel değildir. Bu aşamada Baba Tâhir’in 

tasavvufî meşreplerden hangisine bağlı olduğu konusu da büyük önem arz etmektedir. 

Onun, aşağıda sunulacak olan şiirleri, bu hususu daha belirgin hale getirecektir: 

Mû an rind um namim bî qelender. 

Ne xan dîrum ne man dîrum ne lenger 

Çû roz aye begerdem girdê koyet 

Çû şev aye be xiştan wanehem ser.69 

 

“Ben bir rindim ve ismen kalenderim 

Ne bir yuvam var ne de bir lengerim 

Gündüz dolaşırım evinin etrafında 

Gece olunca baş altına taş sererim.”70 

 

Ez an kuncê lebut bûsî be mûde 

Bego: rahê Xwuda dadem be derwêş. 

 

 “Dudak ucundan bir öpücük ver bana  

De ki: Bunu Allah için verdim dervîşe.”71 

Görüldüğü üzere Baba Tâhir yukarıda aktarmış olduğumuz şiirlerinde kendisini 

“kalender”72 ve “dervîş” olarak tanıtmaktadır.  

                                                             
69 Baba Tâhir, Dîwan, 136. 
70 Baba Tâhir, Dîwan, 136. 
71 Baba Tâhir, Dîwan, 143. 
72 Kalender sözcüğü “ağır yük taşıyan” ve “önemsiz” gibi anlamlara gelmektedir. Dünyaya ve maddi 

değerlere karşı umursamaz bir tavır takınan, içinde yaşadıkları toplumun inanç ve geleneklerine karşı 

çıkan, bunu davranışlarıyla ve giyim tarzlarıyla da gündelik hayatlarına yansıtan sûfilere kalender, bu 

inanç ve düşünce sistemini temsil eden tasavvufi zümrelere ise çoğunlukla kalenderîlik veya 

kalenderiyye adı verilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bk. Nihat Azamat, “Kalenderiyye”, DİA (İstanbul: 

TDV Yayınları, 2001), 24/253; Ahmet Talat Onay, Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü: Eski Türk 

Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, haz. Cemal Kurnaz (Ankara: Kurgan Edebiyat Yayınları, 2013), 

242. 
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M. Fuad Köprülü, Kalenderîliği, bu akımı sistemleştirip bir tarikat hüviyetine 

soktuğu kabul edilen Cemaleddîn-i Sâvî’den (öl.630/ 1232) önce ve sonra olmak üzere 

iki dönemde ele alır. Onun bu tasnifi kendisinden sonraki araştırmacılar tarafından da 

benimsenmiştir. Burada bizim için önemli olan husus ilk Kalenderîlerin kim olduğudur. 

Mevcut kaynaklar, fazla sayıda olmasalar da Cemaleddîn-i Savî’den önce IV/X. yüzyıl 

ile V/XI. yüzyılın ilk yarısına kadarki dönemde yaşamış proto-kalender sûfilerin var 

olduğunu kaydetmektedir. Mes‘ud b. Muhammed el-Hemedâni, Baba Tâhir-i Uryân, Ebû 

Ahmed-i Çiştî, Baba Cafer, Şeyh Hemşâ ve Ebû Saîd-i Ebû’l-Hayr gibi sûfiler bunlar 

arasında sayılabilir. Ayrıca bugünkü mevcut bilgiye göre ilk defa kalender unvanını 

kullanan kişi ise Baba Tâhir olmuştur. Bu dönemde kalenderîlik ferdî bir hayat tarzı 

olarak yaşanmış, kitlesel bir hareket arz etmemiştir.73 

1.4. Vefatı 

Daha önce de belirttiğimiz üzere Baba Tâhir’in vefat tarihi de kesin olarak 

bilinmemektedir. Fakat Râhetu’s-sudûr adlı eserde verilen bilgiler esas alındığında ve 

onun İbn-i Sina’nın (öl. 428/1037) çağdaşı olduğu görüşü göz önünde 

bulundurulduğunda Baba Tâhir’in, hem Büveyhîler’in hâkimiyeti altında bulunan 

Kakûyîler’in hüküm sürdüğü dönemde hem de Büyük Selçukluların ilk yıllarında 

yaşadığı söylenebilir.74 Dolayısıyla kesin olmamakla birlikte onun 447/1055 tarihinde 

veya daha ileri bir tarihte ölmüş olması kanaatimizce gerçeğe daha uygundur. Dolayısıyla 

onun Aynulkudât el-Hemedânî’nin (öl. 533/1273) idamına şahit olduğuna dair 

rivayetlerle, Nâsiru’d-dîn Tûsi’nin (öl.672/1274) çağdaşı olduğunu söyleyen kaynaklar 

gerçeği yansıtmamaktadır.75 Kıtalarında sık sık Elvend Dağ’ını zikreden Baba Tâhir’in 

mezarı, Hemedân’ın Kuzeybatı tarafında bulunan Bûn-i Bâzâr mahallesindeki bir 

tepenin üzerinde yer almaktadır. 76  Türbe hüviyetinde olan bu mezar tarihsel süreç 

içerisinde çeşitli değişimlere uğramıştır. Başlangıçta sekizken bir tuğla kubbeye 

sahipken zamanla yıkılmaya yüz tutmuştur. Yıkık halde bulunan bu mezar Rızâ Şâh 

Pehlevî (öl. 1878/1944) döneminde yeniden inşa edilmiş ve yapımı 1349/1931 tarihinde 

tamamlanmıştır. Yirmi metre yüksekliğinde olan bu mezar yine sekizgen yapıya sahip 

                                                             
73 Ocak, Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sûfilik, 70-71, 315. 
74 Yazıcı, “Baba Tâhir-i Uryan”, 4/370. 
75 Dâiratü’l-Meârif, Danışname-i Cihan-i İslam, 1/28; Yazıcı, “Baba Tâhir-i Uryan”, 4/370. 
76 Dâiratü’l-Meârif, Danışname-i Cihan-i İslam, 1/28; Yazıcı, “Baba Tâhir-i Uryan”, 4/370. 
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olup ilk hâlini yansıtmaktadır. Ayrıca mezarının yanında sadık müridi Fâtımâ’nın ve 

Mirzâ Ali Nâkî Kavsarî’nin mezarları da bulunmaktadır.77 

2. Eserleri 

Baba Tâhir’in geride bıraktığı eserleri ikiye ayırabiliriz. Birincisi gazel, kıta ve 

dûbeytîlerinden oluşan şiirleri; ikincisi ise tasavvufî kavramlara ilişkin özdeyişler 

tarzında Arapça kaleme aldığı el-Kelimâtu’l-Kısâr adlı eseridir. 

2.1. Dûbeytîleri/ Divânı 

Günümüze ulaştığı kadarıyla Baba Tâhir iki türde şiir yazmıştır. Birincisi, büyük 

oranda rubai ile benzerlik arz eden dûbeytîleri; ikincisi ise gazelleridir. Genel olarak 

şiirleri dağınık halde bulunduğundan olsa gerek XII/XVIII-XIII/XIX. yüzyıl 

tezkirelerinde sınırlı sayıda şiirlerine rastlanmaktadır. Şiirleri, özellikle medreselerde 

bulunanlar ve ilgilileri tarafından birer ikişer olarak defterlere ve kitapların kapaklarına 

kaydedilmiştir. 1885’ten itibaren gerek müsteşriklerin araştırmaları gerekse İran’daki 

çalışmalar hem dûbeytilerin hem de gazellerin bulunmasına yardımcı olmuştur.78 

Bu çalışmalar neticesinde Baba Tâhir’in şiirlerinin dîvanlaşma sürecine girdiği 

görülmektedir. İlk olarak Hüseyin Vahid Destgirdi 1927 yılında 296 dûbeytisini, 3 

gazelini ve 3 rubaisini Dîvan-ı Baba Tâhir adıyla neşretmiştir. İkinci baskısında 10 

dûbeyti daha eklenerek yayınlanan bu divanın üçüncü baskısı 1932 yılında Reşid Yasemi 

tarafından yapılmıştır. 1983 yılında ise Dîvan-ı Şi‘ri Baba Tâhir-i Uryan-i Hemedânî 

adıyla baskısı bir kez daha yenilenmiştir. İbrahim Dihgân’ın Dîvan-ı Baba Tâhir’i ile 

Bâkî Şefî‘î’nin Hevramî lehçesiyle yayınladığı Dîvan-ı Baba Tâhir-i Hemedânî adlı eseri 

diğer divanlar arasındadır.79 

2.2. el-Kelimâtu’l-Kısâr  

Baba Tâhir’in eserlerinden bir diğeri de el-Kelimâtü’l Kısâr’dır ki bu eser geçmiş 

ariflerin ve mutasavvıfların nezdinde kıymetli olup ilgiyle takip edilmiştir. Bu sebeple 

üzerine bazı şerhler yapılmış ve bu şerhler günümüze de ulaşmıştır. 80  Aynulkudât 

                                                             
77 Dâiratü’l-Meârif, Danışname-i Cihan-i İslam, 1/28. 
78 Yıldırım, Baba Tahirê Uryan, 53; Yazıcı, “Baba Tâhir-i Uryan”, 4/371. 
79 Yıldırım, Baba Tahirê Uryan, 59. 
80 Destgirdî, Dîvân-ı Kâmil-i Baba Tâhir, yay. Reşid Yasemî (Tahran: Mecelle-i Armağan, Matbaâ-yı 

Armağan, 1311 hş.), 59-60.  
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Hemedânî’ye ait olan şerh ile müellifi meçhul bir şahsa atfedilen şerhler bunlar arasında 

sayılabilir. Son asırlarda ise Molla Sultan Gunâbâdî tarafından biri Arapça diğeri Farsça 

olmak üzere iki şerh yazılmıştır. Gunâbâdî’nin Farsça şerhi 1326 (hş.) yılında basılmıştır. 

Ancak bu şerhin nüshaları çok az sayıdadır.81 

Baba Tâhir bu eserini yirmi üç bâba ayırır ve bu bâblarda tasavvuf ilimin 

inceliklerine değinerek ilim, mârifet, ilhâm, ferâset, akıl, nefs, sekr, vecd, irâde, 

muhabbet, sema‘ ve zikir gibi birçok tasavvufî kavramı ele alır.82 Söz konusu kavramları 

varsa zıt anlamlarıyla birlikte açıklar. Öte yandan değinmiş olduğu kavramlara aslî 

manasının dışında daha birçok mana yükler ve böylelikle konuyu anlamsal açıdan daha 

zengin hâle getirir. Mesela o cem‘ kavramını bir yerde “kulun, Hakk’ın irâde ettiği 

şeylere nefsanî arzuları karıştırmadan benliğinde toplaması”83 şeklinde ele alırken başka 

yerlerde ise “Hakk’ın irâdesinin kulun irâdesine galip gelmesi”84 ve “Allah’ın ezelî olan 

bazı bilgilerini gizlemesi”85 şeklinde açıklar. 

el-Kelimâtu’l-Kısâr adlı eser içerdiği yoğun tasavvufî ıstılahlarla bir tasavvuf 

sözlüğü niteliğindedir. Ancak kavramların ele alınışı bakımından diğer tasavvufî 

sözlüklerden bir hayli farklıdır. Çünkü müellif bu eserini hikmetli sözler geleneğine bağlı 

olarak kaleme almıştır. Dolayısıyla tasavvufa dair kavramları salt olarak açıklamaktan 

öte özlü sözlerle dile getirmektedir. Kanaatimizce müellif ele aldığı kavramları bu 

yöntemle daha etkileyici hâle getirmiş ve okuyucularına ezberlenmesi noktasında iyi bir 

olanak sağlamıştır. Bu yönüyle el-Kelimâtu’l-kısâr’ın hikemiyyât86  türü eserlerin bir 

uzantısı olduğu söylenebilir. 

                                                             
81 Destgirdî, Dîvân-ı Kâmil, 59; Yıldırım, Baba Tahirê Uryan, 29; Yazıcı, “Baba Tâhir-i Uryan”, 371. 
82 bk. Baba Tâhir, el-Kelimâtu’l-kısâr, 60-99. 
83 bk. Baba Tâhir, el-Kelimâtu’l-kısâr, 90-91. (287. Kelime) 
84 bk. Baba Tâhir, el-Kelimâtu’l-kısâr, 91. (288. Kelime) 
85 bk. Baba Tâhir, el-Kelimâtu’l-kısâr, 91. (291. Kelime) 
86 Tasavvuf ve İslam felsefesinin temel konularıyla alakalı faydalı bilgilerin, ibret verici sözlerin ve ahlaki 

davranışların özlü bir biçimde dile getirilmesi “Hikemiyyât” adı altında toplanan bir edebi türü 
meydana getirmiştir. Bu tür, Arapçada nâdire, zarîfe, latîfe, kelâm ve kelime gibi çok çeşitli şekillerde 
isimlendirilmiştir. Netice itibariyle öğüt veren şiirler de dâhil olmak üzere oluşan bu müktesebâtın 
tamamı “hikemiyyât” adı verilen edebî tür altında toplanmıştır. Eserlerde hikmetli sözlerin bol 
miktarda kullanılması, az sözle çok şey ifade edilmesi ve zıt görünen ifadelerin kullanılması 
hikemiyyât türü eserlerde sıkça baş burulan yöntemlerdendir. Hasan-ı Basrî (öl. 110/728)’in nefsin 
murâkabesi konusunda zühd ve takvaya yönlendiren sözleri, Bâyezid-i Bistâmî (öl.234/848)’nin 
Şatahât’ı ve Sehl et-Tüsterî (öl. 283/896)’nin Risâle fi’l-Hikem ve’t-Tasavvuf adlı eseri bu yöntemle 
ele alınmış eserlerden birkaçıdır. Tasavvuf çevrelerinde hikmet konusuyla alakalı pek çok tanım 
yapılmıştır. Bu tanımlar ise daha çok hikmetin ledünnî ve derûnî bilgi olduğunu anlatmaktadır. 
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3. Tasavvuv ve Seyr u Sülûk Kavramlarına Bakışı 

3.1. Tasavvuf 

Tasavvuf kaynaklarında sûfî ve tasavvuf kelimelerinin hangi kökten türetildiği 

konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Hucvîrî ve Kuşeyrî’nin de içinde bulunduğu 

bazı müellifler bu kelimenin Arapça kökenli olmadığı fikrini savunmuşlardır. Bunlara 

göre söz konusu kelime olsa olsa câmid bir lakaptan ibarettir.87 Bu iki kelimenin Arapça 

bir kökten türediğini savunanlar ise belli bir görüş birliğine varamamışlar ve bu konuda 

çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. Böylece tasavvuf ve sûfî kelimeleri kimine göre ashâb-

ı suffeden; kimilerine göre ise bir çöl bitkisi olan sufâneden; temizlik anlamındaki 

safvetten saff-ı evvelden; bir kabile adı olan Beni Sufeden; ense saçı manasına gelen 

sûfetu’l-kafâdan; filozof anlamındaki sofiadan ve yün anlamına gelen sûftan 

türetilmiştir.88 Bu görüşler içerisinde en çok kabul göreni ise Arapça bir kelime olan 

“sûf”tan” türetildiğidir. Bu görüşü savunanlardan biri olan Serrâc, yünlü giysiler 

giyinmenin peygamberler ve evliyanın âdeti olduğunu ifade ederek iddiasını havârîler 

örneğiyle temellendirmeye çalışmıştır. Ona göre nasıl ki Hz. İsâ’nın (a.s.) arkadaşları 

“beyaz giysililer” anlamındaki “havârîler” şeklinde anılmışlarsa sûfîlerin de bir giysi 

olan sûfla anılmaları son derece doğaldır ve sûfîlerin bu ilmine de “tasavvuf” 

denilmiştir.89 

Tasavvuf ilminin pek çok tanımı yapılmıştır. Bilindiği üzere tasavvuf aklî bir ilim 

değil aksine içsel tecrübeye dayalı manevi bir ilimdir. Her sûfî tasavvufu edinmiş olduğu 

manevi tecrübeler ve makâmlar çerçevesinde tarif etmeye çalışmıştır. Bundan dolayı söz 

konusu ilimle alakalı birçok tanım ortaya çıkmıştır. Bu tariflerin bine yakın olduğu ve 

                                                             
Hikmet konusunda eser kaleme alma geleneği çok eskilere dayanmaktadır. Ebû Bekir el-Verrâk (öl. 
280/893)’ın Risâle fi’l-Hikme ve’t-Tasavvuf’u, Zünnûn el-Mısrî’ye ait olduğu söylenen Risâle fi’l-
Hikme; tasavvuf felsefesine öncülük ettiği söylenen Sühreverdî Maktûl (öl. 587/1191)’ün Hikmetü’l-
İşrâk’ı ve Atâullah İskenderî (öl.709/1309)’nin el-Hikemü’l-Atâiye adlı eseri bu türün ilk ve en önemli 
örnekleri arasında gösterilebilir. Ayrıntılı bilgi için bk. Melahat Beki, Hikmet Geleneği ve Hikem-i 
Atâiyye (b.y.y.: Aktif Düşünce Yayınları. Birinci Baskı, 2017), 22-24. 

87 el-Hucvîrî, Keşfu’l-mahcûb, çev. Süleyman Uludağ: Hakikat Bilgisi (İstanbul: Dergâh Yayınları, 

2016), 98; Abdulkerim el-Kuşeyrî, er-Risâletu’l-kuşeyriyye, çev. Muhammed Coşkun, Tasavvuf 

İlmine Dair Kuşeyrî Risâlesi (İstanbul: İlk Harf Yayınevi, 2013), 452; Reşat Öngören, “Tasavvuf”, 

DİA (İstanbul: TDV Yayınları, 2011), 40/119; Hasan Kamil Yılmaz, Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve 

Tarikatlar (İstanbul: Ensar Yayınları, 2014), 23-24. 
88 Hucvîrî, Keşfu’l-mahcûb, 95-97; Kuşeyrî, er-Risâle, 451-452; Öngören, “Tasavvuf”, 40/119; Yılmaz, 

Ana Hatlarıyla Tasavvuf, 24. 
89 Ebû Nasr Serrâc, el-luma‘, çev. Hasan Kamil Yılmaz, İslam Tasavvufu (İstanbul: Erkam Yayınları, 

2016), 20-22. 
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hatta mutasavvıfların sayısınca olduğu söylenmektedir.90 Tasavvufun zühd, güzel ahlak, 

kalb temizliği, nefis mücâhedesi, Allah’a tam teslimiyet, Hakk’a vuslat, bâtın ilmi ve ruh 

hayatı olduğu bu tariflerin en önemlileri arasında sayılabilir.91 

Kanaatimizce Baba Tâhir de tıpkı diğer sûfîler gibi tasavvufu yaşadığı manevi 

hâllerin etkisiyle tarif etmiş ve böylece ortaya birçok tanım çıkmıştır. Mesela o “tasavvuf 

ölümsüz bir hayat; hayatsız bir ölümdür.” 92  tarifiyle şehevî arzuların ve bâtılın 

terkedilmesiyle ölümsüz bir hayata kavuşulacağına; “tasavvuf malı yok etmektir.”93 

tanımıyla fakr ve zühd kavramlarına; “tasavvuf yakıcı bir yıldırımdır.”94 tanımıyla da 

sekr ve vecd hâllerine işâret etmiştir.  

Bilindiği üzere mürîd, tasavvufî hayatı taleb ettiği zaman bir mürşid-i kâmilin 

gözetimi ve denetimi altına girmekle işe başlar. Bu yolculukta kabiliyetleri ölçüsünde 

yapmış olduğu çeşitli rizyâzet ve mücâhedelerle nefsini terbiye eder. Bu riyâzet ve 

mücâhede sonunda ulaşılan nokta “fenâ ve bekâ” kavramlarıyla ifade edilmiştir. Sûfîlerin 

çoğunluğu fenâ ve bekâyı bu yolculuğun son durağı kabul etmişlerdir.95 Baba Tâhir’in 

de yaptığı tanımlarda tasavvufun fenâ ve bekâ boyutuna vurgu yaptığı görülmektedir. 

Zira ona göre tasavvuf yolculuğu mürîdi iç dünyasıyla meşgul etmeli ve son noktada da 

onun benliğini rüzgârın önüne kattığı her şeyi silip süpürdüğü gibi yok etmelidir. İşte 

onun bu bağlamda yapmış olduğu tanımlar şöyledir:  

1. Tasavvuf, içten açığa çıkan ve sûfînin varlığını yok eden bir ilimdir. İçle 

meşgul olur ve etkisi dışarıya yansır.96 

2. Tasavvuf, her şeyi silip süpüren rüzgâr gibidir. Uğradığı hiçbir şeyi 

hayatta bırakmaz ve küle çevirir.97 Onun bu tanımla şu ayete atıf yaptığı 

söylenebilir: “Üzerinden geçtiği şeyi canlı bırakmayıp onu küle çevirip 

savuruyordu.”98 

Onun konuyla alakalı diğer tarifleri ise şöyledir: 

                                                             
90 Yılmaz, Ana Hatlarıyla Tasavvuf, 28. 
91 Yılmaz, Ana Hatlarıyla Tasavvuf, 20-29. 
92 Baba Tâhir, el-Kelimâtu’l-kısâr, 94. (323. Kelime) 
93 Baba Tâhir, el-Kelimâtu’l-kısâr, 94. (324. Kelime) 
94 Baba Tâhir, el-Kelimâtu’l-kısâr, 94. (325. Kelime) 
95 Mustafa Kara, “Fenâ”, DİA (İstanbul: TDV Yayınları, 1995), 12/333. 
96 Baba Tâhir, el-Kelimâtu’l-kısâr, 94. (326. Kelime) 
97 Baba Tâhir, el-Kelimâtu’l-kısâr, 94. (329. Kelime) 
98 Zariyât, 51/42. 
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3. Tasavvuf (sultanlığı) gizleyerek (kulluğu) göstermektir.99 

4. Tasavvuf, dipsiz bir denizdir. Suyu (kalbler için) hayat; onda boğulmak 

ise (nefsin hazlarını tamamıyla terk etmek olduğundan) ölümdür.100 

5. Tasavvuf, başlangıçta cem‘; sonda ise tefrikadır.101 

Bu tanımlar dışında Baba Tâhir, sûfî kelimesinin hangi kökten türediğiyle ilgili 

görüşünü de belirtir. Ona göre sûfî, adını türemiş olduğu fiilin edilgen hâlinden almıştır 

ve bu isim de kendi fiilinde gizlidir. 102  Bu tanıma göre denilebilir ki müellif sûfî 

kelimesinin “sûf”tan yani yünden türediği yönündeki genel kanaati benimsememektedir. 

Zira bu bilgiye göre sûfî kelimesinin “mefulün bihi” olan ve arınmış temizlenmiş 

anlamına gelen “musâfât” kalıbından türediği söylenebilir. Zira Aynulkudât el-

Hemedânî (öl. 525/1131)’nin de konuyla ilgili kanaati bu yöndedir.103 

3.2. Seyr u Sülûkun Mertebeleri 

 Sözlükte “yolda yürümek, yola girmek, mekâna girmek ve bir şeye nüfuz etmek” 

anlamlarına gelmekte olup,104 tasavvufta “Hakk’a ermek için yapılan mânevi yolculuk 

ve Hakk’a doğru yürüyüş” anlamlarına gelmektedir.105 

 Sülûk kelimesi erken dönem tasavvuf klasiklerinde dini yaşantıyla ilgili tüm 

davranış ve fiilleri içerisinde barındıran geniş bir anlam yelpazesine sahipken XII. 

yüzyılda tarikatların teşekkülünden itibaren çoğunlukla “Hakk’a ulaşma yolunda belli 

tasavvufî âdab ve erkânın tatbik edilmesi” anlamını kazanmıştır. Sülûk, bir tasavvuf 

terimi olarak ilk defa Kuşeyrî’nin Tertîbü’s-sülûk isimli eserinde karşımıza çıkmaktadır. 

Söz konusu kavram tarikatlar sonrası dönemde ise aynı anlamı taşıyan “seyr” kelimesiyle 

birlikte kullanılmaya başlamıştır. 106  Tasavvufta, sülûk yapmayı talep etmek ve bu 

sülûkun en son noktasına ulaşmak çeşitli kategorilerle ifade edilmiştir. Bu bağlamda seyr 

u sülûk yapmak isteyen kişi “tâlib”, yolun henüz başlangıcında olan “mübtedî”, 

                                                             
99 Baba Tâhir, el-Kelimâtu’l-kısâr, 94. (328. Kelime) 
100 Baba Tâhir, el-Kelimâtu’l-kısâr, 95. (331. Kelime) 
101 Baba Tâhir, el-Kelimâtu’l-kısâr, 94. (327. Kelime) 
102 Baba Tâhir, el-Kelimâtu’l-kısâr, 95. (332. Kelime) 
103 Aynulkudât, Şerhu kelimât-i Baba Tâhiri’l-Uryân, tsh. Âsım İbrahim el-Kiyâlî (Beyrut: Dâru’l-

Kutubi’l-İlmiyye, 2007), 154. 
104 İbrahim Mustafa ve bşk., “Slk”, “Seyr”, el-Mu‘cemu’l-vasît (Kahire: Mektebetu’ş-Şurûk ed-

Devliyye, 2011), 462, 475. 
105 Uludağ, “Seyr”, 315. 
106 Uludağ, “Sülûk”, DİA, 38/127. 
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sülûkünde belli bir mesafe katdeden “sâlik”, yolculuğunda son noktaya ulaşan ise 

“müntehi” şeklinde isimlendirilmiştir.107 Abdurrahman Câmî (öl. 898/1492) sâlikleri 

Hakk’a ermek isteyenler ve cennete girmek isteyenler şeklinde iki kategoride ele alır. 

Buna göre sûfîler ve melâmetîler birinci kategoride; zâhidler, âbidler, hâdimler ve 

fakirler ise ikinci kategoride yer almaktadırlar. Bu iki grup dışında iki grup daha vardır 

ki bunlar, Câmî’ye göre sâlik olmadıkları halde içtenlikle onları örnek alanlar ve 

menfaatleri uğruna sâlik olarak gözükenlerdir. Dolayısıyla bu yola girmek isteyen tâlibin 

yetenekli, gayretli, hevesli, samimi ve dürüst olması ilk şart olarak kabul edilmiştir.108 

Baba Tâhir ise seyr u sülûkun teknik tanımını yapmaksızın manevî yolculukları 

sırasında sülûk ehlini ilk olarak üç gruba ayırır. Bunlar; riyâzet ve ibâdet ehli olanlar, 

amellerini muhâsebe yoluyla koruyanlar ve ilahî inâyetle Hakk’a ulaşanlardır. 109 

Görüldüğü üzere bu tasnifin Abdurrahman Câmî’den çok önceleri yapılmış ve daha 

detaylı hâlidir. Sonrasında Baba Tâhir bu tasnifini daha da hususi hâle getirerek ikili bir 

tasnif oluşturur. Ona göre seyir hâlindeki insanlar iki tür davranış eğilimindedirler. 

Bunlardan ilki; kendini ve zamanını irâde altına alıp koruyan (ahlak ve davranış 

yönünden kendilerini eğiten) kişilerdir. Diğeri ise ilahî irâdeye mazhar olan ve O’nun 

sayesinde korunan kişilerdir. Müellifimize göre birinci gruptakiler Hakk’ı açıkça dile 

getirip O’nu taleb ederler. İkinci gruptakiler ise bizzat Hakk tarafından sevilen ve 

korunanlardır. Ve en nihayetinde de irâde ehli olanlar amelleri neticesinde Hakk’ı 

bulurken; irâde edilenler ise Hakk’ı bulduktan sonra amellere girişirler.110 

Bununla birlikte Baba Tâhir genel olarak tüm insanlara da değinir. Ona göre 

insanlar ana hatlarıyla ârif, âlim ve mürîdlerden oluşur. Ancak bunlar Allah’la irtibatları 

bakımından birbirlerinden farklıdırlar. Zira ârif, müellife göre kendi dert ve tasalarını bir 

tarafa bırakarak sürekli bir şekilde Allah’ı düşünür. Buna mukabil âlim hem ilminin hem 

de nefsinin kölesi olmaktan kurtulamaz. Mürîd ise Hakk’ı mülâhaza ettiği sırada kendi 

nefsini de düşünür.111 Bu yönüyle âlimlerin ve mürîdlerin nefis konusunda birbirlerine 

benzedikleri söylenebilir. 

                                                             
107 Uludağ, “Sülûk”, DİA, 38/127. 
108 Uludağ, “Sülûk”, DİA, 38/127. 
109 Baba Tâhir, el-Kelimâtu’l-kısâr, 97. (342. Kelime) 
110 Baba Tâhir, el-Kelimâtu’l-kısâr, 97. (343. Kelime) 
111 Baba Tâhir, el-Kelimâtu’l-kısâr, 97. (344. Kelime) 
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Sonuç 

Baba Tâhir Büveyhiler’in hâkimiyeti altında bulunan Kakûyi hanedanlığının 

hüküm sürdüğü yıllarda yaşamış, Tuğrul Bey’le görüşmesi esas alındığında da Büyük 

Selçukluların ilk yıllarına şahit olmuştur. Kısaca o, 447/1055 tarihine ya da daha ileri bir 

tarihe kadar yaşamıştır. 

Baba Tâhir, bazen ‘uryân lakabıyla anılmış, bazen de yaşamış olduğu coğrafyaya 

nispeten kendisine Hemedanî ve Lurî denilmiştir. Genel kanaate göre hayatını sadelik 

içerisinde geçirip, dünya malına değer vermediği için ‘uryân lakabı ile anılmıştır. 

Bununla birlikte onun Ehl-i Hak mezhebine bağlı olup olmadığı tartışmalıdır. Bu inancın 

mensupları her ne kadar bunu iddia etseler de onun bizzat kendisinin yapmış olduğu 

Kur’an ve sünnet vurgusu bu iddiaları çürütebilecek niteliktedir. Öte yandan 

mutasavvıfımız kendisini İslam tasavvufu açısından kabul gören kalender ve dervîş 

unvanlarıyla anmaktadır ve en nihayetinde onun eserleri dikkatle incelendiğinde bu 

fırkanın inanç yapısına ait izler kendisinde görülmemektedir.  

Baba Tâhir İran halkı tarafından beğeni ile takip edilmiştir ve hâlen de böyle 

devam etmektedir. Bin yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen şiirleri ve tasavvufi içerik 

taşıyan özlü sözleri unutulmamış, aksine günümüze kadar tazeliğini korumuştur. 

Günümüzde ise sadece İran halkı tarafından değil, çeşitli coğrafyalarda tanınmış ve 

şöhret kazanmıştır. Onun yirmi üçe yakın eser kaleme aldığı söylense de günümüze 

sadece iki eseri ulaşmıştır. Dûbeyti tarzında yazmış olduğu şiirleri dilden dile dolaşmış 

ve üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Tasavvufa dair kaleme aldığı el-Kelimâtu’l-kısâr 

adlı eseri ise tasavvufî kavramları açıklamakta ve tasavvuf ilmine dair geniş bir 

perspektif sunmaktadır. Ayrıca bu eser hikemiyyât geleneğinin bir uzantısı 

niteliğindedir. Zira Baba Tâhir tasavvufî kavramları düz bir anlatım yoluyla açıklamak 

yerine özlü vecîzelerle açıklamayı tercih etmiş ve bu vecîzeler de “kelimât” şeklinde 

isimlendirilmiştir.  

Müellif bu eserinde tasavvufun tanımını yaparak sûfî kelimesinin hangi kökten 

geldiğine değinmektedir. Bilindiği üzere tasavvuf, tecrübî bir ilim olduğu için genel 

geçer bir tanımı yoktur. İşte Baba Tâhir de tasavvufu çoğunlukla yaşadığı mânevî hâller 

çerçevesinde tanımlamış ve böylelikle ortaya birçok tanım çıkmıştır. Bununla birlikte 

Baba Tâhir, sülûk ehlini istidat ve kabiliyetlerine göre sınıflandırmaktadır. Bu tasnif 
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sonucunda karşımıza üç grup çıkmaktadır. Bunlar; riyazet ve ibadet ehli olanlar, 

amellerini muhâsebe yoluyla koruyanlar ve ilahî inayetle Hakk’a ulaşanlardır. Nihai 

olarak Baba Tâhir, mânevî dünyamızın önemli bir temsilcisidir. Her ne kadar kendisi 

hakkında çok az bilgiye sahip olsak da geride bırakmış olduğu derin ve nitelikli eserleri 

bize çok şey söylemektedir. 
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Muhammed Hıyr Heykel, el-Cihâdu ve’l-Kitâlu fi’s-Siyâti’ş-Şer‘iyye adlı eserin 

yazarı olup, kendisi Şam ulamasından olan Şeyh Talib Heykel’in oğludur. 1962 yılında 

vefat eden babasının medresesinde pek çok âlim yetişmiştir. Sözgelimi Ramazan el-

Bûtî, Vehbe Zuhaylî ve Said el-Havva gibi Şam’ın birçok büyük âlimlerinin hocası olan 

Şeyh Hasan Habenneke babasının yanında yetişmiştir. Yazar Muhammed Hıyr, ilmî 

eğitimini babasından ve Şeyh Hasan Habenneke gibi âlimlerden almıştır. 

Değerlendirmemize konu olan eser, Şer‘î siyaset alanı ile ilgili olup 15.08.1992 

yılında Muhammed Hıyr’ın İmam Evzâ‘î fakültesinde tamamladığı doktora tezidir. 

Bizim ulaşabildiğimiz kadarıyla İslam tarihinde İslam’da cihad ve savaş hukuku ile 

ilgili yapılmış en kapsamlı ilmi bir çalışmadır. Nitekim söz konusu çalışmanın savunma 

sınavına giren âlimler, mezkûr çalışmayı Arap dünyasındaki en yüksek derece olan 

imtiyaz derecesi ile başarılı görmüştür. 

Yayın Süreci

Geliş/Recieved: 12.10.2020                                                      Kabul/Accepted:
04.11.2020

Kadim Hikmet Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 3 - Yıl: 2020 - Kasım

mailto:hattabomer2017@gmail.com


6 4

İmtiyaz derecesinden daha yüksek bir derece olmuş olsaydı yazarın kuşkusuz 

onu da kazanacağını savunma komisyonu kararında açıkça ifade edilmektedir. Yazar, 

çalışmasını çeşitli konulara ayırmış sonra her konuyu ayrı ayrı incelemiştir. Heykel, 

kaynak tefsir ve hadis eserleri ışığında Kitap ve sünnet delillerine ve genelde dört 

mezhebe ait kaynak eserlere azami derecede önem vermiştir. Yazar, bazı konularda 

âlimlerin görüşüne yer verdikten sonra şer‘î delile veya maslahata en yakın olan görüşü 

tercih yoluna gitmiştir. Söz konusu olan eserde, siyere oldukça fazla müracaat edilmiş 

olup ve konuyla ilgisi olan tarih kitaplarının yansıra çağdaş İslâmî araştırmalar da 

tartışılarak yer verilmiştir. Çalışmada geçen ayetlerin sure ve ayet numaraları ile birlikte

hadislerin tahrici kaynak eserlere dayanılarak yapılmıştır. Çalışmada dört yüz yirmi yedi

kaynak esere yer verilmiştir.

Eser üç ciltten oluşmaktadır. Birinci cildi bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. 

Giriş bölümünde yazar, İslam öncesi savaşların tarihine ve çıkış sebeplerini beyan 

etmiştir. Birinci bölümde, İslam’da cihad ve diğer savaş çeşitlerine yer verilmiştir. İkinci

bölümde; cihadın meşruiyeti, üçüncü bölümde İslam’da cihadı ilan etmenin sebeplerini 

incelemiştir. Eserin ikinci cildi, dördüncü ve beşinci bölümler ele alınmıştır. Dördüncü 

bölümde;  İslam fıkıh eserlerinde cihad hükümlerinin tafsili, beşinci bölümde; savaş 

siyasetinde şer‘î hükümler incelenmiştir. Üçüncü cildinde, altıncı ve yedinci bölümlerin 

izahı yansıra bir sonuç, kaynakça ve üç ciltlik eserin içindekiler kısmı detaylı bir şekilde

yer verilmiştir. Altıncı bölümde, İslam’da savaşı bitirmenin sebepleri ve İslam davasını 

yaymasındaki etkisi, barışı temin etme ve can güvenliğini sağlama konuları izah 

edilmiştir. Yedinci bölümde, yeni dönemde cihad konusuna değinilmiştir. Sonuç 

bölümünde ise, çalışmada ulaşılan sonuç ve önerilere yer verilmiştir.

Çalışmaya konu olan eserin son dönemde cihad ile ilgili pek çok olumsuz 

yaklaşımları bertaraf eder nitelikte bir akademik çalışma olduğunu düşünüyoruz. 

Sözgelimi, çalışmanın Kur’ân sünnet nasları başta olmak üzere dört mezhep kaynak 

eserlerinin icmasıyla Allah’ın davasını hâkim etmek için savaşmak olan cihadın şer‘î 

anlamı ile cihadın sözlük manasından hareketle cihad, sadece kalemle veya nefsini ıslah

etmektir şeklindeki yorumların tutarsızlığını ortaya koyduğu kanaatindeyiz. Cihadın 

naslardaki anlamının yansıra Hz. Peygamber ve sahabe dönemlerinde olduğu gibi cihad 

Kadim Hikmet Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 3 - Yıl: 2020 - Kasım



6 4

konusunun bütün yönleriyle ifrat ve tefritten uzak olarak anlaşılmasını sağladığı 

kanaatini taşıyoruz.

Sonuç olarak bahsi geçen eserde mücadele anlamına gelen cihad konusu 

tafsilatlı bir şekilde ele alınmıştır. Eser, bir doktora tezi olup, yazarın konuya ilmî açıdan

yaklaştığı anlaşılmaktadır.

Kadim Hikmet Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 3 - Yıl: 2020 - Kasım



 

 

Kadim Hikmet Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 3 - Yıl: 2020 - Kasım 

67 

                                                          Kadim Hikmet 3 (2020), 67-101 

                         Çeviri Çalışması 

 

TERCÜME 
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Müellif: Cemâlüddîn Abdullah bin Yûsuf bin Hişam el-Ensarî (h. 708-761) 

Çeviren: Mehmet ÇİÇEK 

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Yüksek Lisans Öğrencisi 

mhmtcck1995@gmail.com 
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GİRİŞ 
Kur’an’ın evrensel ve kıyamete kadar geçerli olan ilahi hitabı Arapça olduğundan, 

ilahi mesajı anlama ile Arap dili ve gramerini iyi bilme arasında doğrusal bir orantı söz 

konusudur. Bunun önemini bilen ilk dönem alimleri, Arap grameri ile ilgili çok derin ve 

kapsamlı çalışmalar yapıp bunu insanların istifadesine sunmuşlardır.  

Çalışmamıza kaynak teşkil eden ‘Katrü’n-Nedâ ve Bellü’s-Sadâ’ adlı eser 

yüzyıllardır medreselerde ve kısmen de akademilerde Arapça gramer konusunda 

okutulan çok kıymetli bir eserdir. Katrü’n-Nedâ metni, Arapça cümle bilgisi (Nahiv-

Sentaks) ve Arapça kelime bilgisi (Sarf-Morfoloji) hakkında temel bilgilerin veciz bir 

şekilde kaleme alındığı bir metindir. Geniş bir izaha muhtaç olan ve önemli dil 

kurallarının genellikle bir cümle ile ifade edildiği bu eserin anlaşılması hususunda ciddi 

problemlerin olduğu görülmektedir. Bu hakikatten yola çıkarak müellif bir süre sonra 

‘Katrü’n-Nedâ’ metni için daha geniş bir şerh olan ‘Şerhü Katrü’n-Nedâ’yı kaleme 

almıştır. 
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Biz de bu değerli eserin özellikle lisans ve lisans üstü başta olmak üzere akademik 

alanda Arap dili ve grameri ile uğraşanlar için sürekli yanlarında bulundurabilecekleri ve 

pratik bir hatırlatıcı el kitabı tarzında bir tercümesinin varlığını faydalı gördük. Bu 

amaçla klasik tercüme kalıbı dışında ancak kaynakta geçen bilgilere bağlı kalarak farklı 

tarzda bir çalışmayı ele aldık.  

Not: Bu çalışmada, Katrü’n-Nedâ Metninin Darü’l-Vatan Yayınları (Riyad) 

m.1999/h 1420 tarihli 1. baskısı kullanılmıştır. Aslında olmayıp, konunun anlaşılması 

için sonradan eklenen başlıklar, örnekler, açıklamalar, madde işaret ve rakamları, 

dipnotlar vs. eklemeler çevirmene ait olup parantez içinde gösterilmiştir. 

İBN-İ HİŞAM EN-NAHVÎ HAYATI VE ESERLERİ 

Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdullah b. Yûsuf b. Ahmed b. Abdillah b. Hişâm 

el-Ensarî el-Mısrî (ö. 761/1360), 708 (1309) yılında Kahire'de doğdu. Öğrenimini burada 

tamamladı. Soyu, Ensarı teşkil eden iki kabileden biri olan Hazrec'e dayandığından 

Ensarî nisbesiyle anılır. İbn Hişam Muhammed İbnü's-Serrac, Abdüllatif b. Murahhal ve 

Ebu Hayyan el- Endülüsî gibi hocalardan ders gördü. Arapça konusundaki temel bilgileri 

sürekli olarak yanında bulunduğu Abdüllatif b. M rahhal'den aldı. Şafii fakihi ve 

muhaddis Tacü't-Tebrizî'nin (Ali b. Abdullah) derslerine devam etti. Tacü'I-Fakihanî'den 

Ömer b. Ali) onun Şerhu’l-İşare'sini okudu. Bedreddin İbn Cemâa'dan kıraate dair eş-

Şatıbiyye'yi okutma icazeti aldı. Şafii fıkhında derinleşti. Kahire'deki el-Kubbetü'I-

Mansûriyye Medresesi'ne tefsir hocası olarak tayin edildi.  

                Arap dili ve edebiyatı yanında fıkıh ve tefsir gibi dini ilimlerde de söz sahibi 

olan İbn Hişam 5 Zilkade 761'de (17 Eylül 1360) Kahire'de vefat etti. Kahire'nin Nasr 

Kapısı yanında Sûfiye Mezarlığı'na defnedildi.  

              Arap gramerinin bütün inceliklerine vakıf olan İbn Hişam, bu alanda 

kendisinden önceki çalışmaları inceleyip meslektaşlarıyla tartıştıktan sonra eğitim ve 

öğretimde en verimli yönteme ulaşmaya çalışmıştır. İbn Haldun, onun nahiv ilminin 

öncülerinden olan Sibeveyhî ve İbn Cinni neslinden sonra bu alanın en büyük 

üstatlarından biri olduğunu söyler (Mukaddime,lll, 1241) İbn Hişam'ın başarısı, keskin 

ve eleştirici bir zekanın yanı sıra disiplinli çalışmasından ve üslûbunun güzelliğinden 

kaynaklanmaktadır. Eserlerinde genellikle nahiv otoritelerinin görüşlerine yer vermiş, 
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bunlar arasında tercihler yapmış, aynı zamanda kendi görüşlerini de ortaya koymuştur. 

İbn Hişam dilde delil olma (istişhad) açısından Kur'an'a ilk sırayı, hadise ikinci, şiire ise 

üçüncü sırayı verir. Bu arada kıyas ve ta'lîl yöntemlerini de kullanır. 

  

Eserleri. 

 

   1. Mugni'l-lebib 'an kütübi' l-e'arib. / 2. El-İ'rab 'an kava'idi'l-i'rab./ 3. Evdahu'l-

mesâlik ilâ Elfiyyeti İbn Malik / 4. Şüzûrü’z-zehebi fi ma'rifeti kelâmi'l-' Arab.  5. Şerhu 

Şüzûri’z-zeheb. / 6. Katrü 'n-nedâ ve bellü 's-sadâ / 7. Şerhu Katri'n- nedâ ve belli's-

/sadâ. /  8. Şerhu Kasîdeti Banet Sü'âd. / 9. el-Cami'u's-sagîr fi'n-nahv. /10. Tahlîsü'ş- 

şevâhid ve telhîsü'l-fevâ'id. /11. Şerhu'l-Lemhati'l-bedriyye fi 'ilmi'l-'Arabiyye./12. 

Nüzhetü't-tarf fi 'ilmi's-sarf. / 13. Şerhu Cümeli'z-Zeccâcî / 14. Hallü elğâz ve mesâ'il 

i'rabiyye fi'l-âyâti'l- Kur'âniyye ve’l-ehâdîs’i-nebeviyye / 15. İ'rabü Fâtihati'l-Kitâb ve'l-

Bakara/ 17. İ'tirâzü'ş-şart 'ale'ş-şart/18. İkâmetü'd-delîl 'alâ sıhhati't-temsîl ve fesadi't-

te'vîl./19. Fevhu'ş-Şezâ fî mes'eleti keza./ 20. el-Mebahisü'l-murdiyye el-müte'allika bi-

meni'ş-şartıyye./ 21. Nüktetü'l-i'râb / 22. Mûkîdü'l-ezhan ve mukîzü’l-vesnan. / 23. Risâle 

fî tevcîhi'n-nasb fî i'râbi kavlihim, "faz1en ve 1ugaten ve ıstılahan ve hilâfen ve eydan ve 

hellümme cerren" / 24. Mes'eletü'l-hikme fî tezkîri "karibin" fi kavlihi Te'âlâ  "İnne 

rahmeta'llahi karîbün mine'l-muhsinîn / 25.el-Kavâ'idü's-suğra/ 26.el-Mesâ'ilü's-

seferiyye fi'n-nahv / 27. Mesâ'il fî i'râbi'l-Kur'ân  /  28. İ'râbü "Lâ ilahe illallah" /  29. 

Mesâ'il  ve ecvibetühâ1 

 

KATRÜ’N-NEDÂ METNİ TERCÜMESİ 

 

KELİME VE KISIMLARI 
 

Kelime: Tekil bir sözdür. İsim, fiil ve harf diye üçe ayrılır. 

 

                                                             
1 “TDV İslam Ansiklopedisi”, 74-77. 
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İSİM 

(İsmin Özellikleri:) 

‘ ;elif-lam’ takısı alması/ال‘ .1 ُجل رْ اَلْ  ’ gibi. 

2. Tenvin alması; ‘  .gibi   ل  َرُجو

3. Kendisine isnat yapılabilmesi; ‘ تُ َضَربَ  ’nun ‘ت/ta’sı gibi 

(İsmin Kısımları:)  

1. Mu’reb: Başına gelen amil/edatla birlikte son harekesi değişen isimlerdir; (   زَ ي  د

 َ م  ئ  قا ,      َ م  ئ  قا تُ   د  ي  زَ ب   , ا ن    ًداي  زَ   ي دزَ  örneklerindeki ( َمَرر     gibi. 

2. Mebni: Başına gelen amil/edatla birlikte son harekesi değişmeyen isimlerdir. 

Mebnilikte asıl olan sükûndur. 

      (Mebni Örnekleri) 

 Sürekli esreyi gerekli kılan ‘ ء  َهؤلَ  ’, ve Hicaz lügatindeki   َم  َحذا ve    س  أَم  gibi. 

  Sürekli fethayı gerekli kılan ‘ رَ َحَد َعشَ أَ   ve kardeşleri ( َعََت َعَشر  ’(ye kadar‘ ت س 

gibi.  

 Ötrenin sürekli gerekliliği açısından; kendisine izafe edilenlerin düşmesi ve 

anlamının bunlarda taktir edilmesi durumunda ‘ لُ قَب   , دُ بَع    ve kardeşleri (altı yön 

ile ‘ ُأَّول ve  َُدون vs.’) gibi. 

  Sürekli sükunu gerektirmeye örnek olarak ‘ ن  مَ   ve  َم  ك ’ gibi.  

 

FİİL 

 Fiil üç kısma ayrılır: Mazi, Emir ve Muzari. 

 Mazi Fiil (ve Özellikleri):   

- Sakin olan dişil ‘ ت / ta’sını alır.  

- Fetha üzerine mebnidir: ‘ بَ َضرَ  ’ gibi.  

- Çoğul / و vav’ı aldığında ötreli olur. ‘ بُوَضرَ  ’ gibi.  

-  Harekeli merfû zamir bitiştiğinde harekesiz olur.  

- Kuvvetli görüşe göre ‘ ََعَصى ,بِئَس ,نِْعم, لَْيسَ   ’ edatları da mazi fiillerden sayılırlar.  

 Emir Fiili (ve Özellikleri):  

- Muhataba / ي ya’sını kabul etmekle birlikte, istek ifade eden fiillerdir.  
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- Sükûn üzerine mebnidir. ‘ بْ إِْضرِ  ’ gibi.  

 gibi son harfleri illetli olan fiillerin emir kiplerinin sükûn ’إِْرمِ  ,إِْخشَ  ,أُْخزُ ‘  -

alametleri, son harflerinin düşmesi şeklindedir. 

-  ‘ َ   .harfinin düşmesidir ’ن‘ gibi fiillerde sükûn alameti ise ’قُوِمي ,قُوُموا ,قُوما

- Beni Temim lugatinde ‘  َهلُم’ ve yine sahih görüşe göre ‘ ِهاَت ve  َتَعاَل’ kalıpları da 

emir kipindendir. 

 Muzari Fiil (ve Özellikleri): 

- Bu fiiller, ‘ ُنَأَْيت’ harfleri ile başlar.  ‘ ومُ قُ نَ قُومُ أَ  , قُومُ يَ  , قُومُ تَ  , ’ gibi. 

 .olumsuzluk edatı bu fiillerin başın gelir ’لَمْ ‘  -

-  Mazisi dört harfli olan fiilin müzarisinin ilk harfi ötreli olur. ‘ دَْحِرجُ يُ  ْكِرمُ يُ  , ’ gibi.  

Bunun dışındakilerin muzarilerinin ilk harfin harekesi üstün gelir. ‘ ْضِربُ يَ  , 

ْستَْخِرجُ يَ  ’ gibi.  

- Nisve  .nun’u ile birlikte kullanıldıklarında son harflerinin harekesi sükûn olur ن/

‘ ونَ إَِّل  أَْن يَْعفُ  ve ْصنَ يَتََرب   ’ gibi.  

- Te’kid ‘ ن / nun’u lafzen ya da takdiren muzari fiile bitiştiğinde sonu üstün olur. 

ن  لَيُْنبَذَ   

- Muzari fiili, yukarıda sayılan durumların dışındaki yerlerde son harfi normal 

hareke alacak şekilde mu’reb gelir; ‘  تََريِن   ,لَتُْبلَُون   ,َوَّلَ تَت بِعاَن ِ  ,يَقُوُم َزْيد َ ا َوََّل  ,فَإِم 

 .gibi ’يَُصدُّن كَ 

HARF 

(Harflerin Özellikleri:) 

- Harfler; isim ve fiilin özelliklerinden herhangi birini taşımayan sözcüklerdir. ‘ َْهل 

ve  ْبَل’ gibi. ‘ َ َ  ve َمْهما ما / harf değiller. Sahih görüşe göre mastar إِْذما ma’sı ve bağlaç 

olan  َ ا  .da harf değildir ’لَم 

-  Bütün harfler mebnidir.  

 KELÂM 

(Kelamın Tanımı:)  

Anlam ifade eden lafızdır. En az ‘ َ  َزْيد   م  ئ  قا  gibi iki isimden veya ‘  قاََم َزي د’ gibi bir isim ve 

bir fiilden meydana gelir. 
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(İ’RAB) 

 İ’RAB ÇEŞİTLERİ 

1.  Ref’: İsim ve fiillere hastır. İsim ve fiiller, damme ile ref’ edilirler; ‘ مُ يَقُو د  َزيْ  ’ gibi.  

2.  Nasb; İsim ve fiillere mahsustur. İsim ve fiiller ,fethe ile nasb edilirler; ‘ لَْن  ا  إِن  َزْيد

مَ يَقُو ’.  

3. Cer: Sadece isimlere hastır. İsimler kesre ile cer edilirler; ‘ د  بَِزيْ  ’.  

4. Cezm: sadece fiillere hastır. Fiiller, harekenin düşürülmesiyle cezm edilir;  مْ لَْم يَقُ  

gibi. 

 

Esmaü’s-Sittenin İ’rabı 

- Esmaü’s-Sitte şunlardır: ‘  أَُخوهُ  ,اَبُوه,  َ  Bu isimler, yukarıda) ’ذوماَل   ,فُوهُ  ,َهنُوهُ  ,َحُموها

saydığımız kuralların dışında farklı bir şekilde i’rab alırlar.) Bunlar;  

  .ya ile cer edilirler / ي‘ elif’ ile nasb; ve /ا‘ ;’vav ile ref /و‘  -

- Ancak ‘  َهن’, kelimesinin, ‘  َغد’ şeklinde nakıs (son harfinin düşmesi) olarak ve harf 

yerine harekeyle irabını alması daha yaygındır.  

 

Müsenna (İkili-Çift) Ve Cem’i Müzekkeri Salimin (Kurallı Eril Çoğul) İ’rabı  

- Tesniye (ikili) isimlerin raf’ halleri, ‘ ناَ َزْيد ’ örneğinde olduğu gibi ‘ا/elif’ şeklinde; 

kurallı eril çoğulun raf’ hali ise ‘ نَ وَزْيدُ  ’ örneğindeki gibi ‘و’ ile gelir.  

- Cer ve nasb halleri ise ‘ي/ya’ iledir. ( نِ يْ بُِمْسِلمَ  نَ يبُِمْسِلمِ  , ) 

َ  ve ِكَل ‘ -  zamire izafe edildiklerinde sondaki harekeleri tesniyede olduğu gibi ’ِكْلتا

gelir. 

 ile terkib ’َعَشرَ ‘ kelimeleri zamire izafe edilmelerine bakılmaksızın ’إِثْنَتاَنِ  ve إِثْنَاَنِ ‘ -

(bileşik kelime) halinde kullanıldıklarında sondaki harekelerini tesniyedeki gibi 

alırlar. 

 ile aynı ِسنُونَ  ,أََرُضونَ  ,واَبِلُونَ  ,أَْهلُونَ  ,عاَِلُمونَ  ve kardeşleri olan ِعْشُرونَ  ,أُولُو‘  -

kategoride yer alan  َِعل ِيُونَ  ,بَنُون ve benzerlerinin i’rabı çoğul eril gibidir.  
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Cem-i Müennesi Salimin (Kurallı Dişil Çoğul) İ’rabı  

‘ kalıbında gelenler; ziyadelik ’أُوَّلتُ ‘ - ات/ elif-ta’sı kullanılarak çoğul yapılanlar ve 

َخَلَق هللاُ ‘ ;elif-ta’ ile isimlendirilenler nasb hallerini esre ile alırlar. Örnek/ات‘

َواْْلَْرضَ  تِ الس ماَواَ  ’ ve ‘  َ تُ أَْصَطفَى اَْلبَنا ’ 

Gayr-ı Munsariflerin (Tenvin ve Cer Almayan) İ’rabı  

-  Cer halleri üstün ile olur; ‘ ِمْنهُ  لَ بِأَْفضَ  ’ gibi.  

لِ بَْْلَْفضَ  - ’ örneğinde olduğu gibi ‘ال’ takısı aldıklarında ya da ‘ ُكمْ لِ بِأَْفضَ  ’ gibi izafe 

edildiklerinde cer hallerini esre ile alırlar. 

Emsilet’ül- Hamsenin İ’rabı 

‘ ve  تَْفعَليِنَ  - ْفعََلنِ تَ  ْفعَلُونَ تَ  ,  ْفعََلنِ يَ   , ’ ْفعَلُونَ يَ  ,  ’ gibi ‘ي’li ve ‘ت’ lı olarak gelen bu 

isimlerin ref’ halleri, sondaki ‘ن’ un sabit kalması şeklindedir. 

-  Nasb ve cezimli halleri de sondaki ‘ن’ un düşmesiyle olur. Örnek; ‘ فَإِْن لَْم تَْفعَلُوا

 ’َولَْن تَْفعَلُوا

Harekelerin Takdiri Geldiği Yerler 

 gibi isimlerde bütün harekeler ’فَتَى‘ ve ‘maksûr’ olarak isimlendirilen ُغلَِمي‘ -

takdiridir. 

 .gibi nakıs isimlerde sadece ötre ve esre takdiridir ’اَْلقاَِضي‘  -

  .ve benzeri fiillerde ötre ve üstün takdiridir ’يَْخَشى‘ -

 .gibi fiillerde ötre takdiridir ’يَْقِضي ve يَْدُعو‘ -

  .gibi fiillerde üstün açıktan gelir ’لَْن يَْدُعو ,إِن  اْلقاَِضَي لَْن يَْقِضيَ ‘ -

Muzari Fiilin İ’rabı 

- Sonu illetli olan muzari fiili, son harfinin düşmesiyle cezmedilir. Örneğin, ‘ ُلَم  يَغ ز, 

شَ  م   ,لَم  يَخ   .gibi ’لَم  يَر 

- Muzari fiil, başında nasb eden ve cezm eden edatlar bulunmadığı zaman 

merfu(ötreli) olur; ‘ َزي د   مُ يَقُو ’ gibi. 

‘ ;edatı öncesinde geldiğinde mansûb (üstün) olur لن - حَ نَب رَ لَن   ’ gibi.  

ا ;mastarı ile de mansûb olur ’َكي  ‘ -  ’ل َكي الَ تَأ َسو 
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- Muzari fiilinin başında ‘  إ َذن’ edatı bitişik geldiğinde ya da fasıla olarak sadece 

yemin kelimesi araya girerse yine mansûb olur; ‘ ر  إ َذن   كَ مَ  أُك  ’ ve ‘ م   إ َذن  َوللا   ُهم  يَ نَر 

ب    ’ب َحر 

- Muzari fiili, mastariyet ‘ ن  اَ  ’i ile mansûb olur.  

(Masdariyet  ْاَن’inin Ameli) 

 ‘ ََعل م’ kelimesinin masdariyet ‘  اَن’inin önüne gelmediği durumlarda ‘  اَن’ 

açıktan gelir; ‘ ِلي أَن  يَغ ف رَ  ’ gibi. ‘ ِمْنُكْم َمْرَضى نُ  َسيَُكواَنْ َعِلَم  ’ örneğinde olduğu 

gibi  ََعل م kelimesi masdariyet ‘  اَن’inin önüne geldiğinde muzari fiili mansûb 

olmaz.   

 ‘ ن  أَ  ’den önce ‘  َظن’ ve benzeri bir edat gelirse iki şekilde okunur; ‘  َوَحِسبُوا أََّل

فِتْنَة  تَُكوَن  ’ gibi.  

 Sâde bir ismin ardından gelen atıf edatından sonra ‘ ن  أَ  ’in gizli gelmesi 

caizdir. Örnek; ‘ َعْينِي َولُْبُس َعباََءت  َوتَقَر   ’ (aba giymek ve göz aydınlığı).    

 ‘ل’ harfinden sonra أن’in gizlenmesi caizdir; ‘ ِلتُبَي َِن ِلن اَِس’ gibi. 

 ‘ َل ئاَل  يَع لَم ve   ل ئاَل  يَُكوَن ل لنّاَس’ gibi örneklerde ‘أن’in açıktan gelmesi zaruridir.  

 ‘َع إ لَي ناَ ُموَسى ج   dan sonra müstakbel bir ’حتى‘ örneğinde olduğu gibi ’َحتَى يَر 

fiil gelmesi durumunda ‘أن’ gizlenebilir. ‘ بَُهم  َوماَ كاََن للاُ  ل يُعَذّ  ’ gibi yerlerde ise 

  .zaruri olarak   gizlenir ’أن‘

 ‘إ لَى’ manasına gelen ‘  أَو’den sonra da ‘أن’ mecburen gizlenir. ‘  لَن ه  تَس  َلَس 

َك ال ُمنَى ر  ع َب أَو  أَد   muhakkak ki zoru kolaylaştıracağım, ta ki maksadıma) ’الص 

ulaşana kadar) buradaki ‘  إ لَى‘ ,’أَو’ manasındadır.  

 ‘  إ ل’ anlamına gelen ‘  أَو’den sonra geldiğinde ‘أن’in gizlenmesi caizdir. 

Örneğin 

‘َْ تَِقيما ْتَس  ُتُْكعُوبَهاَْأَو  ٍمْ/َْكَسر  ُتْقَناَةَْقَو  َ  ,أو bu şiirde geçen ’َوُكن ُتْإِذاََْغَمز  تَق يما  إ ل  اَن  تَس 
anlamında kullanılmıştır 

 أن; sebep bildiren ‘ف’ ya da ‘ ََمع’ manasında gelen ‘و’ dan sonra gelip 

öncesinde de talep bildiren bir fiil varsa zorunlu olarak gizlenir. ‘ ََّل يُْقَضى

اَبِِرينَ ‘ ,’َعلَْيِهْم فَيَُموتُوا  َويَْعلَُم الص 
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 Kesin olumsuzluk bildiren bir edat başta gelirse ‘ ْأَن’ zorunlu olarak gizlenir. 

Örneğin; ‘  ل ا ف يه  فَيَح  غَو  َرَب ال لبَنَ ‘ ve ’َولَ تَط    .gibi ’َوَل تَأ ُكل  ال سَمَك َوتَش 

 

(Muzari Fiili Cezm Eden Edatlar) 

- Talep fiilinden sonra ‘ف’ harfinin düşmesi ve bundan da cevap kast edilmesi söz 

konusu ise muzari fiili cezimli olur; ‘ ُقُْل تَعاَ لَْوا أَتْل’ gibi. 

- Olumsuzluk edatından sonra muzari fiilin cezimli olmasının şartı; ‘ َإِْن َّل’ edatının 

söz konusu olumsuzluğun yerinde kullanılmasının uygunluğuna bağlıdır. Örneğin 

‘ ُن ِمَن اْْلََسِد تَْسلَمْ ََّل تَدْ  ,’ cümlesi, ‘ ْإِْن َّلَ تَْدُن ِمَن اْْلََسِد تَْسلَم’ anlamındadır.  Burada ‘ ْتَْسلَم’ 

yerine ‘ َيَئُْكلُوك’ fiilinin ‘ إِْن ََّل’ ile birlikte kullanılması uygun olmaz. 

- Muzari fiil, ‘ ْلَم edatı cezm edilir. Örneğin, ‘ دْ  يُولَ لَمْ وَ  دْ  يَلِ لَمْ  ’ gibi. 

- Muzari fiil  َ ا اَ يَْقدِ ‘ ,ile cezm edilir. Örneğin لَم   gibi ’لَم 

- Muzari’ fiili, talep bildiren ‘ل’ ve ‘َّل’dan sonra da cezm edilir; ‘ ق  يُن ف  ل    ,’ل يَق د  ‘ ,’

‘ ر  لَ  ك  تُش  ’, ‘ َ ذ   تُؤاَخ  لَ  نا ’ gibi. 

 

İki Fiili Cezm Eden Edatlar 

َ  ,إ ن  ‘ - َ  ,َمتَى ,أَي انَ  ,أَن ى ,أَي نَ  ,أَي   ,إ ذ ما ما َ  ,َمن   ,َمه  َ  ,ما  ;edatları iki fiili cezm eder ’َحي ثُما

‘ ُكمْ بْ يُْذهِ  أْ  يَشَ إِنْ  ’ ‘ ا يُجْ  لْ  يَْعمَ َمنْ  ‘ ,’ بِهِ زَ ُسوء   َ َ  تِ ِمْن أَيَة  اَْو نُْنِسهاَ نَأْ  خْ نَْنسَ  ما بَِخْير  ِمْنها ’ gibi. 

- Birinci fiile, şart; ikincisine, cevap ve ceza denilir.  

- Edatla birlikte gelmesi uygun olmayan cevap cümlesi ‘ف’ ile birlikte kullanılır. 

Örneğin, ‘ ير  َو إِْن  َك ب َخي ر  فَُهَو َعلَى ُكّل  شي ئ  قَد  َسس  يَم  ,’ ya da fücaiye (ansızın) anlamında 

kullanılan‘ َإذا’ ile gelir. Örneğin, ‘ ب ُهم  َسيّ ئَة  ب ماَ قَد َمت   م  إ ذاَ ُهم  يَق نَ  َو إ ن  تُص  يه  ُطونَ أَي د  ’  

 

NEKRE VE MARİFE 

- Nekre; Var olan cinsin tüm fertlerini kapsayan isimdir. ‘  َرُجل’ gibi. Ya da taktiri olan 

cins isimleri kapsar. ‘شمس’ gibi. 

- Marife; altı tanedir. 
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1. Zamir: 

- Konuşan, muhatap ya da gaibe delalet eder.  

- Zamir; ya ‘ ُأَقُوم ve  ُنَقُوم örneklerinde olduğu gibi zorunlu olarak gizlenir ya da ‘ زيد

  .örneğinde olduğu gibi gizlenmesi caizdir ’يقوم

- Zamir kimi zaman açıktan gelir. Bu da ya  ُقُْمت’ daki ‘أَْكَرَمكَ ‘ , ’ت’ deki ‘ك’ ve 

َ ‘ gibi fiile bitişik olarak gelir ya da ’ه‘ deki ’ُغَلَمه‘  gibi ayrı ’إِي ايَ ‘, ’ُهوَ ‘ ,’أَْنتَ ‘ ,’أَنا

gelir. 

- Bitişik gelmesi mümkün olduğu sürece zamirin ayrı gelmesi uygun değildir. ‘ َِسْلنِيه’ 

deki ‘ه’ nın bu şekilde kullanımı pek tercih edilmezken; ‘ َُظنَْنتَُكه’ ve ‘ ُُكْنتَه’ daki 

 .ların bitişik kullanılması tercih edilmektedir’ه‘

 

2. ‘Âlem (Özel İsim- Ve Kısımları) 

- ‘Âlem;ya   َزْيد gibi şahıs ismi ya da ‘أُساََمة’ gibi (aslan cinsi için) cins isimdir.  

- ‘Âlem; yukarıda geçtiği gibi ya ‘َزْيُن اْلعاَبِِدين’ gibi özel isim, ya  َقُف ة/zayıf, cılız kişi’ 

şeklinde lakab, ya da و   .gibi künye şeklinde kullanılır ’أُمُّ ُكْلثُم ve ’أَبُو َعْمر 

- Lakab, isimden sonra ve mutlak surette i’rabta isme tabi olarak gelir. Eğer ikisi de 

müfred ise (tek kelime olarak gelse) isim lakaba izafe edilir ve lakab mecrûr 

okunur; ‘  َسِعيدُ ُكْرز’ gibi 

 

3. İşaret İsimleri: 

- Müzekkerler (eril) için, ‘َذا’; müennesler (dişil) için, ‘ه   ,ذ ي َ  ,ت ه   ,ت ي ,ذ    .kullanılır ’تا

-  Tesniye (çift) isimlerin ref hali ‘ نِ اَ ذ َ ت , نِ ا ’ şeklinde ‘elif’li ; nasb ve cer halleri ise 

‘ نِ يْ ذَ  نِ يْ تَ  , ’ şeklinde ‘ي’ ile gelir.  

- Hepsinin çoğulu için ‘ ِأُوَّلَء’ kullanılır.  

- Uzağı ifade etmek için ‘ كَ لِ ذاَ  ’ şeklinde ل’lı veya ‘ َذاَك’ şeklinde ل’sız kullanılır.  

- Tesniyelerde, çoğul kalıbını uzatarak okuyan lugatte ve başlarında tembih ‘ه’ sı 

gelen yerlerde ‘ كَ لِ هاَذاَ  كَ لِ أُوَّلَءِ  , كَ لِ ذاَنِ  , ’ şeklinde ‘ل’ kullanılmaz. 
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4. Mevsûller:  

- Tekil için, ‘اَل تِي ,اَل ِذي kullanılır. 

-  İkililerin ref hali ‘ نِ اَ اَل ذ َ اَل ت , نِ ا ’ şeklinde ‘ا’ ile; nasb ve cer halleri ise, ‘ نِ يْ اَل ذَ  نِ يْ اَل تَ  , ’ 

şeklinde 'ي ' ile gelir. 

-  Eril çoğulun her üç hali için de ‘ نَ ياَل ذِ  ’ şeklinde ‘ي’ ile gelir. Ayrıca eril çoğul için 

  .de kullanılır اََّل ئِي

-  Dişil çoğul için ‘اََّل ئِي’ ve ‘تِي   .kullanılır ’اَلل 

- Hepsi için ‘ َْمن,  َ    .kullanılır ’,أَي   ,ما

 mevsûl isim, ismi tafdil olmayan müştaklarda (hem fiile hem de failine işaret ’ال‘ -

eden sözcükler) kullanılır. ‘ ُاَِرب   .gibi ’اَْلَمْضُروبُ ‘ ve ’اَلض 

- Tayy kabilesinin lugatine göre ‘ذُو’ ve soru bildiren ‘ َْمن’ ve ‘ما’ edatlarından sonra 

gelen ‘ذا’ da mevsûl isim olarak kullanılır. 

 dışındaki mevsûllerin ’ال‘ .mevsûl isminin sılası, ondan sonra gelen müştaktır ’ال‘ -

sılası kimi zaman mevsûle uygun zamiri içeren bir haberi cümle olur. Bu ait zamir 

de bazen düşürülür.  

Örnek; ‘  أَي ُهم  أََشد’ (yani ‘ َأَي ُهم  أََشد  ُهو’). ‘  م يه  لَت هُ أَي د   yani) ’فَاق ض  ماَ أَن َت قاَض  ‘ .’َوماَ َعم 

  (’قاَِضهِ ‘

اَ تَْشَربُونَ ‘     (’ِمْنهُ ‘ yani) ’َو يَْشَرُب ِمم 

- Sıla cümlesi; anlam ifadece edecek ve düşmüş olan تَقَرّ   إ س  ya da benzeri bir fiile bağlı 

zarf veya car -mecrûr olabilir.  

 

  ;Edatı İle Marife Olan İsimler (ال) .5

- Sibeveyhî (ö./m.809) ve Halil’in (ö. 175/791) görüşüne göre mârife (belirlilik) 

edatı tek başına ‘ل’ harfi değil, ‘ال’ takısıdır. Ahfeş (ö. 215/830) bu görüşe 

muhalefet etmiştir. 

جاََجةُ ‘ ;takısı, bilinen bir şey için gelir. Örnek ’ال‘ -   .’جاََء اْلقاَِضي‘ ’فِى ُزجاََجة  اَلزُّ

‘ ;takısı bazen de cinsi bildirir. Örnek ’ال‘ - ْرَهمُ أَْهلََك الن اَس  الدُّْنياَ َوالد ِ َو َجعَْلناَ ِمَن اْلماَِء ‘ .’

  ’ُكل  َشْيىء  َحي   

ْنساَُن َضِعيفا  ‘  .takısı, bazen fertlerin tümünü kapsamak için kullanılır ’ال‘ -   ’َوُخِلَق اْْلِ
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َزْيد  ‘ ;takısı, bazen de sıfatların tümünü kapsamak için kullanılır. Örnek ’ال‘ -

ُجلُ ا لر  ’ 

6. Yukarıda Sayılan Beş Kısma İzafe Edilenler;  

- Marifelik dereceleri de izafe edilen isme göre değişir. Ancak zamire izafe edilen 

hariç. Çünkü o, alem değerindedir. 

- Himyerî lügatinde ‘اَل takısı yerine  .takısı kullanılır  اَم  

 

 

(MERFUATLAR) 
 

MUBTEDA (ÖZNE) VE HABER 

- Hem mubteda hem de haber i’rab (sondaki hareke) açısından merfu’tur; ‘ َ ب  رَ  أللُ  نا ’ 

ve ‘ َ ي  نَب   د  ُمَحم   نا ’ gibi. 

- Mubteda, genel ve özel mana ifade ettiği yerlerde nekre gelir.  Örnekler: 

 ‘  َرُجل  ) ’َرُجل  ف ي الّداَر kelimesi, olumsuzluk edatı olan ‘ َ  dan sonra geldiği’ما

için geneli ifade etmektedir).  

 ‘  لَه  َمَع للا  hemze’den sonra geldiği için/ أَ ‘ kelimesi soru edatı olan إله) ’أَء 

nekredir)  

 ‘  ك ن  ُمش ر  ن  َخي ر  م  ؤم   ile vasıflandığı için tahsis ’مؤمن‘ ,kelimesi ’عبد‘) ’َولَعَب د  م 

edilmiştir ve nekredir.)  

 ‘ ُُس َصلَواَت  َكتَبَُهن  للا سُ ‘) ’َخم   kelimesine izafe edildiği ’َصلَواَت  ‘ ,kelimesi ’َخم 

için nekre gelmiştir) 

- Haber, cümle olarak gelmişse onu mubtedaya bağlayan bir bağlacın gelmesi şarttır. 

م  ‘ ُجلُ ‘ ’اَل حاق ة ُماَ ال حاَق ةُ ‘ ’ل باَُس الت ق َوى ذاَل َك َخي ر  ‘ ’َزي د  أَبُوهُ قاَء  قُل  ‘ Ancak .’َزي د  ن ع َم الر 

 gibi (haberin, mana açısından mübtedanın aynısı olduğu) yerlerde bir ’ُهَو للاُ أََحد  

bağlaca ihtiyaç yoktur. 

- Haber, mansûb bir zarf şeklinde de gelebilir. ‘  ن ُكم فََل م  ُب أَس  ك    .gibi ’َوالر 



 

 

Kadim Hikmet Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 3 - Yıl: 2020 - Kasım 

79 

- Haber kimi zaman car ve mecrûr şeklinde de gelir. ‘ َين ُد ّلِل    َربّ العاَلَم   gibi. Bu ’اَل َحم 

car-mecrûr, hazf edilmiş (çıkarılmış) ‘  تَقَر تَقَر  ‘ ya da ’ُمس   gibi bir fiile ’إ س 

bağlanmıştır. 

- Mübtedası somut bir varlık olan cümlenin haberi ism-i zaman şeklinde gelmez. 

الَلُ ‘ اَل ي لَُت ُطلُوعُ ه الَل   ) .gibi cümleler ise farklı yorumlanmıştır ’اَل ي لَةَ اله   burada 

mudaf düşmüştür.) 

- Nefy(olumsuz) veya istifham(soru) edatlarına dayanan bir müştakın merfuû 

(müştaktan sonra merfu olarak gelen kelime), habere ihtiyaç duymaz. ‘ ُم ن  قَو  أَقاَط 

راَن  ‘ ,’َسل َمى ُروب  ال عَم   ’َوماَ َمض 

- Bazen sayıca birden fazla haber gelebilir; ‘ َُوُهَو ال غَ فُورُ  ال َوُدود’ gibi. 

- Haber, bazen mübtedanın önüne geçer; ‘  ف ي الد ار  َزي د’ ve ‘  أَي نَ  َزي د’ gibi. 

- Haber ve mübtedadan her biri bazen hazf da edilebilir. ‘ َم  ُمن َكُرون   (َعلَي ُكم  أَن تُم  ) َساَلم  قَو 

 ile açıktan gelen yemin(kasem)’in cevaplarından önce gelen haber zorunlu لول -

olarak düşer. ‘  ُركَ  َلَف عَلَن ي َلَف عَلَن  ) ’لَعَم  ُرَك قََسم   (لَعَم 

-  Haber olması mümkün olmayan hal kelimesinden önce gelen haber de zorunlu 

olarak düşer.  َن ين م  لَ أَن تُم  لَُكنّاَ ُمؤ  تُناَ َعن  ال ُهَدى) ’لَو  لَ أَن تُم  َصَدد   (لَو 

- Birliktelik manasındaki و’dan sonra gelen haberin düşmesi zorunludur. ‘ ب ي َضر 

 ً ) ’َزي داً قاَئما ب ي ً  َضر  ل  َزي داً قاَئما حاَص   cümlesindeki  ً  mef’Ûl  َزي داً  .kelimesi haldir قاَئما

(nesne)dür. ي faildir.) ‘   (ُكل  َرُجل  َوَضيَع تُهُ ) ’ َرُجل  َوَضيَع تُهُ َمق ُرناَن  ُكل  

 

(MÜBTEDA VE HABERİN AMELİNİ) NASH (İPTAL) EDENLER 
 

 Ve Kardeşleri  َكانَْ

َسى ,َكانَ  - بَحَ  ,أَم  َحى ,أَص  حَ  , ماَ إ ن فَك   ,ماَ فَت ئَ  ,ماَ زاَلَ  ,لَي سَ  ,صاَرَ  ,باَتَ  , َظل   ,أَض   ve ماَ بَر 

 .fiilleridir ماَ داَمَ 

- Bu fiiller; mübtedayı kendilerine isim olarak merfû; haberi de kendilerine haber 

olarak mansûb yaparlar. ‘ ًيرا  .gibi ’َوَكاَن َرب َك قَد 

- Haber, bazen bu fiiller ile isimleri arasında gelir. ‘  فَلَي َس َسواَء  عاَل م  َوَجُهول’ gibi. 
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 nin dışındakilerin haberleri bazen her ikisinin (nesh eden fiiler ile’لَي سَ  ve داَمَ  -

isimlerinin) de önüne geçer.  

- İlk beş fiil,  َصاَر ile aynı anlamdadır.  

 dışındaki fiiller tam fiil (habere ihtiyaç duymayan) olarak زاَلَ  ve فَت ئَ  ,لَي سَ  -

kullanılır. ‘ َرة   ذُو كاَنَ  َوإ ن   َرة   ُعس  َمي َسَرة   إ لَى فَنَظ  يَن ‘ .’ ُسوَن َو ح  يَن تُم  فَُسب حاََن للا  ح 

ب ُحونَ  ض  ‘ .’تُص  َر  يَن ف يهاَ ماَ داََمت  الس ماَواَت  َوال   ’خاَل د 

‘ .iki şey arasında fazlalık olarak ta gelebilir كاَنَ  -  َ َسنَ  كاَنَ  ما َزي داً  أَح  ’ ( زيدا أحسن ام ) 

gibi. 

- Sakin bir harfe uğramayan veya bitişik mansûb bir zamirle gelmeyen vasıl (geçiş) 

halindeki cezimli muzari kalıbında olan  ََكان’nin sonundaki ن düşer. ( ً يّا  (لَم  أَ كُ  بَغ 

َ أَن َت ذاَ نَفَر  ‘ ,düşer. Örneğin َكانَ  edatı geldiğinde ما nin  yerinde’َكانَ   - كنت ذا ) ’أَّما

 (نفر

ً فََخي ر  ‘ .bazen ismi ile beraber düşebilir ,كاَنَ  - إ ن  كاََن َعَملُُهم  َخي راً فََجزاَُءُهم  ) ’إ ن  َخي را

   (,َخي ر  

يد  ‘ ن  َحد  س  َولَو  خاَتَماً م  ) ’إ ل تَم  ن   ُس خاَتَماً م  يد   وا ل تََمَس َولَو  َكاَن ماَ تَل تَم  َحد  ) 

- Hicaz görüşüne göre, olumsuzluk bildiren ما’nın,  َلَي س’nin amelini yapabilmesinin 

şartları;  

 Öndeki ismin başına إن edatının gelmemiş olması 

 Zarf ve car-mecrûr dışında, haberin ma’mulunun ismin önüne geçmemiş 

olması 

 Haberin, إل edatı ile birlikte gelmemesi. ‘  َ بََشراً  هاَذاَ  ما ’ 

- Mamulünün nekre gelmesi şartıyla, olumsuzluk bildiren ل edatı da şiirde  َلَي س 

manasında kullanılır. ‘ ء   فاََل  تَعَز   َ  َوَزر   َولَ /  باقيا الرض َعلَى َشي  ّما  للاُ  قََضى م 

 ً  sabret, yeryüzünde baki kalacak kimse yoktur./ Allah’ın korumasının dışında)’واَق يا

sığınak ta yoktur.)  

 nin amelini yapar. Bu gibi 'لَي سَ  lafzıyla birlikte kullanıldığında ’حين‘ edatı َلتَ  -

örneklerde isim ve haber birlikte gelmezler. Yaygın olan kullanılış, ismin 

düşmesidir. ‘ ينَ  وَلتَ  َمناَص   ح  ’ (yani,  َينَ  َولَت ينَ  ح    ( َمناَص   ح 
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 ve Kardeşleri إنْ  

 .te’kid (pekiştirme) için kullanılır  أَن   ve إ ن   -

ن   -  istidrak (ilk cümleden sonra oluşan olumlu veya olumsuz vehmi ortadan ,لَك 

kaldırmak) için kullanılır. 

 .teşbih veya zan için kullanılır ,َكأَن   -

  .temenni (olması imkansız bir şeyin arzulanması) için kullanılır ,لَي تَ  -

 tereccî (gerçekleşmesi yakın olan bir şeyin beklentisi), İşfak (istenmeyen bir ;لَعَل   -

şeyin beklentisi) ve ta’lil (sebep bildirme) için kullanılır. 

- Bu edatlar, mübteda ve haberin başına gelir ve kendilerine ‘ما’ harfi bitişmediği 

sürece mübtedayı mansûb kılarak kendilerine isim; haberi de merfu kılarak 

kendilerine haber yaparlar. ‘  َ د   إ لَه   للاُ  إ ن ما واَح  ’. Ancak  َلَي ت edatı, ما harfi ile bitişirse 

esreli ve şeddesiz (cezimli) olan (  إ ن)’de olduğu gibi her iki durum da caizdir.  

- Şeddesiz olan ‘  ن  .amel etmez ’لَك 

- Şeddesiz olan ‘  أَن’ şu şartlarla amel eder:  

 Zaruret dışında   أَن’in demir’ü şe’n olan isminin düşürülmesi. 

    أَن’in; dua dışında çekime uygun bir fille başlayan haberinin, ‘  َقد, tenfis (  س,

 .edatlarıyla araya fasıla girmiş bir cümle olması ’لَو   olumsuz ve ,(سوف

- Şeddesiz olan (  َكأَن) amel eder. Fakat isminin zikredilmesi pek nadirdir.   َلم ve   قَد 

edatları   َأَن  ك  ile haberi olan fiilin arasına girer. 

- Car ve mecrûr dışında gelen haberler, bunlarla isimleri arasına girmez. ‘  ذاَل كَ  ف ى إ ن  '

ب َرةً    (zarf) ’إ ن  لََدي ناَ أَن كاَ لً ‘ ve (car-mecrûr) لَع 

 :şu yerlerde esreli okunur إ ن   -

 Cümle başlarında; ‘ رإ   نّاَ أَن َزل ناَهُ ف ى لَي لَةُ ال قَد  ’ gibi. 

 Yeminden sonra; ‘ نا أنزلناهإ تاَب  ال ُمب ين  َحم   َوال ك  ’ gibi. 

 ل-و-ق  maddesinden sonra; ‘ نّ ى َعب ُدللا  إ   قاَلَ  ’ gibi 

 ل’dan önce; ‘  .gibi َرُسولُهُ لَ ن َك إ  َوللاُ يَع لَُم  
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   إ ن ile başlayan cümlenin sonundaki isim veya habere ل gelir. ( ذُو لَ إ ن  َرب َك  

ب َرةً لَ إ ن  ذاَل َك   ,ve ,َمغ ف َرة   ع  ) 

   إ ن'nin   haberinin ma’mûlü, isim ile haber arasına girdiğinde ل gelebilir;‘ إ ن   

ل  لَ َزي داً  تَعاَُمَك آك  ’ 

   إ ن ‘nin ismi ve haberi arasına fasıla (zamir) girerse ل caiz olarak gelir; ‘ إ ن   

ُهَو ال قََصُص ال َحقّ لَ هاَذاَ  ’ 

 Şeddesiz   إ ن’inin amel etmediği ve   إ ن’in hangi anlamda kullanıldığının 

bilinmediği durumlarda ل zorunlu olarak gelir. 

-  

- Cinsini (geneli) olumsuzlayan ل edatı da   إ ن’nin işlevini yapar. ل’nın özellikleri: 

 ل’nın bu işlevi, sadece amel ettiği kelime nekre olup kendisine bitişen 

isimlere hastır. “  ل م  َممقُوت َب ع  ن د ي‘ ,”لَ صاَح  َهماً ع  ر  يَن د  ش ر   ’َولَ ع 

 ل’nın ismi, mudaf(tamlanan) ya da şibh-i mudaf (tamlanana benzer) değilse; 

ya ‘ َ  لَ وَ  لَ  َرجُ لَ  جا لَ ر  ’ gibi fethe üzere, ya da ‘ َ  لَ  ل ما ت  ُمس  ’(eril kurallı 

çoğullarda) esre üzerine mebni olur. Ayrıca, ‘ ن  ي  َرُجلَ  ‘ ,(ikilide) ’لَ   ل مَ  لَ  ن  ي  ُمس   

(eril çoğullarda)  

 ل’nın ismine ‘ َت َل َوَل قُو   ;örneğinde olduğu gibi bir atıf yapıldığında ’َل َحو 

kendisine atfedilen, üstün harekesi üzerine mebni(sabit) olur. İkincisi 

(ma’tuf) ise ‘ َيف  ’örneğinde olduğu gibi i’rabını fethe, nesb ve ref ’لَ َرُجَل َظر 

şeklinde alır.  

 Kendisine atf edilen merfû olduğunda, ma’tuf mansûb gelmez. ل’nın 

tekrarlanmadığı durumlarda ma’tuf üstün harekesini almadığı gibi; sıfat ile 

mevsuf arasına bir fasıla girdiğinde veya sıfatın tekil olmadığı durumlarda 

da sıfatın üstün harekesi alması mümkün değildir. 

 Ve Kardeşleri  َظنْ 

- Bunlar,   بَ  ,َرأَى ,َظن  olup, ‘kalbi fiiller’ diye َعل مَ   ,َوَجدَ  ,َزَعمَ  ,خاَلَ  ,َدَرى ,َحس 

adlandırılırlar. 

- İki mef’ûlü nasb ederler. ‘ بَ  للاَ ي ُت َرأَ  ء  رَ أَك   ’ ُكّل  َشي 
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- Kalbi değil de tercih anlamında kullanılıp, mef’ulden sonra geldiklerinde ise 

amelleri ilğa2 olur. ‘ ُي َظنَن  ت  .örneğinde görüldüğü gibi ’اَل قَو  مُ  ف ي أَثَر 

- Kalbi fiiller mübteda ile haber arasında geldiklerinde her iki durum (hem amel hem 

ilga) da söz konusu olur. ‘ َم َوال َخَورَ  َو ف ي ل ُت ال ؤ  يز  خ  َراَج  ال   (veya ل ُت  َو ف ي يز  خ  َراَج  ال 

ُم َوال َخَورُ   (recez nazmında zayıflık ve adilik görüyorum) ’(ال ؤ 

- Kalbi harflerden sonra olumsuzluk edatları olan ل,ما, ve إن’; başlangıç veya yemin 

için kullanılan ل ve soru edatlarından herhangi birisinin geldiği durumlarda kalbi 

harflerin amelleri lafızda zorunlu olarak iptal olur. Ancak manada amel etmeye 

devam ederler. Buna da ta’liq denilir. ‘َصى بَي ن  أَح  ز  نَع لََم أَي  ال ح   .gibi ’ل 

 

FAİL 

- Fail, merfu’dur; ‘ د  قاََم َزي   ’ gibi. 

- Failin amili (onda etki eden şey), kendisinden sonra gelmez. 

- Fail, tesniye (ikilik) ve cemi (çoğul) kalıpta geldiğinde, amiline(fiile) çoğul ve 

ikilik alametleri bitişmez. ‘قاَمَ  َرُجل denildiği gibi ‘  جاَل   ,قاَمَ  َرُجالَن  de ’قاَمَ  ن ساَء   ,قاَمَ  ر 

denilir.’ Ancak ‘  ل لي ل ي  ُهم  ‘ ve ’يَتَعاَقَبُوَن ف يُكم  َماَلئ َكة  با  ج  ر   örneklerinde çoğul ’أََو ُمخ 

alametlerinin amille bitişmeleri şaz (kural dışı, istisnai) bir durumdur. 

- Fail dişil olduğunda, amiline dişilik alameti bitişir. ‘ ن د   ت  قاَمَ  ه  سُ  ت  َطلَعَ  , الش م  ’ 

- (Te’nis (dişil) ت’sının bitişmesinin caiz olduğu yerler) 

 Fail açık bir isim olup, mecazi bir müennes ise; ‘ َظة  ُكم  ت  قَد  جاَءَ  ع  ن  َربّ ُكم   َمو  م  ’, 

‘ بَيّ نَة  قَد  جاََءُكم   ’. 

 Fail hakiki müennes olup, amili ile arasına bir fasıla girmiş ise; ‘  ت  َحَضرَ 

َي  َرأَة  ال قاَض  ا م  ’ 

 Amil;  َن ع م ve  َب ئ س babından olup, amil(fiil) ile fail arasına fasıla girmemişse; 

‘ ُ  ن ع َمت   أَة ن د   ال َمر  ه  ’  

 Fail çoğul olursa; ‘ َع راَبُ  ت  قاَلَ  َ  ال  آََمنّا ’ gibi yerlerde ت’nın gelmesi caizdir. 

Ancak kurallı eril çoğul kalıpları i’rablarını tekil halleri gibi alırlar. ‘ قاََم

                                                             
2 İlga: hem lafzen hem de manen amel etmeme durumu. 
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ي ُدونَ  ن داَتُ  ,الز   sını zorunlu olarak’ت  gibi.  (Kurallı dişil çoğul, te’nis ’قاََمت  ال ه 

alır. Kurallı eril çoğul ise almaz.) Ancak düzyazıda ‘  َ ن د   إ ل   ت  قاَمَ  ما ه  ’ şeklinde 

te’nis ت’sı kullanılamaz. Çünkü bu örnek; ‘ ً غَبَة  يت يما ى َمس  م  ذ  عاَم  ف ى يَو   ,’أَو  إ ط 

رُ ‘ َم  َى ال  ر  ‘ ve ’َوقُض  م  َو أَب ص  ع  ب ه  م   gibi ayetlerde olduğu gibi faili eril olup ’أَس 

hazf edilmiştir. 

- Aslolan; failin, amilinden sonra gelmesidir. Bazı durumlarda daha da geride 

gelebilir.  

‘ َن  َو لَقَد  جاََء آلَ  َعو  الن ذُرُ ف ر   ’.َكماَ أَتَى َرب هُ ُموَسى َعلَى قََدر  ‘ ,’

- Fail, bazen zorunlu olarak sonda gelir. ‘ َم  َرب هُ َوإ ذ  اب تَلَى إ ب راَه  ’ ‘ve   َدَربَن ي َزي د,’ gibi. 

- Mef’ulün zorunlu olarak fiilden sonra geldiği durumlar da vardır. ‘ َزي داً َضَرب ُت  ’, 

‘ َسَن  َ أَح  َزي داً ما ’ ‘ يَسىَضَرَب ُموَسى  ع  ’. Ancak ‘غ َرى ال ُكب َرى َضعَت  الص   gibi ’أَر 

örneklerde bu durum söz konusu değildir. 

- Mef’ûl bazen amilinin önüne de geçebilir. ‘يقاً َهَدى  ’فَر 

- Mef’ûl bazen de zorunlu olarak amilinin önüne geçer: ‘  ً ُعوا أَيّا ماَ تَد  ’ 

- Fiil,  َن ع م ve  َب ئ س ise; fail ya cins ifade eden ‘ال’ takısı alarak marife olur; ‘ عَب دُ ال   ن ع مَ  ’ 

gibi. Ya da başında ‘ال’ takısı olan bir kelimeye izafe edilir; ‘ ُمتّق ينَ ال   داَرُ َولَن ع َم  ’ gibi. 

- Fail; gizli bir zamir olup, övmeye uygun açıklayıcı bir temyizle de gelebilir. ‘ ب ئ َس

يَن بََدلً   (ب ئ َس ُهوَ ) ’ل لظ ال م 

 

NAİB-İ FAİL 
- Mef’ûl, failin tüm hükümlerini üstlenerek onun yerine geçer. Cümlede bu kıvamda 

bir mef’ûl bulunmazsa, yerine ‘muhtas’(genel mananın biraz has kılınmış hali) ve 

mutasarrıf(sürekli nasb alma zorunluluğu bulunmayan) zarflar, mastarlar ya da car-

mecrûrlar geçer.        

- Naibi-i failin geldiği cümlelerin fillerinin ilk harfinin harekesi mutlaka ötre olur. 

İkinci harfin harekesi de birinciye uyarak ötreli gelir.  ‘ لّ مَ تُعُ  ’ gibi.  

-  ‘ ل قَ طُ اُن   ’ kalıbında gelen fiillerde ise üçüncü harf ötreli olur.  

- Naib-i fail alan muzari fiilinin sondan bir önceki harfin harekesi üstün; mazi fiilinin 

sondan bir önceki harfin harekesi ise esre gelir. 
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  ’gibi sadece esre ile okunabildiği gibi, ‘quyile, buyi’e ’قيل ,’بيع‘ ;fiilleri باَعَ  ve قاَلَ  -

şeklinde işmamlı3 veya ‘قول  ظ بوع’ şeklinde okunabilir. 

 

İŞTİĞAL BABI 
 

ُت ب ه   ‘ َزي داً  َضَرب ُت أَخاَهُ ‘ ’َزي داً َضَرب تُهُ  -  mübteda olarak َزي د   gibi örneklerde  َزي داً  َمَرر 

merfû okunup, arkadan gelen cümle kendisine haber yapılır. Ya da   َزي د, zorunlu 

olarak düşen  ُتُ  ,أََهن تُ  ,َضَرب ت  gibi takdir edilen bir fiilin merfûu sayılıp جاََوز 

mansûb okunur. Bu örneklerde زيد kelimesinden sonra gelen cümlelerin i’rabta 

yerleri yoktur. 

- Mezkur amil(fiil) talep cinsinden ise, öndeki ismin mansûb okunması tercih edilir. 

ب   ر  هُ َزي داً إ ض  . ‘ َ يَُهما َ ق َطعُوا أَي د  ُق َوالّساََرقَةُ فا  örneğinde fiil, talep cinsinden ’َوالّساَر 

olduğu halde öndeki mef’ûlün ( ُُق َوالّساََرقَة َن عاَُم ‘ .merfû gelmesi tevillidir (الّساَر  َوال 

َ لَُكم   نّاَ ‘ .örneğinde ise öndeki isim uyum açısından merfû gelmiştir ’َخلَقَها أَبََشراً م 

داً نَت ب عُهُ   örneklerinde ise fiil ağır bastığı için öndeki isimler ’َوماَ َزي داً َرأَي تُهُ ‘ ve ’واَح 

mansûb gelmişlerdir.  

هُ ‘ - م  ر  ‘ ’إ ن  َزي داً لَق ي تَهُ فَأَك  تَهُ  َهال  َزي داً  َرم  أَك  ’ gibi örneklerde öndeki ismin mansûb gelmesi 

zorunludur. 

و‘ - ر  بُهُ َعم  ر  ُت فَإ ذاَ َزي د  يَض   örneğinde mansûb okunması imkânsız olduğu için ’َخَرج 

(fücaiye iza’sı fiilin başına gelmediğinden dolayı) merfû okunması zorunludur. 

’َزي د  قاََم أَبُوهُ ‘ - تُهُ   َرم  و أَك  ر  َعم  örneğinde denklik durumu söz konusu olduğu için her iki 

irabı da alabilir.  

بُر  ‘ - ء  فَعَلُوهُ ف ى الز  َب ب ه  ‘ ve ’َو ُكل  َشي   .örnekleri iştiğal babından değildirler ’?أََزي د  ذُه 

 

 

 

 

 

                                                             
3 İşmam: harfi söylemeden, hafifçe dudak hareketleriyle harekeye işaret etme.  
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TENAZÛ 
 

 gibi yerlerde Kûfîler işlevi birinci amile verip, ikinci amile ’َضَربَن ي َو َضَرب ُت َزي داً ‘ -

ise ihtiyaç duyulan tüm işlevleri taktiri olarak vermeyi tercih etmektedirler.  

- Basrîler ise işlevi ikinci amile vermeyi; birincisinde ise sadece merfû (fail 

konumunda olanı) taktir etmeyi tercih etmektedirler. ‘  ء ال  َخ  ُف ال  ن ي َولَم  أَج   ’َجفَو 

َن ال ماَل  ‘ - لُب  قَل يل  م   ’gibi örneklerde anlam bozulduğu için bunlar tenazû ’َكفاَن ي َولَم  أَط 

babından sayılmazlar. 

 

(MANSÛBATLAR) 
 

MEF’ÛL 

Mef’ûl, mansûbtur. (Ve beş kısma ayrılır.) 

Mef’ûl-u Bih   

- Cümlede failin fiiline muhatab olan öğedir. ‘ ًَضَرب ُت َزي دا’ gibi.  

Münâda  

- (Münâda da mef’ûlü bih’ten sayılır.) Münâda bir isme izafe edildiğinde mansûb 

okunur.   ياَ َعب َد للا gibi 

- Münâda mudafa benzer olduğu zaman da mansûb okunur.  َ ُههُ  يا َحَسناً َوج  ياَ طاَل عاً   

باَد  ‘ ’َجباَلً    .gibi ياَ َرف يقاً با ل ع 

- Münâda, kastedilmeyen bir nekre (nekre-i gayr-ı maksude) ise yine mansûb 

okunur. Gözü görmeyen birisinin ‘ياَ َرُجالً ُخذ  ب يَد ي demesi gibi. 

- Münâda, müfred ve ma’rife ise, merfu olduğu durum üzerine mebni olur. ‘  ياَ زي د, 

َ زي داَن   َ َزي ُدونَ  ,يا  şeklinde ötreli ’يا َرُجلُ ‘ ,Belli bir kişi için kullanıldığında ise .’يا

gelir. 

- (İzafe Edilen Münâdanın Özellikleri:) 

 Mütekellim ي’sı hazf edilip, üç harekeyle de okunabilir; ‘ م  ياَ ُغالَ  ياَ  ,ياَ ُغالَمَ  ,

  ’ُغاَلم  
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 Mütekellim ‘ي’sı hazfedilmeyip, ‘ياَُغالََمي’ şeklinde üstün veya   ي  ’ياَُغاَلم 

şeklinde sakin olarak okunabildiği gibi;   َ َ ُغالَما  şeklinde elif ile de   يا

okunabilir. 

 ‘ ت    ياَ أَبَت    gibi örneklerde görüldüğü gibi üstün ’ و ياَ اب َن َعم   , ياَ اب َن أَم   ,ياَ أَم 

ve esre olarak ta okunabilir. ‘  أَبَت ve   ت  nın bitişik’ي veya ا için ’أَم 

kullanılması çirkin, son iki örnek için ise zayıf görülmüştür. 

 

1. (Münâdaya Tabi Olanlar:) 

- Sıfat, te’kit, atfü beyan ve atfü’n-nesak, tekil ya da ال takısı almış muzaf 

(tamlanan) iseler, mebni olan Münâdanın hem lafzına hem de mahalline 

uyarlar. Bunlardan tamlanan olup, ال takısı almayanlar ise sadece 

Münâdanın mahalline uyarlar.  

- Münâda olan   أَي kelimesinin sıfatı, lafzına uyar. 

- Bedel veya ال takısı almamış atfü’n-nesak ise bağımsız Münâda gibi 

i’rab alır.  

 gibi tekil ve tamlanan olarak tekrar edilen ’ياَ َزي ُد َزي َد ال يَع َماَلت  ‘ -

örneklerde ya ikisi üstün okunur ya da birincisi ötreli okunur. 

 

2. Terxim: 

- . Terxim, başka hiçbir nedenden olmayıp, sadece dilde hafiflik olsun diye 

münâdanın sonunun düşmesidir. Marife Münâdanın terxim edilmesi caizdir 

- Sonu ت ile biten tüm Münâdalar mutlak manada terxim edilir. ‘ َياَ ثُب   ,ياَ َطل ح’ 

gibi  

- Sonunda ت harfi olmayan Münâdalar için üç şart vardır.  

 Ötreli olması 

 Ad olması. 

 Üç harften fazla olması. ‘ ُياَ َجع فَ  ,ياَ َجع ف’ gibi. 

ين   ,َمن ُصور   ,َسل ماَن  ‘ - ك  س    .gibi kelimelerde sondaki iki harf düşer ’م 

بَ ‘ - يَكر   .gibi iki kelimeli olanlarda ikinci kelime tamamen düşer ’َمع د 
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3. İstiğase (Yardım talebi) 

- Yardım isteyen kişi ‘ َين ل م   der. Musteğasu bih (kendisinden yardım ’ياّلََِل   ل ل ُمس 

isenen)’in (   ّلَِل) lam’ı üstün gelir.  

- Nidâ harfi tekrar edilmeyen ve atıf şeklinde geldiği durumlarda mustağas-u 

bih lam’sız gelir. ‘و ر  يب     ياَ َزي داً ل عَم  ب  ال عَج  م  ل ل عَج  . ياَ قَو  ’ 

4. Nüdbe 

- Acımayı ifade eden Münâda şeklidir. 

- Acıyan kişi ‘ َن ينا ,واَ َزي دا يَر ال ُمؤم   .der ’ وا رأسا ,واَ أَ  م 

- Vakf (durma) esnasında, sona vakfe ‘ه’ sı getirilebilir. 

Mef’ûl-ü Mutlak 

- Kendi lafzında ya da manasında bir etkene maruz kalan ve cümlede fazlalık 

olarak gelen bir mastardır. ‘ ً با ً ‘ ve ’َضَرب ُت َضر  ُت ُجلُوسا  .gibi ’قَعَد 

- Mef’ûlü mutlakın yerine bazen ism-i alet geçer. ‘ ً طا  .gibi ’َضَرب تُهُ َسو 

- Mef’ûlü mutlakın yerine bazen de sayılar geçer. ‘ ًل ُدوُهم  ثَماَن يَن َجل َدة  ’فأَج 

- Mastara izafe edilen   ُكل ve  ُبَع ض gibi isimler de mef’ûlü mutlak yerine geçer. ‘ َفاَل

يلُوا ُكل  ال َمي ل   ‘ ’تَم  لَ  يل   َولَو  تَقَو  َقاَو  َعلَي ناَ بَع َض ال  ’ 

- ‘ ن   هاَ َرَغداً َوُكالَ م  ’ örneği, bu başlık altında el alınmamaktadır. 

Mef’ûl-ü Leh 

- Mastardır. Eylem için sebeptir.  

- Mef’ûlü leh, zaman açısından fiil ile ortaktır. 

- Mef’ûl-ü leh ile fiil, fail açısından da ortaktırlar. ‘ َاَللً لَك ُت إ ج   gibi ’قُم 

- İlletli olan mef’ûlü leh yukarıdaki şartlardan herhangi birisini taşımıyorsa, illet 

bildiren i cer harfi (lam-ı cer) ile mecrûr olur. ‘  َخَلَق لَُكم’ (mastar olmayan örnek), 

ة  ‘ ك راَك  ه ز  ‘ ,(failleri farklıdır) ’َوإ نّ ي لَتَع ُرون ي ل ذ  م   ئ ُت َوقَد  نَض ت  ل نَو  َ فَج  ث ياَبَها  نضت) ’

fiilinin zamanı ile   م  (.illetinin zamanı ayrıdır ل نَو 

Mef’ûl-ü Fih 

- İsmi zaman ve ismi mekânın başına gelen bir etkenin, bu isimleri ف manasında 

etkilemesiyle olur. ‘  يس َم ال َخم  ُت يَو  ً ‘ ’ُصم  ينا ُت ح  ً ‘ ’ُصم  بُوعا ُت أُس   ’ُصم 
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- Müphem (belirsiz) mekân isimlerin başına etken ف manasında gelir. Belirsiz 

mekan isimleri altı yönün yanı sıra;  َقَ  ,أَماَم ينَ  ,فَو   ve bunların ters yönleri ile ,يَم 

benzerleri olan ‘ َن د  .gibi isimlerdir ’َلَدى‘ ve ’ع 

- Ölçüm ifade eden ‘  َسخ   .gibi kelimeler mef’ûlü fih’tir ’فَر 

- Kendi amilinin (etken) mastarından oluşan kelimeler de mef’ûlü fih’tir. ‘ ُت َمق عََد قَعَد 

 .gibi ’َزي د  

Mef’ûl-ü Mea 

- Öncesinde fiil veya fiil manasının veya harflerinin geçtiği; ‘مع’ anlamında 

kullanımı kesinleşen و dan sonra gelen fazladan bir isimdir. ُت َوالنّ يلَ   ر   gibi (fiilin  س 

başta geçtiği örnek). ‘ َر  َوالنّ يل َ ساَء   fiilin harf ve manasının önceden geçtiği) ’أَنا

örnek) 

َل تَن هَ َعن  ‘ .dan sonra gelen mefulü mea bazen zorunlu olarak mansûb okunur’و -

قَب يح  
َوإ ت ياَن ه  ال  ’. Ayrıca ‘ ًُت َوَزي دا ُت ب َك َوَزي داً ‘ ve ’قُم   gibi örnekler de sahih görüşe ’َو َمَرر 

göre bu kısımdandır.  

َخ  ‘ - َ ل   örnekteki gibilerin mef’ûlü mea olarak mansûb okunması ’ُكن  أَن َت َوَزي داً كا

tercih edilmektedir. 

- ‘ وقاََم َزي د   ر  وَعم  ’ örneğinin atıf yerine mef’ûlü mea olarak mansûb okunması zayıf 

bir görüştür. 

 

HÂL  

 sorusuna cevap olmaya uygun, cümlede fazlalık konumunda olan türemiş ’َكي فَ ‘ -

(ismi fail ismi mef’ûl, sıfat-ı müşebbehe gibi) bir kelimedir. ‘ ً َضَرب ُت اللّ ص  َمك   تُوفا ’ 

- Hal, nekre gelir. Ona eşlik eden (zil-hal) ise; marife (belirlilik) (تعريف), tahsis 

(sınırlama,has kılma) (تخصيص), ta’mim (genelleme)  (تعميم) veya te’hir (erteleme) 

 ;olarak gelir. Örnekler (تأخير)

 ‘ َُرُجون  .(zil-hal, marifedir) ’ُخش عاً أَب صاَُرُهم  يَخ 

  ‘ َبَعَة  أَيّاَم  َسواَء  ل لس ائ ل ين بَعَة  ) ’ف ى أَر    .(izafe edilerek tahsis edilmiş أَيا م   ,أَر 

 ‘ َُرون يَة  إ ل  لَهاَ ُمن ذ  ن  قَر  ناَ م  لَك  يَة   nekre olan) ’َوماَ أَه   olumsuz bir edattan sonra قَر 

geldiği için geneli ifade eder). 
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  ‘ َُطلَل ً شا ي ةَ ُموح   öne موحشا nekre olduğu için hal olan َطلَلُ  zi’l-hal olan) ’ل م 

geçmiştir) 

 

TEMYÎZ 

- Nekre, fazlalık, câmid (türetilmemiş), belirsiz şahısları açıklayan bir isimdir. 

- Çoğunlukla ölçü ve tartılardan sonra kullanılır. ‘ يب   اًل  َجر  نَخ  ’ (bir parça hurmalık), 

‘ راً  صاَع   تَم  ’ (bir sa’ hurma), ‘ َعَساًل  َمنََوي ن   ’ (iki litre bal) 

- Sayılardan sonra da kullanılır. Sayılar 11’den 99’a ( َين ع  ع  َوت س    .kadardır (أََحدَ َعَشرَ - ت س 

‘ ً  َعَشرَ  أََحدَ  َكبا َكو  ’ 

- Soru edatı olan ‘  َكم’in temyizi de sayıların temyizi gibidir. ‘ ََكم  َعب داً َملَك ت’ gibi. 

- İhbari (soru anlamında olmayan) manada kullanılan ‘  َكم’in temyizi ise bazen yüz ve 

üzerindeki sayıların temyizi gibi mecrûr ve tekil; bazen de on ve aşağısı olan sayılar 

gibi mecrûr ve çoğul gelir. 

-   cer harfi ile mecrûr olan ‘كم’ soru edatının temyizi mecrûr veya mansûb gelebilir.  

- Temyiz, münasebetteki belirsizliği giderir. Nisbeti açıklayan temyiz ya ‘ تَعََل َواش 

أ سُ  ً  الر  َشي با ’ gibi failden dönüştürülmüştür ya da ‘ ً َض ُعيُونا َر  َ ال  رنا  gibi ’َوفَج 

mef’ûlden dönüştürülmüştür. ‘ ًن َك ماَل ثَُر م   .ise muzaftan dönüşmüştür ’أَناَ أَك 

- Temyiz, herhangi bir dönüşmeden meydana gelmemiş te olabilir. ‘ ًناَُء ماَء تَََلَ اْل    ’إ م 

- Temyiz ve hal, bazen asıl anlamlarının dışında sadece te’kit için gelirler. ‘ ا َولَ تَع ثَو 

ينَ  د  ض  ُمف س  َر  ً ‘ .’ف ى ال  ينا ياَن  د  ن  َخي ر  أَد  ً ‘ .’م  لُُهم  فَحال  ُل فَح   Sibeveyhi (ö/ 796 .’ب ئ َس ال فَح 

m), temyizin te’kid olarak gelebileceği görüşüne katılmamaktadır. 

 

 İSTİSNA  

ن هُ إ ل  ‘ .ile istisna yapılırken cümlenin tam ve olumlu olması gerekir ’إ ل  ‘ - بُوا م  فََشر 

ن ُهم    ’قَل ياًل م 

- Olumsuz cümlelerde müstesna bitişik gelirse mansûb okunabilir. Ancak tercih 

edilen, bedel yapılmasıdır. ‘  ن ُهم  ’ماَ فَعَلُوهُ إ ل  قَل يل  م 
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- Ayrık müstesna, kendisinden istisna edilenin önüne geçmemişse, Ben-i Temim 

kabilesine göre mansûb okunması tercih edilmiştir. Hicaziler ise mansûb 

okunmasını zorunlu kabul etmişlerdir. ‘ ن   ّ باََع الظ ّن   ماَ لَُهُم ب ه  م  ل ًم إ ل  ات ع  ’ 

-  Müstesna, müstesna minhunun önüne geçmiş ise sadece mansûb olarak okunur. 

‘ َمدَ  يعَة   َوماَ ل َي إ ل  آَل أَح  ش   ’َوماَ ل َي إ ل  َمذ َهَب ال َحّق  َمذ َهبُ  /

- Cümlede müstesna minhu düşmüş ise müstesna, amilin durumuna göre i’rab alır. 

Buna müstesna müferreğ denir. ‘  َدة ُرناَ إ ل  واَح   ’َوماَ أَم 

-  Cer harfleri olan ‘ ََغي ر’ ve ‘َوى  dan sonra gelen isim gibi i’rab’إ ل  ‘ kelimeleri ,’س 

alırlar.  

َ  َعداَ  ,َخالَ ‘ -  kelimeleri fiil olarak kullanıldıklarında sonradan gelen müstesna ’حاَشا

mef’ûl olarak mansûb okunur. Bunlar harf olarak geldiklerinde ise sonradan gelen 

müstesna mecrûr okunur. 

 .dan sonra gelen müstesna sadece mansûb okunur ’َل يَُكونُ  ,لَي سَ  ,ماَ َعداَ  ,ماَ َخالَ ‘ -

MECRÛRATLAR 
 

HARF-İ CER  

ن  ‘  -  sı ve benzeri cer harfleri hem açıktan gelen’ب kasem ,ل ,ف ي ,َعلَى َعن   ,إ لَى ,م 

isimlerde hem de zamirlerde amel eder. 

 sı’ ise sadece açıktan gelen isimlerde’ت ı ve’و kasem ,َحتّى ,ك ,ُمن ذُ  ,ُمذ   ,ُرب    -

kullanılan cer harfleridir.  

İZÂFE 

 a) İzâfe-i Maneviye 

- İsim bazen; ن   ,ل ُغاَلُم ‘  .anlamına gelen bir izafe ile de mecrûr olur ف ى ve م 

يد  ‘ ,(ُغالَم  ل َزي د  )’َزي د   يد  ) ’خاَتَُم َحد  ن  َحد  ‘ ve (خاَتَم  م  رُ  ال ي ل   َمك  ’ ( ر  ف ى ال ي ل    َمك  ) gibi. Bu 

manada gelen izafelere, izafe-i maneviye denir. Çünkü tamlanana ya tarif 

(belirlilik) ya da tahsis (özgülük) kazandırır. 
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b) İzâfe-i Lafziye 

-  Müştak bir kelime, etki ettiği kelimeye izafesi edilmesi sonucu onu mecrûr kılar. 

بَة  ‘ ه  ‘ ,’َمع ُموُر الّداَر  ‘ ’باَل ُغ ال َكع   Bunlara izafe-i lafziye denir. Çünkü sadece .’َحَسُن ال َوج 

tahfif için izafe edilmiştir. (tamlanana tarif veya tahsis kazandırmaz).  

- İzafe; tenvin, i’rab ن’u ve ال takısı ile birlikte kullanılmaz. Ancak ‘ َبا اَلّضاَر 

بُو َزي د  ’’َزي د   ‘ ’اَلّضاَر  بُ  اَر  ُجل   اَلض  الر  ’ ‘ ُب َرأ س  ال   ار  جاَن ياَلض  ه  ‘ ’ ُب ُغاَلم  ُجُل الّضاَر   ’اَلر 

gibi yerlerde ‘ال’ takısı gelebilir. 

FİİLİN İŞLEVİNİ YAPAN İSİMLER 

İSİM FİİLLER 

ُكت   ,(mazi) بَعُدَ ‘ isimleri ;’َوي  ‘ ve ’َصه  ‘ ,’َهي هاَتَ ‘ -  fiilleri ’(muzari) أَع َجبُ ‘ ,(emir) أُس 

anlamında kullanılır. 

- Bunlar hazf edilmezler. 

- Etkide bulundukları kelimelerden sonra gelmezler. ‘  تاََب للا  َعلَي ُكم  örneğinde ’ك 

mamûl (mef’ûl) olan كتاب kelimesinin öne geçmesi hakkında farklı yorumlar 

vardır.  

- İsim fiiller, zamiri açıktan almazlar. 

- İstek manasında gelen isim fiillerin cevabında gelen muzari fiil mansûb değil, 

meczûm olur. ‘ي يح  تَر  ي اَو  تَس  َمد   Yerinde dur. Hem övülürsün hem de) ’َمكاَنَك  تُح 

rahat edersin. Burada mansûbiyet alameti olan nun’lar düşmüştür.) 

MASTAR (ve özellikleri) 

- Mastar yerine ‘  اَن ve  َ  .mastar edatları fiil ile birlikte gelirse amel eder ’ما

- İsmi tasğir kalıbında olmayacak 

- Zamir olmayacak 

- Herhangi bir kayıtla sınırlanmış olmayacak. 

- Amel etmeden önce sıfat almış olmayacak 

- Mastar düşmüş olmayacak 

- Mamulü ile aralarına bir fasıla girmemiş olacak 

- Mamulünden sonra da gelmeyecek 
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- Mastarın izafeli olarak amel etmesi daha yaygındır. ‘ ََل َدف ُع للا  النّاَس  َدف عُ ) ’َولَو 

mastarı, fail olan lafzatullaha izafe edilmiş) gibi.  Şiir ‘  ُء بَيّ ن ه  الَمر   ’أَلَ إ ن  ُظل َم نَف س 

(bu şiirde ُظل م mastarı, mef’ûlü olan نفس kelimesine izafe edilmiştir).  

- Tenvinli mastarın amel etmesi kurallara daha çok uygundur. ‘ ى أَ  م  ذ  عاَم  ف ى يَو  و  إ ط 

 ً غَبَة  يت يما  ’َمس 

- Mastarın ‘ال’ takısı alarak amel etmesi kural dışı kabul edilmiştir. ‘ ي َو َكي َف الت َوقّ  

بُهُ  َر ماَ أَن َت راَك   .şiirde geçtiği gibi ’َظه 

İSM-İ FAİL 

ب  ‘ - م  ‘ ve ’ضاَر  ر   .gibi ’ُمك 

 .takısı aldığında mutlak olarak (mazi, hal ve müstakbel manada) amel ederler ’ال‘ -

  :takısı almadıklarında iki şartla amel ederler ’ال‘ -

 Hal veya istikbal anlamında olmaları. 

 Olumsuz, soru, mevsûf ya da kendisinden haber verilen şeye (mubtedaya) 

dayanmaları. ‘  راََعي ه ط  ذ   ism-i failinin hiçbir şeye باسط ifadesinde ’باَس 

dayanmadan ذراعيه’ kelimesinde amel etmesi (meful yapması) geçmiş 

zamanın hikâye edilmesi kapsamında değerlendirilir. Kisaî(ö.- m.805) bu 

görüşte değildir. ‘  ب ب  ) örneğinde ise ’َخب ير  بَنُو ل ه   arkaya gitmiş بَنُو ل ه 

mübteda,   َخب ير öne geçmiş haber olarak) ‘takdim ve te’hir’ şeklinde 

değerlendirilmiştir. Ahfeş(ö.-m836) dışındaki alimler   َخب ير kelimesini   ير  َظه 

kelimesine kıyas etmişlerdir. 

MÜBALAĞA SİGALARI 

ل - ف عاَل ,فَعُول ,فَعّاَل‘ kalıbından فاَع  يل‘ ;kalıplarına çokça ’م  ل ve فَع   kalıplarına ise ’فَع 

az sayıda dönüşerek mübalağa kalıpları oluşur. ‘  ا ال عََسَل فَأَنّاَ ّشّراَب  ’أَم 

 

İSM-İ MEF’ÛL 

ُروب  ‘ - َرم  ‘ ve ’َمض   .gibi kalıplarda gelip, türediği fiilin amelini yaparlar ’ُمك 

- Amel etme şartları, ism-i failin şartları gibidir.  
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SIFAT-I MÜŞEBBEHE  

- İsm-i faile benzeyen ve tek bir isme etki eden sıfat-ı müşebbehe, tafdil (üstünlük) 

anlamını taşımayan ancak devamlılık anlamını içeren bir sıfattır (müştaktır). 

يف  ’’َحَسن  ‘ ر   ,َظر  ر   ,طاَه   .kelimeleri gibi ’ضاَم 

- Sıfat-ı müşebbehenin kendisinde amel ettiği kelime, kendisinin önüne geçemez. 

- Sıfat-ı müşebbehenin kendisinde amel ettiği kelime yabancı (kopuk) olmayacak. 

(yani kendisiyle ilintili mavsufun zamiri, mamülüyle bitişmiş olacak) 

- Sıfatı müşebbehenin kendisinde amel ettiği kelime, ya failiyet ya da bedel olarak 

merfû gelir.  

- Mamul, temyiz veya mef’ûlü bihiye benzetilerek mansup da gelebilir. Mef’ûlü 

bihiye benzetilmesi sadece tarif edatı alanlarda mümkündür.  

- Sıfatı müşebbehe mamule izafe edilerek mecrûr okunur.  

İSM-İ TAFDİL 

- Ortaklıkla birlikte üstünlük ifade eden bir sıfattır (müştak). ‘ ََرم  .gibi ’أَك 

ن   -   .ile kullanılır م 

- Bir nekreye izafe edilerek kullanılır.  

ن   -  .ve nekreye izafe edilerek kullanılması durumunda tekil ve eril gelir م 

  .takısı ile birlikte kullanıldığında mevsufuna uygun bir şekilde gelir ال -

- Bir marifeye izafe edilirse iki şekilde de gelebilir.  

- Mef’ûlü etkileyip onu mansûb kılamaz.  

ل -    .meselesi hariç, çoğu zaman zahir ismi ref’ etmez ُكح 

TEVABİ’ 

SIFAT 

- Sıfat, müştak ya da müştak tevilindeki bir tabîdir.  

- Lafız olarak tabi olduğu isimden farklıdır.  

- ‘Tahsis, açıklama, özgü, yerme, şefkat, onay anlamlarında gelen sıfat, mevsufu 

pekiştirir. 

- İ’rab yönlerinden birisinde nitelediği şeye uyar. 

- Belirlilik ve belirsizlikte de nitelediği şeye uyar.  
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- Sıfat, nitelediği kelimeye dönen gizli bir zamiri ref etmişse; erillik ve dişillikte 

olduğu gibi tekil, ikilik ve çoğulda da nitelediği kelimeye uyar. Sıfat bu şekilde bir 

zamiri değil de açık bir ismi ref etmişse fiil gibidir. 

ل ماَنُهُ ‘ - د  ‘ sonra ’جاََءن ي َرُجل  قُعُود  غ  ُدونَ ‘ sonra da ’قاَع   .denilmesi daha güzeldir ’قاَع 

- Hakiki veya iddia olarak bilinen bir ismin sıfatı kendisinden ayrılmışsa ya ‘هو’ taktir 

edilerek merfû ya da ‘ن ي َدحُ ‘ ’أَع  َحمُ ‘ veya ’أَذُم  ‘ ’أَم   fiillerinden biri taktir edilerek ’أَر 

mansûb okunur. 

TE’KÎD 

- Te’kid kimi zaman lafzidir. 

 ‘ ُأَخاََك أَخاََك إ ن  َمن  َل أَخاَ لَه’ gibi ( فَظ  أَخاَكَ  أَخاَكَ  إ ح  -isim örneği). 

  ‘  ب س  ا حب س قُوَن ا ح  ح    (fiil örneği أَتاَك  )’أَتاَك  أَتاَك  الال 

 ‘ َ   .(harf örneği َل )’…َل َل أَبَوُح ب ُحب بَث نَةَ إ ن ها

 ‘ ًَدّكاً َدّكا’ ve ‘ ً  .te’kid örneklerinden sayılmazlar ’َصفّاً َصفّا

- Te’kid bazen de manevi olur. ‘نَف س ve َعي ن’ kelimeleriyle manevi te’kid gerçekleşir. 

Bu iki kelime birlikte geldiğinde نفس önce kullanılır. Te’kid edilen isim tekil 

değilse bu iki kelimenin çoğulu ‘ أَف عُل/   ef’ul’ sigası ile oluşur. 

- Te’kid edilen isim ikili olmadığı; kendisi veya amilinin ayrışmaya müsait olduğu 

durumlarda ‘  ُكل’ ile te’kid yapılır. ( ََمعُون  müekked olan -فََسَجَد ال َمالَئ َكةُ ُكل ُهم  أَج 

تََري ُت ال عَب َد ُكل هُ ‘ (parçalanabilir ال َمالَئ َكةُ   .müekked, ayrışmaya müsait değil عبد)’إ ش 

Ancak amili olan إشترى ayrılmaya müsaittir) 

اَل ‘ - َ  ve ك  ل تا  :aşağıdaki şartlarla manevi te’kid olarak kullanılır ’ك 

  اَل َ  ve ك  ل تا  .nın yerine tekil bir kelime gelebilmelidir’ك 

 İki isnadın bir manada birleşmiş olmaları gerekir. (و ر    ماََت َزي د  عاََش َعم 

örneğinde         َعاَش ve  َماَت  farklı anlamlarda gelen isnatlar oldukları için 

olmaz) 

  اَل َ  ve ك  ل تا  .nın, te’kid edilen ismin zamirine izafe edilmiş olmaları gerek’ك 

 .ve çoğul kalıplar izafe edilmeden manevi te’kid olarak kullanılır ’جمعاء ,أجمع‘ -
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- Te’kid; bir başka te’kidle atf edilmemesi ve bir nekreye tabi olmaması-nadiren 

nekreye de gelir- yönleriyle sıfattan ayrılır. ‘  ل  ُكلّ ه  َرَجب د َت َحو   bu şiirde) ’ياَ لَي َت ع 

ل   nekre olan ,ُكلّ ه     (.için te’kid olmuştur َحو 

‘ATF 

a)  ‘Atfü Beyan 

- Müştak ya da müştak tevilinde olmayan, açıklayıcı, tahsis edici bir tabidir. 

- Atfü beyan, (i’rab, ikili, erillik vb. açılardan) tabi olduğu kelimeye uyar. ‘  أَق َسَم ب الل

 tabi olunan isim bu örnekteki gibi marife ise atf-u beyan onu daha) ’أَبُو َحف ص  ُعَمرُ 

da açıklar) ve ‘  َ يد  هاَذاَ خا تَم  َحد  ’ gibi (nekre örneklerde ise atfü beyan tahsis yapar) 

-  Atfü beyan, tabi olduğu kelimenin yerine geçebiliyorsa ‘bedelül külli min’el küll’ 

olarak i’rab alır. ‘  َ ر   أَنا ي  ب ش  ك  ال بَك ر  ا ب ُن الت ار  ‘ .(bedel olarak gelemez بشر)’ أََخَوي ناََعب َد أَياَ 

فاََل  س  َونَو  فاََل  .عبد شمس) ’َشم  فَلُ  atfü beyandır. Münâda olsaydı َونَو   şeklinde نَو 

gelirdi.) 

b) ‘Atfü Nesak 

 .ile atfedilir. Mutlak beraberliği ifade eder و -

  .harfi ile de atfedilir. Sırayla ve hemen art arda manasında kullanılır ف -

- ‘ م  ثُ  ’; gecikmeyle birlikte bir sıralama manasında kullanılır. 

 tertip için َحت ى .basamak basamak sona doğru ulaşma manasında kullanılır ;’َحت ى‘ -

kullanılmaz. 

 talep bildiren cümlelerde iki durumdan biri ya da nesneler arasında olumlu ;’أَو  ‘ -

veya olumsuz anlamda bir tercihin olup olmadığını ifade etmek için kullanılır. 

İhbarî cümlelerde ise ‘أو’; şek veya teşkîk (şüphe) için de kullanılır. 

 başına hemze edatı gelen iki eşit isimden birinin durumunu belirlemek için ;’أَم  ‘ -

kullanılır. 

- Hüküm vermede yanlışı düzletmek için de ‘أم’ kullanılır.  

 .olumlu cümleden sonra gelir ;’ل‘ -

ن   -  .olumsuz cümlelerde hatalı bir karardan dönme amacıyla kullanılır ; بَل   ve لَك 

Ayrıca   بَل, verilen hükmü, matufu aleyhten matufa çevirir.  
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BEDEL 

- Aracısız bir şekilde yargıya bizatihi kaynaklık eden bir tabidir. 

- Bedel altı çeşittir: 

 Bedelü’l-Küll: ‘ َق ل ُمت ق يَن َمفاَزاً َحداَء   ’إ ن  ل 

 Bedelü’l-Ba’d: ‘ َتََطاع  .kelimesi küll manasındadır ناس ayette geçen) ’َمن  اس 

استطاع من  onun bir bölümüdür.) 

 Bedelü’l-İştimal: ‘  ق تاَل  ف يه’ gibi. (  ر ,ق تاَل  kelimesinin ne küllü ne de َشه 

ba’dıdır. Aradaki bir ilişkiden dolayı bedel olmuştur.) 

 Bedeü’l-Ğelet: ‘  يناَر َهم  د  ر   Dil sürçmesi ile önce birinci kelime .’تََصد ق ُت ب د 

söylenip ardından doğrusu olan ikinci kelime gelirse bedelü’l galat olur. 

 Bedelü’l-İdrab: yukarıdaki örnekte geçtiği gibi iki durum kast edilip 

ikincisine yönelme durumunda bedelül idrab olur. 

 Bedelü’l-Nisyan: Konuşan şahıs doğrusunu unuttuğu için yanlış olan birinci 

kelimeyi söyler. Sonra doğrusunu hatırlayıp ikincisini telaffuz eder.  

SAYILAR 
- Üçten dokuza kadar, daima dişil kelimelerle birlikte eril sayı; eril kelimelerle de 

dişil sayı kullanılır. ‘  َسب َع لَياَل  َو ثَماَن يَةَ أَي ام’ gibi 

  .sayısı da birleşik(terkip) durumunda değilse hükmü yukarıdaki gibidir ’َعَشرَ ‘ -

- Üçten aşağı olan sayılar ile ‘ل  gibi  sayılar kıyas üzere ’راَب ع ,ثاَل ث‘kipinde gelen ’فاَع 

gelirler. (dişiller için ta’lı , eriller için ta’sız gelir)  

 :vezninde gelen sayı için dört durum söz konusudur فاعل -

 Tekil (muzaf olmayan) gelir.  

 Kendisinden türetilen sayıya izafe edilir. 

 Kendinden daha aşağıda olana bir sayıya izafe edilir. 

 Kendinden aşağıda olan sayıları mansûb eder.  

SARFI ENGELLEYEN SEBEPLER 
- İsmi, i’rabtan (kelimenin sonunun hareke alması) engelleyen sebepler dokuz 

tanedir:  

 Vezin (fiil kipi):  ََمد َمرَ  ve أَح   gibi أَح 

 Terkip (bileşik isim)   بَع لَبَك gibi 
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 ‘Ucmet (yabancı kökenli isimler):   م  gibi إ ب راَه 

 Alemiyet (Özel isimler):  

 ‘Adl (Dönüşen isimler):  َأَُخرَ  ,ُعَمر. Dörde sayısına kadar ‘ ََحدَ  ,أُحاَد  ’َمو 

 Sıfat: باَن  gibi َسك راَن ,َغض 

 Cem’(çoğul kalıbı):  َد  .gibi َدناَن يرَ  ,َمساَج 

 Müenneslik (dişilik) : َمة راَءَ  ,َسل َمى ,َزي نَبَ  , َطل َحةَ  ,فاَط   .gibi َصح 

 

- Yukarıdaki etkenlerden tekil kalıbı kendisinden farklı olan çoğul kalıpları ile 

müenneslik (dişil elifi), sarfı engelleme konusunda tek başlarına etkilidirler. Diğer 

etkenler ise ancak sıfat veya alemiyet ile birlikte gelince sarftan engellemede etkili 

olurlar.  

- Alemiyet etkeni; sadece terkip, te’nis ve ucmetle birlikte gelir. 

- Ucmetin şartı, geldiği dilde özel isim olarak kullanılması ve üç harften fazla 

olmasıdır. 

- Sıfat; temel kullanımı itibariyle de sıfat olmalı. Te’nis ta’sını da almamalı. ‘  ياَن  ُعر 

ve   َمل  gibi isimler, müennes kalıplarında Te’nis ta’sını aldıkları için ’أَر 

münsariftirler (kelimelerin son harekesi değişkendir.).   َصف واَن (kaygan taş) ve   نَب  أَر 

her ne kadar ‘  قاَس’ ve ‘  َذل يل’ manasında sıfat olarak kullanılsalar da asıllarında sıfat 

olmadıkları için münsariftirler. 

ن د   -  .gibi isimler hem munsarif hem de gayrı munsarif olabilirler ه 

;ُعَمرَ  gibi isimler; Temim kabilesinin kullanımında ,بَل خَ  , َسقَرَ  ,َزي نَبَ   - َزام     ile ر gibi ح 

bitmeyen isim fiiller; belli bir vakit için ve merfû olduğunda   س  bazı ulemalar)  أَم 

bu son ikisinde bu şartı koşmamışlar) ve belirli bir zarf olarak kullanıldığında  

 .gibi isimler de ulemanın yanında gayrı münsariftirler ’سحر‘

TAACCÜP 
Taaccüp fiili için iki kalıp vardır. 

-    َ َزي داً  أَف عَلَ ما   (Zeyd ne büyük iş yaptı); i’rabı:  َ  büyük bir şey’ manasında‘ ,ما

mübtedadır.  َأَف عَل; mazi fiildir. Faili, ما ‘ya dönen gizli bir zamirdir.  ًَزي دا; mef’ûlu 

bihtir. Cümle olarak da ما’nın haberidir. 
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ل    - ب ه   أَف ع  :   َ أَف عَلَهُ  ما  gibi anlam verilir. Aslı ‘’ َأَف عَل’dir. ‘Böyle oldu’ manasındadır. ‘  أََغد

يرُ  ‘ yani ’ال بَع  ذاَ ُغد ة   صاَرَ  ’(ğudde hastalığına yakalandı). Burada  َأفعَل kelimesi 

değiştirilerek ‘ ل   ب ه   أَف ع  ’ şekline dönüştürülmüştür. Lafzın düzeni için (çünkü emir 

fiilinin ardından merfû bir ismin gelmesi hoş karşılanmamıştır) emir fiilinin failine 

cer harfi olan ب bitişmiştir. Dolayısıyla buradaki ب harfi fazlalık olmayıp, gelmesi 

zorunludur. (و كفى بالل شهيدا, örneğindeki ‘َكفَى’ failinde ise ب cer harfi düşebilir.) 

- Taaccüp fiili ve ism-i tafdilleri oluşturmanın şartları: 

 Sülasi (üç harfli) kalıbından ve olumlu fiillerden olmaları. 

 Derecelendirmeye uygun bir anlam taşımaları.  

 Tam fiil olmaları. (nakıs fiil olmaz) 

 Malum (düz cümle) kalıbında olmaları. 

 İsm-i fail,  َأَف عَل kalıbında gelmemeleri. 

 

VAKF 
 

َمة‘ -  .şeklinde vakf edilir ’ه‘ ve benzeri kelimelerde fasih kullnımda ’َرح 

ل ماَت‘ -  .üzerinde vakf edilir ’ت‘ kalıbı olan eliflamlı çoğul dişillerde ise ’ُمس 

ي‘ -  ’قاَض‘ .gibi nakıs isimler tenvinli ise ref’ ve cer hallerinde tenvin okunmaz ’قَاض 

şeklinde vakf edilir.  َ ي اَل قا ض   gibi tenvinsiz olan durumlarda ise sondaki ‘ي’ harfi 

düşürülmeyebilir.  

- Yukarıda vakf esnasında düşürülen ve düşürülmeyen durumlar için tersi durum da 

mümkündür. 

 ,قاضي) .gelmelidir ي kelimelerinin nasb hallerinde mutlaka sona القاضى ve قاض -

 (gibi القاضي

ً  ,إ ذاً ‘ - فَعا  kelimeleri üzerinde vakf edildiğinde bunlar yazıldıkları gibi ’َرأَي ُت َزي داً  ,لَنَس 

elifle durulur.  

Kelimenin Sonuna Bitişen Eliflerin Durumu: 

- Çoğul bildiren و’lardan sonra ‘ا/elif’ yazılır, ‘قاَلُوا’ gibi. Kelimenin aslından olan 

ُعو‘ .lardan sonra ise yazılmaz’و  .gibi ’َزي د  يَد 
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 .şeklinde yazılır ى şu durumlarda  ,(elif)/ ا -

 En az dört harfli bir kelimenin sonunda yer alması 

 Üç harfli kelimenin sonunda geldiğinde ise aslının ى harfinden dönüşmüş 

olması 

- Fiillerde sonda gelen ‘ا/elif’in aslının ى veya و olduğu, sonuna bitişen ت ile 

anlaşılır. ‘تَ  ,َعفَى‘ ’,َرَمي تَ  ,َرَمى  .gibi ’َعفَو 

- İsimlerde sonda gelen ‘ا/elif’in aslı ى veya و ise ikili kalıbıyla ortaya çıkar. (َعَصى, 

 (.gibi فَتَيَي ن ,فَتَى) (َعَصَوي نَ 

 

Vasıl Hemzesi 

 ikili  إمرأة ,إمرئ ve ,إمرأة ,إمرئ , إبنة ,إبنم ,إبن ,أست .esreli ve ötreli gelir ,إسم‘ -

kalıpları, إثنتين ,إثنين gibi isimlerin başındaki vasıl hemzesi esrelidir. 

 başındaki hemzenin harekesi üstün gelir. Yemin anlamında kullanılan ;اَل غاَُلم  -

deki vasıl hemzesi üstün veya أَي ُمنالَل    şeklinde esre ile okunabilir. Buralardaki   أ ي ُمن

hemzeler, vasıl hemzesidir. Yani bu hemze kelimenin başında ise okunur, geçiş 

halinde hemze düşer. 

- Dört harften fazla olan mazi fiiller ile bu fiillerin emir ve mastar kalıplarının 

başındaki hemze vasıl hemzesidir. ‘إستخرج’gibi.  

- Üç harfli fiillerin emir kalıplarının başındaki hemze de vasıl hemzesidir. ‘أغز ,أقتل, 

يأغز ’ gibi. Bunların hemzeleri ötreli gelir. 

  .diğerleri gibi esreli okunur ’إذهب ve إمشو ,إضرب‘  -

SONUÇ 
 

         “Usulsüzlük, vusulsüzlüktür” veciz sözünü somut bir örneklem ile açmak istesek; 

kıymetli mücevherlerle dolu som çelikten ama kilitli bir kasadaki hazineye ulaşmak 

ancak uygun bir anahtar vasıtasıyla mümkündür diyebiliriz. Bu somut örnek üzerinden, 

daha kıymetli olan ilim hazinelerinden istifade bağlamında anahtar ölçüsünde olan 

‘öğretim metodu’ ana başlığı altında yer alan ‘bilginin sunumu’nun önemine vurgu 

yapmak istedik.  
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Arap dili ve grameri konusunda da bir hazine sayılan Katrü’n-Nedâ ve Bellü’s-

Sadâ adlı eserin muğlak ve girift olan üslûbu nedeniyle anlaşılması güçleşen bilgilerinin 

daha geniş yelpazede istifadesi noktasında bir anahtar olması düşüncesiyle böyle bir 

çalışmayı ele aldık.  

Orijinal metninde kapalı kalan, çok özet geçilen ve bağlaçlarla iç içe geçen cümleler 

arasında kalan önemli kuralların gözden kaçmaması ve bu kıymetli eserden daha bir iyi 

şekilde istifade edilmesi için klasik tercümenin yeterli olamayacağını fark ettik. Yeni bir 

formatla tercüme ettiğimiz eserin konu başlıklarını ve kuralları, konu bütünlüğüne ve 

özellikle de tercüme olması hasebiyle mümkün mertebe kaynağa bağlı kalarak ayrı ayrı 

maddeler şeklinde hazırlamayı amaca daha uygun gördük. 

 

 

 

 

 

 

 

 


