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Özet 

Kur'ân'da bahsi geçen Peygamberler, kavimler veya önemli kişiler ile ilgili kıssalar 

çokça bulunmaktadır. Kur'ân'da kıssalarla ilgili bilgi verilirken, kıssaların zaman ve mekânı 

hakkında bilgi verilmemiştir. Kur'ân kıssalarında tarihte gerçekleşmiş olaylar anlatılmıştır. 

Erken dönemde bu kıssaların gerçekliği konusu tatışma konusu yapılmamıştır. Ancak yakın 

zamanlarda Kur'ân'da geçen kıssaların gerçek olmadığına dair bazı düşünürler ve batılı 

oryantalistler tarafından bir takım iddialar ileri sürülmüştür. Bu meyanda kimi düşünürler 

Kur'ân kıssalarının birer mitoloji olduğunu savunmuştur. Bu çalışmamızda Kur'ân kıssalarının 

gerçek olduğu düşüncesinden yola çıkılarak, mitoloji ve Kur'ân kıssalarının hangi açıdan 

farklı olduğu hususu ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kur'ân, Mitoloji, Kıssa, Gerçeklik, Tefsir 

MYTHOLOGY AND THE REALITY OF THE QISSA OF QURAN: THE CASE 

OF ASHAB-I KEHF 

Abstract 

There are many qıssas about past prophets, tribes or important people in the Qur'an. 

Information is not given about the time and place of these kıssas in the Qur'an. Real events 

that took place in history are told in the kıssas of the Quran. The issue of the authenticity of 

these kıssas was not discussed in the early period. However, in recent times, a number of 

ideas have been put forward by some thinkers and western orientalists that the qıssas in the 

Kadim Hikmet, 6 (2022), 1-27 

Araştırma Makalesi/Researc Article 

Yayın Süreci: 

Geliş/Recieved:17.05.2022                                                      

Kabul/Accepted: 01.06.2022 

mailto:hacionen@gmail.com


 

2 
 

Kadim Hikmet Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 6 - Yıl: 2022 - Haziran 

Qur'an are not true. In this field, they think that the  of the Qur'an are a mythology. In this 

study, based on the idea that the Qur'anic narratives are true, difference of the peculiarities of 

mythology and the narratives of the Qur'an. 

Key Words: Qur'an, Mythology, Qıssa, Reality, Tafsir  

 GİRİŞ 

Kur'ân okunduğu zaman, kıssaların Kur'ân'da önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Bu 

kıssalar, bir tarih perspektifinden söz ettiği gibi, insanların davranışını da değiştirmeyi 

hedeflemektedir. Kıssalarda insanların yaptığı davranışlar sonucunda, onların nasıl bir 

akibetle karşılaşılacağına dair örnekler sunulmaktadır. 

Kur'ân kıssalarının amacı insanlar için bir takım örnekler sunmaktır. Bu yönüyle 

Kur'ân'da kıssaların tarihi ve mekânı ile ilgili bilgilere yer verilmez. Kıssalarda daha ziyade 

ibretler ve öğütler ön plana çıkar. Zira Kur'ân kıssalarının hedeflerinden biri, insanların bu 

kıssalar üzerinde düşünmeleri ve ibret almalarını sağlamaktır.
1
  

Genellikle erken dönem İslam düşünürleri arasında Kur'an'da geçen kıssaların tarihî 

açıdan gerçek olduğu kabul edilmiştir. Modern dönemlerde öncelikle Batılı orayantalistler, 

Kur'ân kıssalarının tarihî gerçekliğe uymadığını iddia etmiştir. Bundan yola çıkarak 

oryantalistler, Kitab-ı Mukaddes için geliştirilen tenkit yöntemlerinin aynısının Kur'ân'a da 

uygulanması gerektiğini ifade etmiştir. Bu tutum kıssalara farklı yaklaşım konusunda 

belirleyici unsur olmuştur.
2
 

Erken dönem İslam düşünce tarihinde kıssaların gerçek olduğunun kabul edildiğini 

ifade edebiliriz. Modern dönemde ise, bazı düşünürler kıssalarla ilgili farklı yaklaşımlar 

sergilemiştir. Muhammed Abduh, Ahmed Han, Muhammed Ahmed Halefullah gibi 

düşünürler kıssalar ile ilgili farklı değerlendirmeler yapmıştır. Modern dönemde Kur'ân 

kıssalarının tarihî gerçekleri yansıtmadığını iddia eden ilk düşünürün Muhammed Abduh 

olduğunu söyleyebiliriz.
3
 

                                                           
1
 M. Sait Şimşek, Kur’an Kıssalarına Giriş (İstanbul: Yöneliş Yayınları, 1993), 79. 

2
 Şehmus Demir, Mitoloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik (İstanbul: Beyan Yayınları, 2015), 77. 

3
 Muhammed Abduh - Reşit Rıza, Tefsiru’l-Menâr (Kahire: Dâru’l Menâr, 1947), 1: 399. 
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Muhammed Halefullah da Muhammed Abduh'u örnek alarak Kur'ân kıssalarınının 

tarihî gerçekleri anlatmadığını iddia etmiştir. Halefullah'ın Kur'ân kıssaları için mitoloji 

kavramını ilk kullanan kişi olduğunu söyleyebiliriz.
4
 

Bu düşünürlerin ortak noktası kıssaların tarihî gerçekliğini arka plana atmaktır. Bu 

düşünürlere göre Kur'ân'ın amacı tarih bilgisi vermek olmadığı için, kıssaların tarihî 

gerçekliğinden de söz edilemez. 

Bu çalışmamızda bahsi geçen iddialardan yola çıkarak mitoloji ve kıssa kavramları 

çerçevesinde kıssaların tarihî gerçekliğini Ashâb-ı Kehf örneği üzerinden ele almaya 

çalışacağız. Bu açıdan çalışmamızda Batıda ve İslam dünyasında kıssaların tarihî bir 

gerçekliği anlatmadığı yönündeki iddiaları eleştiri konusu yapacağız. Konuyu daha iyi izah 

etmek için araştırmamızın başında mitoloji ve kıssa kavramlarını mukayeseli bir şekilde ele 

almaya çalışacağız. 

 1-MİTOLOJİ KAVRAMI 

Mitoloji, Yunanca kökenli bir kavramdır. Mitoloji, mit (mythos) kelimesine, söz 

anlamına gelen logos ifadesinin eklenmesiyle türetilmiştir. Anlamı itibariyle mit bilimi olarak 

çevirebileceğimiz mitoloji ifadesinde önem arz eden husus, mit kelimesinin ne anlama 

geldiğidir.
5
 Grek asıllı olan mythus maddesinin kök anlamı söz, nutk ve ilk zamanında 

cereyan etmiş olayları anlatmak iken, daha sonra kelimeye negatif anlamlar yüklenmiştir.
6
 

Azra Erhat, “Mitoloji Sözlüğü” adlı eserinde Eski Yunan dilinde “mythos”, “epos” ve 

“logos” sözcüklerinin, söz anlamında kullanıldığını ifade etmiştir.
7
 "Mythos söylenen veya 

duyulan sözdür, masal, öykü, efsane anlamına gelir. Ama mythos'a pek güven olmaz, çünkü 

insanlar gördüklerini, duyduklarını anlatırken birçok yalanlarla süslerler. Bu yüzdendir ki 

Herodot gibi bir tarihçi, mythos'a tarihî değeri olmayan güvenilmez söylenti, der. Platon gibi 

bir filozof da mythos'u gerçeklerle ilişkisiz, uydurma, boş ve gülünç bir masal diye tanımlar."
8
 

                                                           
4
 Muhammed Ahmed Halefullah, Kur’ân’ a  nla ı   ana ı el- ennu’l-Kasası   (Ankara: Ankara Okulu Yayınları), 

205. 
5
 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 11, 12. 

6
 Sadık Kılıç, Mitoloji Kitâb-ı Muka  es ve Kur’ân-ı Kerim (İzmir: Nil Yayınları, 1993), 1. 

7
 Azra Erhat, Mi oloji  özlüğü (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1996), 6. 

8
 Erhat, Mi oloji  özlüğü, 6. 
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"İlkçağlarda masal anlatmak, sözlü gelenekle dilden dile aktarılan efsanelerin 

ozanlarca sürdürülmesi gibi anlamlara gelen mythologein diye bir fiilin varlığından söz edilir. 

Bu fiilden türeyen Mythologia kavramı aynı anlama gönderme yapar.
9
 

Mit'in ne anlama geldiği hususunda üzerinde uzlaşı sağlanan bir tanımından söz etmek 

mümkün değildir. Ancak mitin ön plana çıkan temel özelliği, kutsal olana atıfta bulunmasıdır. 

Mit, kutsal bir öykü olarak evrenin yaratılmasını konu edinir.
10

 Mit bir öyküdür. Mit denince 

çoğu kişinin aklına öncelikle eski Yunan ve Roma Tanrılarının ve kahramanlıklarının hikâyesi 

gelir.
11

  

Mitolojiler, bir başlangıçlar tarihidir. Mitolojiler, dünyanın, hayvanların, bitkilerin ve 

insanların menşeini anlatır. Aynı zamanda mitolojiler, insanların ölümlü olduğunu anlatan, 

insanların toplumsal yanı olan varlık olduğuna dair bilgiler veren ve bütün eski olayları 

anlatan bir anlatım şeklidir.
12

 

"Mit bir yaratılış öyküsüdür. Bu öykülerde bir şeyin nasıl var olduğu anlatılır. Bu 

oluşumu veya yaratılışı gerçekleştirenler ise doğaüstü varlıklardır."
13

 Mitolojide önem arz 

eden hususlardan biri de mitlerin muhtevasıdır. Oluş, yaratılış, menşe mitolojinin temel 

konusudur. Zira her mitoloji varlığın, varlık aşamasına gelme sürecini anlatmaya çalışır.
14

 

Mitolojilerin muhteva bakımından genel olarak benzer konuları içerdiklerini söylemek 

mümkündür. Söz gelimi mitolojilerde ilk ana ve babanın yeryüzünün Tanrıları olduğu, 

Tanrıların insanları ağaç, kaya, bitki, çamur gibi unsurlardan yarattığı gibi konular ele alınır. 

Tufan, ölümden sonra diriliş, canavarları öldüren Tanrıların çocukları olan kahramanlar  genel 

olarak mitlerin ortak konularıdır.
15

 

 2-MİTOLOJİLERİN GERÇEKLİĞİ SORUNU 

Mitlerin gerçek olup olmadığı hususu sürekli tartışılan bir konu olmuştur. Bu hususta 

mitlerin gerçekliğe tekabül ettiğinin savunanlar olduğu gibi, onların bütünüyle uydurma 

masallar olduğunu ifade edenler de olmuştur.
16

 

                                                           
9
 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 12. 

10
 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 12, 13. 

11
 Robert Alan Segal, Mit (Ankara: Dost Yayınları, 2012), 13. 

12
 Kılıç, Mitoloji Kitâb-ı Muka  es ve Kur’ân-ı Keri , 2. 

13
 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 13. 

14
 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 17. 

15
 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 22. 

16
 Demir, Mi oloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 20. 
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Mitlerin doğuşu ile ilgili ilk görüş belirten kişi Yunan Filozofu Evhemeros'tur. 

Evhemeros, halk tarafından uydurulmuş olan mitlerin gerçeklik boyutu olduğuna inanıyordu. 

Ona göre mitlerdeki Tanrılarda, eski dönemlerde yaşamış önde gelen şahsiyetlerin fazilet ve 

kötülüklerinin bir yansıması bulunmaktaydı. Buna göre mitlerdeki Tanrılar, halkın hayranlık 

duyarak Tanrılaştırdıkları şahsiyetlerdi. Bu görüş ilk Hıristiynalarca da kabul edildi ve 

Hıristiyanlığın yayılmasında bir argüman olarak kabul edildi.
17

 

Mircai Eliade'ye göre mit, gerçek ve kutsal bir nitelik taşıdığı için ibretlik hale gelir. 

Bu nedenle yenilenebilir bir şekle bürünür; çünkü bütün insan eylemleri için bir model işlevi 

görür ve tam bu nedenle, insan eylemini gerçekleştirme işlevi görür.
18

 

Yine Mircai Eliade'ye göre mit, kesin gerçekliği ifade eder. Mit, insanların adet ve 

inançlarının temelini ifade eder. Bu açıdan bakıldığında mit, masaldan ayrılmakta ve tecrübe 

edilmiş, bir araya getirilmiş bir hakikate göndermede bulunmaktadır.
19

  

"Kimi ilim adamları miti; gerçek dışı, tarih dışı ve tamamen uydurma masal şeklinde 

tanımlayıp, mitlerin ilkel insanların derinliği olmayan masalları yahut bilgisiz insanların hayal 

mahsulü hurafeleri olduklarını ifade eder."
20

  

E. B. Tylor'a göre, bilim miti lüzımsuz kıdığı gibi, aynı zamanda miti kabul edilemez 

görür. Zira bilimin ve mitin açıklamaları uyuşmaz. Bunun asıl nedeni, ikisinin de aynı olaylar 

için doğrudan açıklamalar yapıyor olmalarıdır.
21

 

"17. yüzyıldaki bazı bilginlerin düşüncelerine göre mitler, dinî geleneklerin şekil 

değiştirmiş halidir. Aydınlanma döneminin Fransız rasyonalistleri ise, mitleri hurafe ile 

eşdeğer kabul edip, reddettiler."
22

 

 3-KISSA KAVRAMI 

Kıssa kelimesi, (قصص) k-s-s kökünden türemiş olup, çoğulu kısastır. Buna göre kıssas, 

kıssalar anlamındadır.
23

 Kıssa, Arapçada haber anlamına gelirken, kasas, anlatılan haber 

                                                           
17

 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 13. 
18

 Mircea Eliade, Mitler, Rüyalar ve Gizemler (Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2017), 22. 
19

 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 20. 
20

 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 21. 
21

 Segal, Mit, 31. 
22

 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 14. 
23

 Cemaluddin Muhammed b. Mukerrem İbn Manzûr, Lisanu’l-‘ rab (Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, ts.), 
“Kasasa”, 4/519. 
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anlamına gelir.
24

 Kasas (القصص), araştırılan haber anlamına da gelir.
25

  Şu âyette bu anlamda 

kullanılmıştır. ( 
 
".İşte bunlar gerçek haberlerdir " (ِانَّ ٰىَذا ََلَُو اْلَقَصُص اْلَْق 

26
 

Kassa ( ََّقص)  fiili kesmek veya makasla kesmek anlamlarına gelir.
27

 Yine Kassa ( ََّقص)  

fiili beyan etme anlamına gelir. ( ََِنُْن نَ ُقص  َعَلْيَك َاْحَسَن اْلَقَصص) "Sana kıssaların en güzelini 

anlatıyoruz."
28

 Yani sana bu beyanı açıklıyoruz.
 29

 

Arapçada (َقَصْصت الشيء) cümlesi bir şeyin izini takip etmek anlamına gelir.
 30

 Şu 

âyette bu anlamda kullanılmıştır: ( يوِ  ُقصِّ  َوقَاَلْت ِِلُْخِتوِ  ) "Annesi Musa'nın ablasına: Onun izini 

takip et, dedi."
31

 

Kıssa, bir şeyi birine bildirmek anlamında kullanılmıştır. Şu âyette bu anlamda 

kullanılmıştır: ( ِ ََنُْن نَ ُقص  َعَلْيَك نَ َباَُىْم ِِبْلَّْق) "Biz sana onların haberlerini gerçek olarak 

anlatıyoruz"
32

 

Sonuç olarak kıssa haber, araştırılan haber, iz sürmek, takip etmek, kesmek gibi bazı 

anlamlara gelmektedir. 

 “Kıssayı geçmişte olmuş bir olayı, daha sonra gelecek insanlara, ders alınacak kısmını 

aktarmak şeklinde ifade edilebilir.”
33

 

Kıssaların temel amacı tarihî ve ibretli olayların izini sürmek ve bunlarla ilgili bilgiler 

vermektir. Kıssalarda amaç tarihi bilgi vermek olmadığı için genellikle kıssalarda zaman, 

mekân ve olayların tarihine yer verilmez. Kıssalarla insanların ibret almaları ve hidâyete 

ulaşmaları amaçlanır.
 
 

                                                           
24

 İbn Manzûr, Lisanu’l-‘ rab, “Kasasa”, 4/519. 
25

 Râgıb İsfahânî, el-Müfre â  fî Garîbi’l-Kur‘ân, (Beyrut: Dâru’l-Marife, 2005), “Kasasa”, 405. 
26

 Halil Altuntaş - Muzaffer Şahin, Kur’ân-ı Keri  Meâli (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2009), Âl-i İmrân 3/62. 
27

 İbn Manzûr, Lisanu’l-‘ rab, “Kasasa”, 4/518. 
28

 Yûsuf 12/3. 
29

 İbn Manzûr, Lisanu’l-‘ rab, “Kasasa”, 4/518. 
30

 İbn Manzûr, Lisanu’l-‘ rab, “Kasasa”, 4/518. 
31

 el-Kasas 28/11. 
32

 el-Kehf 18/13. 
33

 Remzi Kaya, “Kur’ân-ı Kerim Kıssaları ve Düşündürdükleri”, Ulu ağ Üniversi esi İlahiya   akül esi Dergisi 11/2 
(2022), 33. 
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 4-MİTOLOJİ VE KISSA KAVRAMLARIN MUKAYESESİ 

Mitolojiler ve kıssalar konu ve içerik bakımından kısmen benzer özelliklere sahip olsa 

da birçok açıdan birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Mit, temel olarak kutsal evrenin 

yaratılmasını kutsal bir öykü olarak anlatır.
34

 Kıssalarda ise, genellikle ibret alınması istenen 

tarihî gerçekliği olan olayları anlatılır. 

"Mit bir yaratılış öyküsüdür. Bu öykülerde bir şeyin nasıl var olduğu anlatılır. Bu 

oluşumu veya yaratılışı gerçekleştirenler ise doğaüstü varlıklardır."
35

 Halkbilimcilere göre 

mit, dünyanın yaratılışını anlatır. Mitin ana karakterleri Tanrılar ve yarı Tanrılardır.
36

 

Mitoloji, bir öyküdür. Bu öyküde Tanrılar ve doğaüstü varlıklar anlatılır. Mit, hakikatten söz 

eden uydurma bir açıklamadır.
37

 Mitolojide önemli ölçüde gizeme yer verilir. Mitlerde insan 

merkezde değildir. Mitlerin merkezinde gizemli bir dünyanın varlığı söz konusudur. Daha 

önce görülmemiş olaylar, Tanrılara veya şeytanlara isnad edilerek açıklanır.
38

 

Kıssalarda her şeyi yaratanın, tek olan Allah olduğu anlatılır. Kıssalarda Tanrı, yarı 

Tanrı ve şeytanların her hangi bir hükmü yoktur. Kıssalarada tek ilah anlayışı vardır ve her 

şeyi yaratan ve idare eden odur. 

Mitoloji, gerçekleri aklın alamayacağı bir biçimde yansıtan bir yapıya sahiptir. 

Mitoloji, varlığın oluşumunu, ilkel toplumun var oluş sürecini ve kaosu kosmosa dönüştüren 

mutlak gücün öyküsüdür.
39

 Yaratılış, oluş ve menşe mitolojinin temel konusudur.
40

 Mit, 

kozmogoniyi konu edinir. Zira mit açısından en önemli konu budur.
41

 

Kıssalarda anlatılan olaylar da bazen insan aklının sınırlarını aşan konulardır. Bu tür 

konular İslam literatüründe mucize olarak adlandırılır. Mucize doğa olaylarına muhalif olarak 

meydana gelen olağan üstü olaylardır. Mucizeler sadece Allah'ın iradesiyle meydana gelir. 

Kıssalar, konuları ve kısımları itibariyle mitolojilerden farklıdır. Mahiyetleri itibariyle 

kıssalar kısımlarını şöyle ifade edebiliriz: 

a-Tarihî kıssalar: "Âdem ve iki oğlu, Nûh, Hûd, Sâlih, Lût, İbrâhim, İsmâil, İshak, 

Ya„kūb, Yûsuf, Şuayb, Mûsâ, Dâvûd, Süleyman, Eyyûb, Yûnus, Zekeriyyâ, Yahyâ ve Îsâ gibi 

                                                           
34

 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 12, 13. 
35

 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 13. 
36

 Segal, Mit, 14. 
37

 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 16. 
38

 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 17. 
39

 Füzuli Bayat, Mi olojiye giriş (Çorum: Karam Yayınları, 2005), 4, 5. 
40

 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 17. 
41

 Demir, Mi oloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 18. 
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peygamberlerin kıssalarıdır. Bunlardan özellikle Yûsuf, Âdem, Mûsâ ve Îsâ‟ya ait olanlar 

geniş yer tutar. Bazı şahsiyetler ve hadiselere dair kıssalar da bu kategoriye girer. Üzeyir, 

Lokmân, Zülkarneyn, Firavun, Nemrûd, Kârûn, Ashâb-ı Kehf, Ashâbü‟l-karye, Ashâbü‟l-fîl, 

Ashâbü‟l-uhdûd gibi."
42

 

b-Kur'ân‟ın nüzûlü sırasında meydana gelen olaylar: "Kur'ân‟da bu olaylar da kıssa 

formunda anlatılmıştır: İsrâ, Mi„rac, Hicret, Ahzâb, Bedir, Uhud, Hendek, Huneyn, Hamrâü‟l-

esed, Tebük savaşları ve seferleri, Bey„atürrıdvân ve Hudeybiye Antlaşması gibi."
43

 

c-Gaybî kıssalar: "Bunlar yedi ayrı sûrede anlatılan Âdem‟in yaratılışı kıssasıyla 

kıyamet sahneleri, âhiret, cennet, cehennem, buralara girecek olanların durumu ve haberleri 

olup ibret için kıssa formunda anlatılmıştır."
44

 

Görüldüğü gibi mitolojiler daha çok yaratışı konu edinir ve daha ziyade gizemli 

varlıkları konu edinir. Oysa kıssalar bazen olağan üstü özelliği olan bir olay veya örnek 

alınması gereken bir olayı konu edinir. Kıssalardaki olağanüstü olaylar mucizevî olaylar 

şekilinde yer alır. Genel olarak mitolojilerin gerçeklikten uzak olduğunu söylemek 

mümkündür. Kur'ân kıssalarının ise tarihî gerçekleri ele almıştır. 

 5-KISSALARA YÖNELİK ELEŞTİRİLER 

Kur'ân kıssalarının gerçek olup olmadığı hususu, modern dönemde çokça tartışılmıştır. 

Batı dünyasında  öncelikle Kitab-ı Mukaddeste mitolojik unsurların bulunup bulunmadığı 

hususu tartışma konusu yapılmıştır. Oryantalistler aynı tartışmayı Kur'ân için de gündeme 

getirmiştir. 

 Kur'ân kıssalarının gerçekliği hususu, erken dönemde İslam dünyasında tartışılan bir 

konu olmadığını söyleyebiliriz. Ancak Modern dönemde Muhammed Abduh ile birlikte 

Kur'ân kıssalarının gerçekliği tartışma konusu olmuştur. Kur'ân'ın mitolojik unsurlar 

içerdiğini mit (usture) ifadesini kullanarak dile getiren ilk şahıs, Halefullah olmuştur.  

Bu kısımda Kur'ân kıssaları ile ilgili bazı eleştirel konuları ele almaya çalışacağız. 

Kur'ân kıssalarının büyük oranda oryantalistlerin etkisiyle tartışma konusu yapıldığını 

söylemek mümkündür. Bundan dolayı öncelikle Batıda kıssalarla ilgili eleştirileri ele almaya 

çalışacağız. 

                                                           
42

 İdris Şengül, “Kıssa”, Türkiye Diyane  Vakfı İslâ   nsiklope isi, ts. (Erişim 08 Mart 2021). 
43

 Şengül, “Kıssa”. 
44

 Şengül, “Kıssa”. 
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 a-Batı Dünyasında Kıssaların Eleştirisi 

Batı dünyasında Kur'ân kıssalarının gerçekliği ile ilgili bir takım iddialar ortaya 

atılmıştır. Batıda öncelikle Kitab-ı Mukaddes'te mitolojik unsurların bulunup bulunmadığı 

konusu tartışılmıştır. 

Batıda ortaçağ sonrası dönemde Kitab-ı Mukaddes yorumu alanında yeni yöntem 

arayışları ortaya çıkmıştır. Özellikle 18. yüzyıldan itibaren kutsal metin kritisizmi ifade 

edilmeye başlanmıştır. Bu durum daha sonra Kitab-ı Mukaddes'in mitolojik unsurlardan 

arındırılması düşüncesini meydana getirmiştir.
45

 

İlk Hıristiyan ilahiyatçılar İncil'de mitin var olduğunu yadsımışlardır.
46

 Ancak 

mitolojik unsurların bol miktarda İncil'de bulunduğu bir gerçektir.
47

 Yahudî ve Akdeniz 

menşeli figürler ve ibadetler çok erken dönemde Hıristiyanlık tarafından benimsenmiş ve 

kendi inanç dünyasına dahil edilmiştir.
48

 

Batıda Reformasyon ve sonrası gelişmeler, Kitab-ı Mukaddes'in metin kritiğine tabi 

tutulması çabasının oluşumunu sağlamıştır. Kitab-ı Mukaddes'in mitolojik unsurlardan 

arındırılması çabası, kutsal metin kritisizminin bir parçası ve devamı olarak gündeme 

gelmiştir.
49

 

Kitab-ı Mukaddes'in mitolojik unsurlardan arındırılması çabasının Bultmann ile 

başladığını ifade etmek mümkündür. "İncil tahlillerinde yeni bir tarz geliştirmiş olan 

Bultmann, İncillerin mitolojik anlatım ve fikirler kapsadığını açık yüreklilikle söyleyerek, 

bunu benimser."
50

 

 Bultmann, mitolojiden uzaklaşmayı savunmuştur. Bultmann'a göre, olaylara tabiat 

üstü güçlerin müdahalede bulunması, olağanüstü güçlerin insan yaşamına müdahale etmesi, 

insanın şeytan tarafından baştan çıkarılması, kötü ruhlarca yönlendirilmesi ve mucize gibi 

konuların tamamı mitolojik konulardır.
51

 

                                                           
45

 Demir, Mi oloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 11. 
46

 Demir, Mi oloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 41. 
47

 Demir, Mi oloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 42. 
48

 Kılıç, Mitoloji Kitâb-ı Muka  es ve Kur’ân-ı Keri , 70. 
49

 Demir, Mi oloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 53. 
50

 Kılıç, Mitoloji Kitâb-ı Muka  es ve Kur’ân-ı Keri , 94. 
51

 Demir, Mi oloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 54. 
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Modern insanların düşünce yapısı bilimle şekillendiği için modern insan için mitolojik 

unsurlarla dolu olan Kitab-ı Mukaddes'in kabul edilmesi mümkün görünmemiştir.
52

 

Kitab-ı Mukaddes'in mitolojik unsurlardan arındırılması çabasının temel nedeni, 

Kitab-ı Mukaddes'i modern insanların anlayacağı bir yapıya kavuşturmaktır. Buna göre Kitab-

ı Mukaddes'te geçen mitolojik unsurların elden geçirilmesi, anlamlandırılması ve inanılır bir 

hale getirilmesi gerekir. Bunun içinde Kitab-ı Mukaddes'teki mucizevi unsurların, öte 

dünyayla ilgili bilgilerin ve bu çerçevede sayılabilecek mitolojik unsurların sembolik anlatım 

kapsamına dahil edilerek gerçek varlıklarının olmadığı sonucunu beraberinde getirmiştir.
53

 

"Kitab-ı Mukaddes ile ilgili yapılan çalışmalarla birlikte batılı bazı düşünürlerin ve  

oryantalistlerin, Hırisyan reformasyon sürecinde ve sonrasında yaşadığı tecrübeden hareketle  

İslam dininin kutsal kitabı ve birincil kaynağı konumumda  bulunan Kur'ân'ı, Kitab-ı 

Mukaddes  statüsüne  indirgeyerek, Kitab-ı Mukaddes için geliştirilen tenkit yöntemlerinin 

aynısının Kur'ân'a da uygulanması gerektiğini ifade etmeleri de kıssalara farklı yaklaşımında 

belirleyici unsurlardan biri olmuştur."
54

 

Kimi batılı düşünürler, Kur'ân'da akla ve bilime aykırı unsurların olduğunu ifade 

etmiştir. Sir William ve Ernest Renan gibi düşünürler İslam'ın yapısında bir geriliğin 

olduğunu savunmuştur.
55

 

Bu yaklaşım sahiplerinin en çok üzerinde durduğu konu tarihî unsurların yer aldığı 

kıssalar konusu olmuştur. Kıssalardan yola çıkarak Kur'ân'da tarihi tutarsızlıklar olduğunu 

savunmuşlardır. 

Batılı düşünürler, kıssalar bağlamında Kur'ân'ın kaynağının Kitab-ı Mukaddes 

olduğunu savunmuştur. Bu yolla 18 yüzyılda Kitab-ı Mukaddes için gündeme gelen tenkid 

yöntemi Kur'ân'a da uygulanmak istenmiştir.
56

 

Kur'ân için kaynak arama girişimleri Hz. Peygamber döneminde başlamış ve sonraki 

dönemlerde devam etmiştir. Kur'ân kıssalarının Kitab-ı Mukaddesten, Yahudî ve Hıristiyan 

                                                           
52

 Demir, Mi oloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 58. 
53

 Demir, Mi oloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 61. 
54

 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 77. 
55

 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 77. 
56

 Demir, Mi oloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 79, 80. 
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çevrelerden alınarak oluşturulduğu düşüncesi, ortaçağ ve sonrasında Batıda onaylanan bir 

düşüncedir.
57

 

Modern dönemde bazı oryantalistler Kur'ân'daki kıssaların Kitab-ı Mukaddes'te 

anlatılan kıssalar arasında bir paralellik olduğunu dolayısıyla bu kıssaların Kitab-ı 

Mukaddes'ten alınmış olduğunu savunmuştur.
58

  

Paul Casanova'ya göre dünyanın sonunun yakın olduğu yönündeki düşünceler 

konusunda Hz. Peygamber, bir kısım Hıristiyan mezheplerinin etkisinde kalmıştır. Daha sonra 

bu yöndeki düşüncelerin Kur'ân'dan çıkarıldığını iddia etmiştir.
59

 

Batılı düşünürler Kur'ân kıssalarını inkâr yoluna gitmiştir. Söz gelimi W. Montgemery 

Watt, miraç kıssasıyla ilgili Weil'den bir görüş aktarmıştır. Buna göre miraç hadisesi sadece 

bir rüya veya görüntüden ibaretti. Watt da bu görüşe katıldığını ifade etmiştir.
60

 

Rudi Paret, Kur'ân kıssalarını şöyle inkâr etmiştir: " Vakıa, (Hz.) Muhammed çok Eski 

Ahit kıssalarına, özellikle Nuh ve Tufan kıssasına, Lut ve kavminin helak oluşu kıssasına ve 

Musa ile Firavun kıssasına başvurmuş ve bunları Vahiy Tarihi'nin erken döneminden diğer 

örneklerle insicam içerisinde- nesilden nesile, kavimden kavime tekerrür eden bir ilahi azap 

modeli geliştirmek amacıyla kullanmıştır. Bu esnada Eski Ahit kahramanları asli 

hüviyetlerinden epey bir bölümünü yitirmişlerdir. Nuh, Lut ve Musa, Muhammed'in kendi 

şahsının birer numunesi haline gelmişlerdir. Onların karşıtları, yani Nuh ve Lut'un kavimleri, 

Firavun ve Mısırlılar ise Muhammed'in çağdaşı müşrik Mekkeliler'in rolünü üstlenmişlerdir. 

Müstakil bir sürede bütün tafsilatıyla işlenen tek Eski Ahit kıssası durumundaki Yusuf 

kıssasında bile, tipik İslamî ibretçi ve irşadcı anlatım karakteri taşıyan bölümler serpiştirilmiş 

durumdadır. Eğer biz salt hissî açıdan Kitab-ı Mukaddes'teki orijinal anlatıma daha yüksek bir 

mertebe tanıyorsak bu doğaldır. Aslını söylemek gerekirse, Kur'anî anlatımdan edebî açıdan 

birşey ummak zaittir. Ancak Kur'an'ı sadece böyle edebî bir bakış açısıyla değerlendirecek 

olursak, ona karşı: ciddi haksızlık etmiş oluruz. Muhammed, Kitab-ı Mukaddes'teki 

malzemeyi iktibas ederken, Eski Ahit yazarlarının edebî hikâyeciliğiyle rekabet etmek gibi bir 

amaç taşımıyordu. Onun için birinci derecede söz konusu olan içerikti. O, nesillerce rivayet 

edilegelen, bildiği hikâyeleri inançsız kavmini yaklaşan bir helake karşı uyarmak ve küçük bir 

topluluk olan bağlılarını yüreklendirmek amacıyla kullanıyordu. Bu kıssalar onun 

                                                           
57

 Demir, Mi oloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 81. 
58

 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 82. 
59

 W. Montgomery Watt, Kur’ân’a Giriş (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2006), 67, 68. 
60

 Watt, Kur’ân’a Giriş, 66. 
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dönemindeki bu renkliliğe ne kadar uyarlanabildi; önceki peygamberlerin yaşadıkları ortam, 

dönemin Mekke'sinde kendisine düşen tarihi role ne derece uygun düştü ve yine aynı "vahiy 

tarihi eksenli oluşum süreci" modeli orada ne denli bariz tezahür ettiyse, ona ve davasına o 

ölçüde yararlı olmuştur. Kur'an'ın Eski Ahit malzemelerini şematize edişinden, bu açıdan 

oldukça olumlu bir yön çıkarılabilir. Edebî nitelik meselesine gelince; bu Muhammed'in 

aktardığı kıssaların değerlendirilmesinde asla ölçüt olmamalıdır."
61

 

Batı dünyasında Kur'ân'daki kıssalara yapılan eleştiriler, bu kıssaların başka 

kaynaklardan alındığı ve tarihî gerçeğe uymağı yönündedir. Oysa Kur'ân kıssaları, vahiy 

mahsulü olup, herhangi bir kaynaktan rivayet edilmemiştir. Kitab-ı Mukaddeste benzer 

kıssaların anlatılmış olması bu durumu değiştirmez. Esasen farklı kaynaklarda bu kıssaların 

farklı versiyonlarının bulunması, kıssaların tarihî gerçekliğine vurgu yapmaktadır.  

 b-İslam Dünyasında Kıssaların Eleştirilmesi 

 "Batıda meydana gelen kutsal Metin kritisizmi ve bunun devamı niteliğinde olan 

Kitab-ı Mukaddes'i mitolojik unsurlardan arındırma çabalarının İslam dünyasına ve Kur'ân 

yorumuna yansıması özellikle kıssalar alanında görülmüştür. Bu çerçevede İslam dünyasında 

özellikle 19. yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyılda Kur'ân kıssalarını ve bu kısalardan bazılarını 

farklı bir yaklaşımla ele almayı ve yorumlamayı öneren çeşitli ilim adamları olmuştur. Bu 

yaklaşımlarla Kur'ân kıssalarında anlatılan olayların meydana geldiği ve tarihle mutabakat 

içerisinde olduğu şeklinde bilinen geleneksel yaklaşım sorgulanmaya başlanmıştır. 

Dolayısıyla kıssalar ekseninde anlatılan olayların vuku bulmamış olabileceği veya vuku 

olmuş olsa bile Kur'ân'da olduğundan farklı şekillerde anlatılabileceği gibi yakşımlar 

gündeme getirilmiştir."
62

 

 Modern dönemde Muhammed Abduh. (ö.1905), Kur'ân kıssalarının gerçekliğini 

sorgulama konusunda öncülük etmiştir. Nerdeyse kendisinden sonraki bütün düşünce 

akımlarını etkileyen Muhammed Abduh, kıssalarla ilgili oldukça dikkat çekici fikirler ileri 

sürmüştür.
63

 

 Muhammed Abduh bu konudaki görüşünü şöyle ifade eder: "Açıktır ki Kur'ân'da 

zikredilen kıssalarda, insanlara anlatılan şeylerin tamamının doğru olması gerekmez."
64

 

                                                           
61

 Rudi Paret, Kur’ân üzerine  akaleler, çev. Ömer Özsoy (Ankara: Bilgi Vakfi Yayınları, 1995), 97, 98. 
62

 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 72. 
63

 Demir, Mitoloji Kur'ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 99. 
64

 Abduh - Rıza, Tefsiru’l-Menâr, 1: 399. 
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Abduh'a göre, Bakara sûresinin 102. âyetinde sihirden söz edilmiş olması, insanların sihir 

konusundaki inanç ve düşüncelerinin ispat edilmesi anlamına gelmez.
65

 

 Abduh'a göre, Kur'ân'da kıssalara öğüt ve ibret amacıyla yer verilmiştir. Kıssalara tarih 

bilgisi vermek veya geçmiş toplumlar hakkındaki haberlere inanılması için yer verilmemiştir. 

Bu nedenle, doğru olmasa bile muhataplarınca kullanılan ifade ve tabirlere yer verildiği 

olmuştur.
66

  

 Abduh, çoğunlukla olağanüstü boyutu olan kıssaları temsilî anlatım şeklinde 

yorumlama yoluna gitmiştir. Böylece mucizevî boyutu olan kıssaları yorumlayarak, olağan bir 

durum olmadığı sonucuna varmaya çalışmıştır. Abduh'un kıssaların gerçekliğin sorgulayan, 

bazı kıssaların tarihî gerçekliğinin olmayabileceğini veya temsilî olabileceğini ifade eden 

yaklaşımın mucize problemiyle yakından ilişkili olduğunu ifade etmek mümkündür.
67

 

 Klasik İslam modernizminin Hindistan kanadının önemli temsilcisi konumunda 

bulunan ve Abduh'un çağdaşı sayılan Ahmet Han da kıssaların gerçekliğini inkâr yoluna 

gitmiştir. Ahmet Han (ö. 1897) da Kur'ân kıssalarının tarihi gerçekliği uymayabileceği 

düşüncesindedir.
68

 

 Söz gelimi Ahmet Han, Hz. Adem'in cennetten çıkarılmasına ilişkin kıssanın 

metaforik olduğunu ifade etmiştir. Onan göre Hz. Adem, gerçek bir şahsiyeti değil, insan 

tabiatını temsil ettiği için Adem adında bir şahıstan söz edilemez.
69

 

 Ahmet Han, evrenin belli bir sistem içerisinde işlediğini ve bu sistemin dışında bir 

olayın, başka bir ifadeyle olağan üstü bir olayın gerçekleşmesinin mümkün olmadığını 

savunur. Bu nedenle mucize kavramını bütünüyle reddeder. Kurân'daki mucizevî kıssaları 

yorumlayarak bunların olağan üstü boyutunun olmadığını savunur.
70

 

 Muhammed Ahmet Halefullah, Kurân kıssalarının gerçekliğini inkâr eden 

düşünürlerden biridir. Halefullah, bu konuda şöyle görüş belirtmiştir: "Kur'ân'ın tarihsel 

bilgilere işaret etmekteki amacı, öğüt ve ibret vermektir. Yani Kur'ân bu bilgileri tarihsel 

çerçeveden çıkartıp dinî çerçeveye oturtulmuştur. Bunun anlamı şudur: Tarihsel bilgiler 

olması dolayısıyla bu bilgilere; dinin bir bölümü veya onu oluşturan bir unsur olarak itibar 

                                                           
65

 Abduh - Rıza, Tefsiru’l-Menâr, 1: 399. 
66

 Abduh - Rıza, Tefsiru’l-Menâr, 399. 
67

 Demir, Mi oloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 101. 
68

 Demir, Mi oloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 102. 
69

 Demir, Mi oloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 102. 
70

 Demir, Mi oloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 103. 



 

14 
 

Kadim Hikmet Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 6 - Yıl: 2022 - Haziran 

edilemez. Mademki Kur'ân'ın amacı bu değildir; o halde bu bilgilerin tarihsel değeri, Kur'ân'ın 

gözettiği bir durum da değildir."
71

 

 Halefullah'a göre, öğüt, ibret ve hidayetin hedeflendiği Kurân kıssslarında 

anlatılanların tarihsel bilgi olması şart değildir.
72

 

 Halefullah, Kur'ân kıssaları için mitoloji kavramını ilk kullanan kişidir. Halfullah bunu 

şöyle açıklar: "Mitolojik (ustûrî) kıssada, edebî öğeler bir bütün olarak kıssada bulunur. Bu 

yüzden buradaki edebî eylem, Kur'ân kıssalarının bundan önceki iki türünden bazı açılardan 

farklı olabilir."
73

 

 Halefullah'a göre Kur'ân kıssalarıyla ilgili problemin bir boyutu Kur'ân'da tarihsel 

hataları bulunduğuna dair iddialardır. Bu Mülümanlar ve gayri Müslimler arasında sürekli bir 

tartışma konusu olmuştur. Müslümanlar Kur'ân'da tarihsel hata olduğunu reddediyorlar. Buna 

göre Kur'ân'da anlatılanlar gerçek, diğerleri ise gerçek değildir. Tarih Kur'ân'a hükmedemez. 

Gayri müslümler ise bilimi ve bilimin ulaştığı sonuçları ileri sürerek Kur'ân'da bilimsel hata 

olduğunu iddia ediyorlar.
74

 

 Mustafa Öztürk de Kur'ân'daki kıssaların tarihi gerçekleri anlatmadığı yönünde görüş 

belirtmiştir. Kur'ân'daki tarihi olaylar dinî-ahlakî mesaj vermek için tağyir edilmiştir. Böylece 

geçmişte meydana gelen olaylar özgünlüklerini kaybetmiştir.
75

 

 Mustafa Öztürk, konuyla ilgili şu açıklamaları yapmıştır: "Önceki asırlarda yaşamış 

olan Müslümanların Kur'an algısına göre Kur'an'ın her bir ayeti, her bir ifadesi bir hakikati 

bildirmektedir, dolayısıyla hakikat olmayan hiçbir şey Kur'an'da yer alamaz. Bu sebeple böyle 

bir algıya sahip olan ilim adamlarının Kur'an kıssalarının tarihsel gerçekliğe uygun olup 

olmadığını tartışmaya açmamış olmalarını doğal karşılamak gerekir. Ancak 19. yüzyıldan 

itibaren Batı'da yapılan Kitab-ı Mukaddes araştırmalarında varılan bir takım sonuçların, bazı 

Müslüman ilim adamlarının Kur'an-ı Kerim algısını etkilemeye başlamasıyla birlikte, Kur'an 

kıssalarının tarihsel gerçekliği de tartışılmaya başlanmıştır."
76

 

  "Öyle anlaşılmaktadır ki, modernist Müslüman ilim adamlarının, Kur'an kıssalarının 

mitoloji kökenli olabileceğini ifade etmelerinin arkasında yatan en önemli sebep, bu 

                                                           
71

 Halefullah, Kur’ân’ a  nla ı   ana ı el-Fennu’l-Kasası  , 76. 
72

 Halefullah, Kur’ân’ a  nla ı   ana ı el- ennu’l-Kasası  , 94. 
73

 Halefullah, Kur’ân’ a  nla ı   ana ı el- ennu’l-Kasası  , 205. 
74

 Halefullah, Kur’ân’ a  nla ı   ana ı el- ennu’l-Kasası  , 77; Demir, Mi oloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 
107. 
75

 Mustafa Öztürk, Kıssaların Dili (Ankara: Ankara Okulu Yayınları), 72. 
76

 Mahmut Ay, Kur’ân Kıssalarını  îre  Bağla ın a Oku ak (İstanbul: Ensar Yayınları, 2017), 50. 
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kıssalarda anlatılan mucizevi olayların rasyonalist bir mantıkla izah edilmesinin 

imkansızlığıdır. Zira modernist düşünce yapısına sahip Müslüman ilim adamları nezdinde, 

izah edilmesi en zor olan konu, mucize konusudur. Bu konu, ya bu mucizeleri, bir takım aşırı 

ve zorlama yorumlarla sıradan olaylar gibi göstermek yoluyla ya da bu tabiatüstü anlatımların 

aslında gerçekliğinin olmadığını, sadece mitoloji kaynaklı edebi anlatımlar olduğunu 

söyleyerek aşılmaya çalışılmıştır."
77

 

 Mucizevî olaylar olağanüstü olaylar olup, tabiatta her zaman geçerli olan kanunlarını 

dışına çıkan bir yapı arz eder. Bu durum bu olayların akıl ile tam olarak anlaşılmasını 

zorlaştırır. Modern düşünürler bundan hareketle mucizevi olayları bazı tabiat olayları ile 

yorumlamaya veya inkâr etme yoluna gitmiştir.  

 Genel olarak bilimsel bilginin sabit ve değişemez olduğu yönündeki düşünce ve 

teoriler, Kur'ân kıssalarının inkâr edilmesi sonucunu doğurmuştur. Oysa bilimsel teori ve 

düşünceler kesin ve değişmez olmayıp, zamanla yanlışlanabilmektedir. Geçmişte kesin olarak 

kabul edilen bilimsel terorilerin zamanla yanlışlanması, bilimsel teorilerin zaman içinde 

yanlışlanma ihtimalini artırmaktadır. Bu yönüyle bilimin ortaya koyduğu bazı teori ve 

verilerin gerçeğe dair bir tahmin olarak algılanabileceğini ifade edebiliriz.
78

 

 Bilimsel bilginin kesinliği ifade etmesinden yola çıkarak, bilimi ön plana alarak  

Kur'ân kıssalarının inkâr edilmesinin doğru bir sonuç ortaya koymayacağı açıktır. Bilimin 

dayandığı temellerin kaygan olması ve bilimsel verilerin yanlışlanma ihtimalinin olması 

dolayısıyla, bilimle kısssaların çatıştığı yerde bilimi tercih etmenin de anlamı kalmamaktadır. 

Bu durumda bilimi kullanarak kıssalarla ilgili, kıssaların inkârına varacak düzeyde yorumlar 

yapmanın doğru bir yaklaşım olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

 6-ASHAB-I KEHF KISSASININ GERÇEKLİĞİ İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR 

 Kur'ân‟da zikredidlen önemli kısslardan biri, Ashâb-ı Kehf kıssasıdır. Erken dönem 

İslam dünyasında Ashâb-ı Kehf kıssasının tarihî gerçekliği olan bir kıssa olarak kabul 

edildiğini ifade edebiliriz. Ancak modern dönemde bazı düşünürler bu kıssanın gerçek 

olmadığı ile ilgili görüşler ortaya koymuştur. 

 Ashâb-ı Kehf kıssasının gerçek olmadığını savunan düşünürlerden biri Ahmed Han'dır 

Ahmet Han Kehf sûresinin 18/9-22. âyetlerinde  anlatılan Ashâb-ı Kehf  kıssasına ilginç bir 
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yorum getirmiştir. Ahmed Han, bir mağaraya kapatıldıktan sonra, Hıristiyan gençlerin 

ölmeksizin asırlar boyu mucizevî bir uykuya daldıkları yönündeki geleneksel izahı red 

etmiştir. Ona göre bu insanlar hakikatte ölmüşlerdi. Havanın nüfuz edemeyeceği bir yerde 

uzanmış bulunan cesetleri mumyalanmış gibiydi. Bu sebeple bir gözleme deliğinden 

bakıldığında hiç zarar görmemiş canlı vücutlar gibi göründüler. Bu yüzden halk onları 

gördüğünde uyuduklarını zannetti.
79

  

 Ahmed Han'ın bakış açısına göre Ashâb-ı Kehf kıssası olağanüstü bir olay veya 

mucizevi bir olay değildir. Bu olay tabii bir olay şeklinde cereyan etmiştir. 

 Ahmed Han'ın mücizevi kıssalar konusundaki tavrı, rasyonel aklı hareket noktası 

olarak kabul etmesi ve dini hakikatin ölçüsünü tabii aklın normlarına indirgeyerek, tabiat 

kurallarına ve akla çelişik görünün her şeyi reddetme yönündedir. Ahmed Han'ın bu tavrı ile 

Batı'daki kutsal metin kritisizmi adıyla gündeme gelen, Kitab-ı Mukaddes'teki mitolojik 

unsurları tasviye etme ile devam eden ve modern insan tarafından kabul edilebilir, makul bir 

metne ulaşmayı hedefleyen çabalar arasında bir paralellikten söz etmek mümkündür.
80

 

 Ashâb-ı Kehf  kıssasının gerçek olmadığını savunan düşünürlerden biri de 

Halefullah'tır. O, bu yöndeki görüşlerini şöyle savunmuştur: "Kur'ân'ın Ashâb-ı Kehf 

konusundaki tutumu, ancak bazen realiteye mutabık olan ve bazen de mutabık olmayan, 

Yahudilere ait sözleri anlatan kişinin tutumundan ibarettir. Bu yüzden realiteye ters düştüğü 

biçimde, bu kıssaya herhangi bir itirazın yöneltilmesi doğru değildir. Çünkü olayın geçek 

yüzünü araştırmak, Kur'ân'daki kıssaların amaçlarından değildir."
81

 

 Halefullah, Ashâb-ı Kehf kıssasının mitolojik bir kıssa olduğunu savunur. Ona göre 

kimi oryantalistlerin Ashâb-ı Kehf kıssasını mitolojik bir kıssa olarak görmesinde bir problem 

yoktur. Zira bu tarz evrensel edebiyatın ve büyük dinlerin tarzıdır.
82

 

 Oryantalistlerin Halefullah'ın kıssalara yaklaşımı konusunda etkili olduğunu 

söyleyebiliriz. Zira Halefullah, oryantalistlerin Ashâb-ı Kehf ve Hz. Musa kıssası gibi 

kıssalarda çeşitli mitolojiler üzerine bina edilmesine dair iddilalarını kabul ederek, bu 

                                                           
79
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mitolojik unsurların Kur'ân'a zarar vermediğini, bilakis Kur'ân'ın böyle bir üsluba sahip 

olmasının bir övünç kaynağı olduğunu ifade etmektedir.
83

 

 Her ne kadar Ahmet Han ve Halefullah, Ashâb-ı Kehf kıssasının tarihi gerçekliğini 

kabul etmese de bize göre bu kıssa gerçektir. Bu düşünürlerin temelde, Ashâb-ı Kehf 

kıssasında bulunan mucizevî unsurlardan dolayı bu kıssayı kabul etmediklerini söylemek 

mümkündür. Nitekim Kur'ân'da Allah, bu kıssanın gerçek ve yaşanmış bir olay olduğunu 

şöyle haber vermiştir.: ( َيٌة ٰاَمُنوا ِبَرّبِِّْم َوزِْدََنُىْم ُىًدى  ََنُْن نَ ُقص  َعَلْيَك نَ َباَُىْم ِِبْلَّْقِ  اِن َُّهْم فِ  ت ْ ) "Biz sana 

onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz: Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç 

yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık."
84

 

 Nitekim kimi çağdaş düşünürler de bu kıssanın tarihi gerçekliği olan bir kıssa 

olduğunu ifade etmiştir: "Bu doğrultuda bize göre Ashâb-ı Kehf kıssası gerçektir ve 

yaşanmıştır. Zira sûrede kıssanın anlatımına başlandığında, 13. âyetteki “sana onların haberini 

hak ile anlatacağız ( َباَُىْم ِِبْلَّْق ِ ََنُْن نَ ُقص  َعَلْيَك ن َ  ) ifadesindeki “hak ile ( ِ ِِبْلَّْق) kısmını birçok 

müfessir gibi “gerçek/doğru” olarak anlıyor ve kabul ediyoruz. Ayrıca Salâh Hâlidî'nin de 

belirttiği gibi, kıssanın “hak” olarak nitelenmesi, okuyucu ve araştırmacıların Allah'ın gerçek 

ve doğru kelâmı ile yetinip isrâliyyât ve mitoloji içeren kaynaklara başvurmamaları yönünde 

bir çağrı olsa gerektir. Öte yandan âyette yer alan nebe‟ kelimesinin, Kur'ân bağlamında daha 

çok “öncekilerin ve peygamberlerin haberleri” ile “kıyâmet” gibi gerçekleşmiş ve 

gerçekleşmesi kesin hâdise(ler) anlamında kullanılması; yine sûrenin başında Kur'ân'da hiçbir 

eğriliğin bulunmadığının hatırlatması bu anlamı pekiştirir diye düşünüyoruz. Ayrıca gerçek 

olaylardan ibret almanın daha etkili olduğu, muhayyel mesellerin de gerçek mesellerden 

çıkarıldığı husûsu dikkate alındığında; Kur'ân'daki mesellerin gerçek olmasının çok daha 

kuvvetli bir ihtimal olduğu düşünülebilir."
85

 

 7-ASHAB-I KEHF KISSASINDA GEÇEN KAVRAMLAR 

 Kur'ân‟da bir mağaraya sığınan gençleri konu edinen Ashâb-ı Kehf kıssasında ön 

plana üç kavram çıkmaktadır. Kur'ân‟daki bu kıssa okunduğunda, ilgili âyette ashabü'l-kehfi 

ve'r-rakîm ifadesinin geçtiği görülür. 
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 Ashâb-ı Kehf, ifadesinde iki kelime geçtiği için öncelikle bu kelimelerin tahlilini 

yapmaya çalışacağız. Ayrıca rakîm kelimesinin ifade ettiği anlamları açıklamaya çalışacağız. 

Böylece Ashâb-ı Kehf, kıssasının daha anlaşılır hale geleciğini düşünüyoruz. 

a-Ashab Kavramı 

Ashab kelimesi, s-h-b (صحب) kökünden türemiş çoğul bir kelimedir. Sahabe, sahib 

kelimesinin çoğulu iken, ashâh, sahabî kelimesinin çoğuludur.
86

 Ashâb, suhb kelimesinin de 

çoğuludur ve arkadaşlar veya dostlar anlamına gelir.
87

  

Arapçada sahip, dost ve arkadaş anlamına gelir.
88

 Sahip, ister insan veya hayvan, ister 

yer veya zaman olsun başkasından ayrılmayandır.
89

 Yine sahip, çok fazla birlikteliği olan 

kişiye denir. Bir şeye malik veya onda tassarruf etme yetkisine sahip kişiye de sahip denir.
90

 

İsteshebe (اصطحب) fiili, arkadaş olma ve beraber olma anlamına gelir.
91

 

Âyetlerde sahip, arkadaş anlamında kullanılmıştır: (  َمَعَنا َ  " (ِاْذ يَ ُقوُل ِلَصاِحِب۪و َِل ََتَْزْن ِانَّ اّللّٰ

Hani o arkadaşına, “Üzülme, çünkü Allah bizimle beraber” diyordu."
92 

Âyetlerde ashâb, arkadaşlar anlamında kullanılmıştır. ( أَْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف

 Yoksa sen, (sadece) Ashâb-ı Kehf ve Ashab-ı Rakîm‟i mi bizim " (َوالرَِّقيِم َكانُوا ِمْن آََيتَِنا َعَجًبا

ibret verici delillerimizden sandın?"
93

 

Sonuçta sahâbe, arkadaş, dost, refik, bir kişiyle birlikte bulunmak, onunla dost ve 

arkadaş olmak gibi farklı anlamlara gelmektedir.
94

 

İslam kültüründe Hz. Peygambere arkadaşlık etmiş kişilere de sahabe veya ashab adı 

verilmiştir. İbnu‟s-Salâh eş-Şehrezûrî (643/1245), hadis ehli arasında Hz. Peygamber'i gören 
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herkesin sahabe kabul edildiğini ifade etmiştir.
95

 Sahâbî “Hz. Peygamber‟e mümin olarak 

erişen ve Müslüman olarak ölen kimse” şeklinde tarif edilmiştir.
96

 

b-Kehf Kavramı 

Kehf kelimesi, k-h-f kökünden türemiş olup, çoğulu kuhuf'tur. Kehf,  dağdaki en geniş 

mağara anlamına gelmektedir. Eğer mağara küçük olursa ona Arapçada ğar adı verilir.
97

 

Kehf, dağda oyulmuş bir ev gibidir. Tekehhefe fiili, dağda mağaranın olması 

anlamındadır. Yine kehf, sığınılan yer veya kişi anlamına gelir.
98

 

 İsfahanî'ye göre kehf,  dağdaki mağara anlamına gelmektedir.
99

 Kur'ân'da bu kelime 

şöyle geçmektedir: ( ًاَْم َحِسْبَت اَنَّ َاْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ۪قيِم َكانُوا ِمْن ٰاََيتَِنا َعَجبا) "Yoksa sen, (sadece) 

Ashâb-ı Kehf ve Ashab-ı Rakîm‟i mi bizim ibret verici delillerimizden sandın?"
100

 

Nizâmüddîn en-Nîsâbûrî  de kehf kelimesini, dağdaki geniş mağara şeklinde 

açıklamıştır.
101

 

c-Rakîm Kavramı 

Rakîm kelimesi, re-ke-me kökünden türemiştir. er-Rakîm, kalın hat anlamına gelir. 

Bazılarına göre ise kitabı noktalama anlamına gelir. Şu âyette merkum kelimesi, (  ِكَتاٌب َمْرُقوٌم) " 

O, amellerin kaydedilmiş bulunduğu bir defterdir."
102

 Her iki anlama göre de 

yorumlanmıştır.
103

 

 Kur'ân'da rakîm kelimesi şöyle geçer: ( اَْم َحِسْبَت اَنَّ َاْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ۪قيِم َكانُوا ِمْن ٰاََيتَِنا

 Yoksa sen, (sadece) Ashâb-ı Kehf ve Ashab-ı Rakîm‟i mi bizim ibret verici" (َعَجباً 

delillerimizden sandın?"
104
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 Bazılarına göre, âyetteki rakîm kelimesi yer ismidir.  Kimine göre ise, âyette 

bahsedilen gençlerin adlarının yazıldığı bir taş olup, ona nisbet edilmişlerdir.
105

 Nizâmüddîn 

en-Nîsâbûrî'ye göre rakîm onların köpeklerinin adıdır.
106

  

 Said b. Cübeyr ve Mücahid‟den rivayet edildiğine göre rakîm, taştan ve kurşundan bir 

levhadır. Onda adları yazılıydı ve mağaranın kapısına asılıydı. Bu durumda bu lafız fe‟il 

vezninde olsa da mef‟ul anlamı ifade eder. Bunun örneği şunun gibidir: İnsanlar kendi 

sözlerini dağa yazardı.
107

 

 Süddî‟ye göre, Rakîm onların ayrıldığı köyleridir. Bir başka görüşe göre, bu içinde 

mağara bulunan vadi veya dağ demektir.”
108

 

 8-KUR'ÂN'DA ASHAB-I KEHF KISSASI 

 Kur‟ân‟da zikredilen önemli kıssalardan biri Ashâb-ı Kehf kıssasıdır. Ashâb-ı Kehf, 

Kur'ân‟da bir mağaraya sığınan gençleri konu edinen bir kıssadır. Kur'ân'da Ashâb-ı Kehf 

kıssı, Kehf sûresinde şöyle anlatılmaya başlanır: ( َت اَنَّ َاْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ۪قيِم َكانُوا ِمْن ٰاََيتَِنا اَْم َحِسبْ 

 Yoksa sen, (sadece) Ashâb-ı Kehf ve Ashab-ı Rakîm‟i mi bizim ibret verici" (َعَجباً 

delillerimizden sandın?"
109

 

 İbn Kesir bu âyeti şöyle açıklar: "Bu âyet, kısa ve özet olarak mağara ehlinin 

(ashabının) kıssasını haber vermektedir."
110

 

Nizâmüddîn Hasen b. Muhammed b. Hüseyn el-A„rec en-Nîsâbûrî,  bahsi geçen âyeti 

şöyle açıklar: “Ey insan! Sen sadece bu ayetlerimizin mi şaşırtıcı olduğunu sanıyorsun. Öyle 

sanma. Zira bizim tüm âyetlerimiz şaşırtıcıdır.”
 111

 

Müfessirler kehf kelimesini genellikle mağara olarak açıklamıştır. İbn Kesir, kehfi 

şöyle açıklar: "Kehf, burada zikredilen gençlerin sığındıkları dağdaki mağaradır."
112
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Müfessirler rakîm kelimesini farklı şekilde açıklamıştır. Avfî'nin İbn Abbâs'tan 

naklettiğine göre rakîm, Eyle (Kudüs) yakınlarındaki bir vâdînin adıdır. Katâde'ye göre de bu 

bir vadinin adıdır.
113

 

Mücâhid ise, rakîmin onların yaptıkları yapı olduğunu belirtir. Bazıları rakîmin onların 

mağaralarının bulunduğu vâdî olduğunu ifade etmiştir. Abdurrahmân İbn Zeyd b Eslem'e göre 

Rakîm, kitap (kitabe) anlamına gelir.
114

 

 Kur‟ân‟da Ashâb-ı Kehf'in mağaraya sığındıkları şöyle ifade edilir: ( َيُة ِاََل ِاْذ اََوى اْلِفت ْ

لََنا ِمْن اَْمرََِن َرَشداً اْلَكْهِف فَ َقاُلوا َرب َّنََٓا ٰاتَِنا ِمْن َلُدْنَك َرْْحًَة َوَىيِّْئ  ) " Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı 

da, “Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şudurumda bize 

kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır.” demişlerdi."
115

 

 Allah'ın onları uykuya daldırdığı ve yıllarca uyuyakaldıklarını Kur'ân'da şöyle 

anlatılır:
116

 ( 
 
 Bunun üzerine biz de nice yıllar onların " (َفَضَربْ َنا َعلَٰٓى ٰاَذاِِنِْم ِف اْلَكْهِف ِس۪ننَي َعَددًا

kulaklarını (dış dünyaya) kapattık (Onları uyuttuk)."
117

 ( ْلِْْزبَ نْيِ َاْحٰصى ِلَما لَِبثَُٓوا ُُثَّ بَ َعثْ َناُىْم لِنَ ْعَلَم َاي  ا

 
 
 Sonra onları uyandırdık ki, iki zümreden hangisinin bekledikleri süreyi daha iyi hesap " (اََمدًا

ettiğini bilelim."
118

  

 Kur'ân'da Allah, bu kıssanın gerçek ve yaşanmış bir olay olduğunu şöyle haber verir: 

( َيٌة ٰاَمُنوا ِبَرّبِِّْم َوزِْدََنُىْم ُىًدى   ََنُْن نَ ُقص    اِن َُّهْم ِفت ْ
َعَلْيَك نَ َباَُىْم ِِبْلَّْقِ  ) " Biz sana onların haberlerini gerçek 

olarak anlatıyoruz: Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların 

hidayetlerini artırmıştık."
119

 

 İbn Kesir'e göre, bunlar bütünüyle Hıristiyanlıktan önce yaşamıştır. Zira onlar 

Hıristiyan dinine mensûb olsalardı, Yahûdî hahamları onların haberlerini ezberleyip 

anlatmazlardı. İbn Abbâs'tan menkûl rivayette, Kureyş'lilerin Medine'deki yahûdî 

hahamlarına bir heyet gönderdikleri ve onlardan Hz. Peygamber'i imtihan etmek için bazı 

                                                           
113

 İbn Kesîr, Tefsîrul-Kur’âni’l-Azîm, 3: 1401. 
114

 İbn Kesîr, Tefsîrul-Kur’âni’l-Azîm, 3: 1401. 
115

 el-Kehf 18/10. 
116

 İbn Kesîr, Tefsîrul-Kur’âni’l-Azîm, 3: 1402. 
117

 el-Kehf 18/11. 
118

 el-Kehf 18/12. 
119

 el-Kehf 18/13. 



 

22 
 

Kadim Hikmet Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 6 - Yıl: 2022 - Haziran 

şeyler istedikleri nakledilmiştir. Yahudiler de Kureyş'lilere bu mağara halkının haberini, 

Zülkarneyn'in haberini, ve ruhun durumunu Hz. Peygambere sormalarını istemişlerdi. Bu da 

gösteriyor ki; onların haberleri kitâb ehlinin kitaplarında saklanmıştır ve bunlar Hıristiyan 

dininden önceki dönemde yaşamışlardır.
120

 

 "Her ne kadar Ashab-ı Kehf‟in kimler olduğu ve hangi dönemde yaşadıkları net olarak 

ifade edilmese de Hz. Peygamber ile Hz. İsa (as) arasında yaşadıkları ve İsa (as)‟ın dinine tabi 

olan kimseler oldukları anlaşılmaktadır."
121

 

 Onların iman üzere oldukları Kur'ânda şöyle anlatılır:  

( ا ِمْن ُدونِوَ۪ٓ ِاَٰلاً َلَقْد قُ ْل نََٓا ِاذاً َشَططاً  َوَرَبْطَنا َعٰلى قُ ُلوِّبِْم ِاْذ قَاُموا فَ َقاُلوا َرب  َنا َرب  السَّٰمَواِت َواِْلَْرِض َلنْ  َنْدُعَوَ۬ ) 

 ( ٍ  َفَمْن اَْظَلُم ِمَّ  ِء قَ ْوُمَنا اَّتََُّذوا ِمْن ُدونِوَ۪ٓ ٰاَِلًَة  َلْوَِل ََيْتُوَن َعَلْيِهْم ِبُسْلطَاٍن بَ نيِّ ِلََٓ
ُؤَ۬  ىَٰٓ

 
ِن افْ تَ ٰرى َعَلى اّللِّٰ َكِذًِب ) " Kalkıp 

da, “Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. O‟ndan başkasına asla ilâh demeyiz. Yoksa 

andolsun ki saçma bir söz söylemiş oluruz. Şunlar, şu kavmimiz, O‟ndan başka tanrılar 

edindiler. Onlar hakkında açık bir delil getirselerdi ya! Artık kim Allah‟a karşı yalan 

uydurandan daha zalimdir?” dediklerinde onların kalplerine kuvvet vermiştik."
122

 

 Kur‟ân‟da Ashâb-ı Kehf'in mağaraya sığındığı şöyle anlatılır: ( َوِاِذ اْعتَ زَْلُتُموُىْم َوَما يَ ْعُبُدوَن

ا ِاََل اْلَكْهِف يَ ْنُشْر َلُكْم َرب ُكْم ِمْن َرْْحَتِ  َ فَْأوَُُٓ۫ٓ ۪و َويُ َهيِّْئ َلُكْم ِمْن اَْمرُِكْم ِمْرَفقاً ِاِلَّ اّللّٰ ) " (İçlerinden biri şöyle 

dedi:) “Mademki onlardan ve Allah‟tan başkasına tapmakta olduklarından yüz çevirip 

ayrıldınız, o hâlde mağaraya çekilin ki, Rabbiniz size rahmeti ni yaysın ve içinde 

bulunduğunuz durumda yararlanacağınız şeyler hazırlasın."
123

َوتَ َرى الشَّْمَس ِاَذا طََلَعْت تَ زَاَوُر َعْن  ) 

  ِ َماِل َوُىْم ِ۪ف َفْجَوٍة ِمْنُو  ٰذِلَك ِمْن ٰاََيِت اّللّٰ ُ فَ ُهَو َكْهِفِهْم َذاَت اْلَي۪منِي َوِاَذا َغَرَبْت تَ ْقرُِضُهْم َذاَت الشِّ  َمْن يَ ْهِد اّللّٰ

 
 
 güneşin, doğduğu (Mağaraya sığındılar. Orada baksan) " (اْلُمْهَتدِ  َوَمْن ُيْضِلْل فَ َلْن َتََِد َلُو َولِياًّ ُمْرِشدًا

zaman mağaralarının sağına vurduğunu; batarken de onlara dokunmadan sol taraftan geçip 

gittiğini görürsün. Onlar ise mağaranın ortasındalar. İşte bu, Allah‟ın âyetlerindendir. Allah 
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kime hidayet ederse işte o doğruyu bulmuştur; kimi de hidayetten mahrum ederse artık onu 

doğruya yöneltecek bir rehber bulamazsın."
124

 (  َوَذاَت َوََتَْسبُ ُهْم اَيْ َقاظًا َوُىْم رُُقوٌد  َونُ َقلِّبُ ُهْم َذاَت اْلَي۪منيِ 

ُهْم ِفرَارًا َوَلُملِ  َمالِ  وََكْلبُ ُهْم َِبِسٌط ِذرَاَعْيِو ِِبْلَو۪صيدِ  َلِو اطَّ َلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمن ْ ُهْم ُرْعباً الشِّ ْئَت ِمن ْ ) " Uykuda 

oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de 

mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Eğer o insanları görseydin dönüp 

kaçardın ve gördüklerin yüzünden içini korku kaplardı."
125

 

 Kur‟ân‟da Ashâb-ı Kehf'in uyandırıldığı şöyle anlatılır: ( نَ ُهْم   اَءُلوا بَ ي ْ قَاَل  وََكٰذِلَك بَ َعثْ َناُىْم لِيَ َتسََٓ

ُهْم َكْم لَِبثْ ُتْم  قَاُلوا لَِبثْ َنا يَ ْومًا اَْو بَ ْعَض يَ ْومٍ  قَاُلوا َرب ُكْم اَْعَلُم ِبَا لَِبثْ ُتْم  فَابْ َعثَُٓوا َاَحدَُكْم ِبَورِِقُكْم ٰىِذهَ۪ٓ ِاََل اْلَم۪ديَنِة قََٓاِئٌل ِمن ْ

ا اَزْٰكى َطَعامًا فَ ْلَيْأِتُكْم ِبرِ  ْزٍق ِمْنُو َوْليَ تَ َلطَّْف َوَِل ُيْشِعَرنَّ ِبُكْم َاَحداً فَ ْليَ ْنظُْر اَي  هََٓ ) " İşte böyle uyuttuğumuz gibi 

onları uyandırdık da birbirlerine sormaya başladılar; içlerinden biri, “Ne kadar kaldınız?” 

dedi. (Diğerleri) “Bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık” dediler; ve eklediler, 

“Kaldığınız müddeti rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz içinizden birini şu gümüş paranızla 

şehre gönderin de baksın, hangisinin yiyeceği daha temiz ise size ondan erzak getirsin; ayrıca 

çok dikkatli davransın da sakın varlığınızı kimseye sezdirmesin."
126

اِن َُّهْم ِاْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم ) 

وا ِاذاً اَبَداً   Çünkü onlar eğer sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak " (يَ ْرُُجُوُكْم اَْو يُ۪عيُدوُكْم ِ۪ف ِملَِّتِهْم َوَلْن تُ ْفِلحَُٓ

öldürürler ya da kendi dinlerine döndürürler; işte o zaman ebediyen kurtuluşa 

eremezsiniz.”"
127

 

 Kur‟ân‟da bu kıssanın ibret için anlatıldığı ifade edilir: ( وا اَنَّ َوْعَد وََكٰذِلَك اَْعثَ ْرََن َعَلْيِهْم لِيَ ْعَلمَُٓ

نَ ُهْم اَْمَرُىْم فَ َقاُلوا ابْ نُ   ِاْذ يَ تَ َناَزُعوَن بَ ي ْ
 َرب  ُهْم اَْعَلُم ِّبِْم  قَاَل الَّ۪ذيَن َغَلُبوا اّللِّٰ َحقٌّ َواَنَّ السَّاَعَة َِل َرْيَب ۪فيَها 

 
َياًَن وا َعَلْيِهْم بُ ن ْ

 Böylece (kıssayı anlatarak insanları) onlardan haberdar ettik " (َعلَٰٓى اَْمرِِىْم لَنَ تَِّخَذنَّ َعَلْيِهْم َمْسِجداً 

ki, Allah‟ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin şüphe götürmez olduğunu bilsinler. Bir 

zaman insanlar aralarında Ashâb-ı Kehf‟in durumunu tartışıyorlardı. Dediler ki: “Üzerlerine 
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bir bina yapın. Rableri onları daha iyi bilir.” Onların yöneticileri ise “Bizler, kesinlikle onların 

yanı başına bir mâbed yapacağız” dediler."
128

 

 Kur'ân'da onların sayılarının ihtilaflı tatışmalara neden olduğu şöyle anlatılır: ( َسيَ ُقوُلوَن

َعٌة َوثَ  ِِتِْم ِمنُ ُهْم َكْلبُ ُهْم  قُ ثَ ٰلثٌَة رَابُِعُهْم َكْلبُ ُهْم  َويَ ُقوُلوَن ََخَْسٌة َساِدُسُهْم َكْلبُ ُهْم َرُْجاً ِِبْلَغْيبِ  َويَ ُقوُلوَن َسب ْ ْل َرّبَّ۪ٓ اَْعَلُم ِبِعدَّ

 
 
ُهْم َاَحدًا  َوَِل َتْستَ ْفِت ۪فيِهْم ِمن ْ

ًۖ
 (Sonra gelenler) " (َما يَ ْعَلُمُهْم ِاِلَّ قَ۪ليٌلٌ۠ َفََل ُُتَاِر ۪فيِهْم ِاِلَّ ِمرََٓاًء ظَاِىرًا

bilmedikleri konuda karanlığa taş atar gibi tahminler yürüterek, “Onlar üç kişidir; 

dördüncüleri de köpekleridir” diyecekler; “Beş kişidir, altıncıları köpekleridir” diyecekler. 

“Onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir” diyecekler. De ki: “Onların sayısını rabbim daha 

iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Artık onlar hakkında gerçeği açıklama dışında 

tartışmaya girme ve kimseden de onlarla ilgili bilgi isteme!”
129

 

 Allah, bu âyette halkın Ashâb-ı Kehf'in sayısı hakkında ihtilâf ettiklerini bildirerek üç 

ayrı görüşü nakletmektedir. Allah, ilk iki görüşü karanlığa taş atar gibi söylendiğini ifade 

ederek bu iki görüşün zayıf olduğunu belirtmektedir. 

 İbn Kesir'e göre, âyette üçüncü görüş nakledilirken, onun hakkında bir şey 

söylememiştir. "Sekizincileri köpekleridir." ifadesi bu görüşün doğruluğunu göstermektedir. 

Öyleyse fiilen vâki olan, bu son görüştür.
130

 

 Kur'ân'da onların ne kadar mağarada kaldığına dair bilgiler verilir:  

 ( 
 
ْيٍء ِاّّن۪ فَاِعٌل ٰذِلَك َغدًا

   (َوَِل تَ ُقوَلنَّ ِلَشاَ۬

 ( ُ  َواذُْكْر َربََّك ِاَذا َن۪سيَت َوُقْل َعسَٰٓى اَْن يَ هْ  اَء اّللّٰ ِدَيِن َرّّب۪ ِِلَقْ َرَب ِمْن ٰىَذا َرَشداً ِاِلََّٓ اَْن َيشََٓ ) "  

 “Allah izin verirse” demeden hiçbir şey için, “Şu işi yarın yapacağım” deme! 

Unuttuğun takdirde rabbini an ve “Umarım rabbim bana, doğruya bundan daha yakın yolu 

gösterir” de."
131
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 Kur'ân'da Ashâb-ı Kehf'in mağarada ne kadar kaldığı ile ilgili bilgi verilir: (  َولَِبثُوا ِ۪ف

 Onlar mağaralarında üç yüzyıl kaldılar, buna dokuz yıl da " (َكْهِفِهْم ثَ ٰلَث ِماَئٍة ِس۪ننَي َواْزَداُدوا ِتْسعاً 

ilâve ettiler."
132

 ( ُ اَْعَلُم ِبَا لَِبثُوا  َلُو َغْيُب   َما ََلُْم ِمْن ُدونِ۪و ِمْن َوِلّ ٍ َوَِل ُقِل اّللّٰ
السَّٰمَواِت َواِْلَْرضِ  اَْبِصْر ِب۪و َوَاْسِْ  ْع 

 De ki: “Ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizli " (ُيْشرُِك ِ۪ف ُحْكِموَ۪ٓ َاَحداً 

bilgisi O‟na aittir. O öyle bir duyar, öyle bir görür ki! Onların Allah‟tan başka bir yöneticisi 

yoktur. O, kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez.”
133

 

 İbn Kesir, onların mağarada kalma süresini şöyle izah eder: Onlar ay yılıyla üç yüz 

dokuz (309) sene kaldılar. Bu, güneş yılıyla üç yüz (300) sene eder. Zirâ ay yılıyla güneş yılı 

arasında her yüz senede üç senelik fark vardır. Bunun için Allah Teâlâ, üç yüz dedikten sonra 

"Buna dokuz daha kattılar." buyurmaktadır.
134

 

SONUÇ 

Kur'ân'da kıssalar önemli bir yer tutmaktadır. Kur'ân'da geçmiş Peygamberler, 

kavimler veya önemli kişilerler ilgili kıssalar bulunmaktadır. Kıssalar, insanların ibret 

almalarını ve hidayete ulaşmalarını sağlamak amacıyla geçmiş Peygamberler ve kavimleri ile 

veya geçmiş toplumlarla ilgili Kur'ân-ı Kerim‟de anlatılan tarihî olaylardır. 

Kıssalar, mitolojilerden birçok açıdan farklıdır. Mitolojiler ve kıssalar konu ve içerik 

bakımından farklı özelliklere sahiptir. Temelde mitolojilerin konuları gerçek konular olmadığı 

halde, kıssalar gerçek olayları ele alır.  

Mit, kutsal bir öykü olup, temelde dünyanın yaratılmasını konu edinir. Bu yaratılışı 

gerçekleştirenler ise doğaüstü  varlıklardır. Mitolojide Tanrılar ve doğaüstü varlıklar anlatılır. 

Mitolojide önemli ölçüde gizeme yer verilir. Mitlerin merkezinde gizemli bir dünyanın varlığı 

söz konusudur. Daha önce görülmemiş olaylar, Tanrılara veya şeytanlara isnad edilerek 

açıklanır.  

Kıssalar ise bazı farklı konuları anlatır. Kıssalarada Nûh, Hûd, Sâlih, Lût, İbrâhim, 

İsmâil, İshak gibi Paygamberler veya önemli kişiler hakkında bilgiler verilir. Yine İsrâ, 
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mi„rac, hicret, Ahzâb, Bedir, Uhud gibi tarihi olaylar hakkında bilgiler verir. Âdem‟in 

yaratılışı kıssasıyla kıyamet sahneleri, âhiret, cennet gibi konular da kıssaların konusudur. 

Görüldüğü gibi mitolojiler daha çok yaratışı konu edinir ve konularını daha ziyade 

gizemli varlıklar oluşturmaktadır. Oysa kıssalar bazen olağanüstü özelliği olan bir olay veya 

örnek alınması gerken bir olayı konu edinir. Ayrıca kıssalarda gizemli varlıklara yer verilmez. 

 Modern dönemlerde öncelikle Batılı orayantalistler, Kur'ân kıssalarının tarihî 

gerçekliğe uymadığını iddia etmiştir. Bundan yola çıkarak oryantalistler, Kitab-ı Mukaddes 

için geliştirilen tenkit yöntemlerinin aynısının Kur'ân'a da uygulanması gerektiğini ifade 

etmiştir. Bu tutum kıssalara farklı yaklaşım konusunda belirleyici unsur olmuştur.  

Modern dönemde bazı İslam düşünürleri de kıssalarla ilgili farklı yaklaşımlar 

sergilemiştir. Muhammed Abduh, Ahmed Han, Muhammed Ahmed Halefullah gibi 

düşünürler kıssalar ile ilgili farklı değerlendirmeler yapmıştır. Modern dönemde Kur'ân 

kıssalarının tarihî gerçekleri anlatmadığını iddia eden ilk düşünürün Muhammed Abduh 

olduğunu söyleyebiliriz. Muhammed Halefullah da Muhammed Abduh'u örnek alarak 

Kur'ân'ın kıssalarınının tarihî gerçekleri anlatmadığını iddia etmiştir. Halefullah'ın Kur'ân 

kıssaları için mitoloji kavramını ilk kullanan kişi olduğunu söyleyebiliriz. 

Ahmet Han Kehf sûresinin 18/9-22. âyetlerinde  anlatılan Ashâb-ı Kehf  kıssasına 

ilginç bir yorum getirmiştir. Ahmed Han, bu kıssanın gerçek olmadığını iddia etmiştir. Bu 

bakış açısına göre bu olayda herhangi bir olağanüstülük veya mucize bulunmamaktadır. Bu 

olay tabii bir olay şeklinde cereyan etmiştir. 

Kur'ân'da geçen kıssaların tarihi gerçekler olduğunu ifade etmemiz gerekir. Modern 

düşünürler mücizevi olayları bazı tabiat olayları ile yorumlamaya veya inkâr etme yoluna 

gitmiştir. Oysa Kur'ân kıssaları tarihî olayları anlatmıştır. Kur'ân‟da zikredilen Ashâb-ı Kehf 

kıssası da tarihî gerçekliği olan bir kıssadır. 
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KURTE 

Rexneya edebî piĢkeke ji edebnasîyê ye. Çendîn qonax û çax derbas kirine. Di her qonax û 

çaxekê de rexnegiran bi awayekî serederî digel têksta edebî kirîye. Roleke baĢ lîstine ji bo 

pêĢxistina têkstên edebî. Çendîn teorî derketine holê. Derketina her teorîyekê ji bo 

sererastkirina ĢaĢîyên teorîyên berî xwe bû û li ser ĢaĢîyên wan disekinî. Heta roja îro guhertin 

di rexneya edebî de didomin. 

Em ê di vê lêkolînê de dîroka rexneya edebî li BaĢûr, li gorî devera Soran û Badînan eĢkere 

bikin. Her weha em ê behsa destpêka rexneya edebî li BaĢûr bikin heta 2003an. Armanca vê 
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xebatê ew e ku di edebiyata kurdî de berhemên cihêreng dikarin bi awayekî rexneyî werin 

lêkolînkirin.  

 Helbet rexneya edebî li BaĢûr, li gorî parçeyên din bêhtir pêĢ ketîye. Çunkî kurdên li 

Iraqê bêhtir ji parçeyên din azadîya nivîsandinê bi zimanê kurdî heye. Rexneya edebî li BaĢûr, 

di nava soranan de reh û kokên wê ji bo edebîyata kilasîk a kurdî dizivire. Yekemîn 

helbestvanê qala rexneya edebî kiriye Nalî ye. Daneyên ku di vê lêkolînê de hatine bikaranîn 

bi lêgerîna modelî hatine berhev kirin û analîza van jî bi nîtelî hatine kirin. 

Peyvên Sereke: Rexne, Rexneya Edebî, edebîyata kurdî, Dîroka Rexneya Edebîyata Kurdî 

 پوخته

زةخنةيا ئةدةبي  بةضةكة ل ئةدةبناسييَي, ضةندين قوناخ و ضاخ دةزباشكسينة, ل هةز قوناخ 

و  و ضاخةكيَدا زخنةطسان ب ضيَوةيةكي   سةزةدةزى دطةل تيَكستا ئةدةبي كسية, زؤلةكَي 

ضةندين تيوزينَن زةخنةيا ئةدةبي  ثةيدابووينة, باش ذبؤ ثيَطكةفتنا  تيَستَين ئةدةبي هةبووية,  

دةزكةفتنا هةز تيوزيةكا  زةخنةيي  ذبؤ سةزاستكسنا ضاضييَن تيوزيَين ثَيص خو بوو, ل سةز 

 .ضاضييَن وان دزاوةستا, هةتا ئةظسو ذى طوهازتن د زةخنةيا ئةدةبيدا بةزدةوامن

دةظةزا سؤزان و بادينان  ئةم دظَي ليَكؤلينيدا ميَروويا زةخنةيا ئةدةبي  ل طؤزى 

ديازبكةين, بَيطؤمان زةخنةيا ئةدةبي ل باضؤز ثتس ذ ثازضيَن ديتس ثيَطكةظتية, ضونكو ل 

باضؤز ثتس ذ ثازضيَن ديتس ئاشاديا نظيساندني ب شمانَي كوزدى هةية,  ميَروويا زةخنةيا 

 ئةدةبي ل باضؤز زه و كوكيَن وَى  ذبؤ ئةدةبا كالسيك ظةدطةزيت.

سةزةكي: زةخنة, زةخنةيا ئةدةبي,  ئةدةبا كوزدى,  ميَروويا زةخنةيا ئةدةبا وضةييَن 

   كوزدى.
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Abstract 

Literary criticism is a branch of literature. Although several stages and times have been 

experienced, criticism at each stage and time is predominantly accompanied by literary text. A 

crucial role is indicated by the development of literary texts. It may be claimed that several 

theories have emerged for the development, and the output of each theory was to correct the 

errors of the previous theories and focus on their errors; hence, there has been a vivid change 

in the dominance of literary criticism since then. 

In this study, we attempt to reveal the history of literary criticism in the South according to 

the Soran and Badinan areas. We will also discuss the beginning of literary criticism in the 

South up to (2003). The aim of the current study is that various products in Kurdish literature 

can be critically studied. 

Literary criticism in the South is certainly more advanced than in the other parts since Kurds 

in Iraq have more freedom to write various papers in Kurdish than in other parts of the world. 

It may also be claimed that literary criticism in the South has its roots in Sorani Kurdish 

literature, and the first poet to write about literary criticism was Nali. 

Keywords: Criticism, Literary Criticism, Kurdish literature, History of Kurdish Literary 

Criticism 

Özet 

Edebi eleĢtiri, edebiyatın bir dalıdır. ÇeĢitli aĢamalar ve süreçlerin yaĢanmasına rağmen, her 

aĢamada ve zamanda eleĢtiriye ağırlıklı olarak edebi metin eĢlik eder. Edebi metinlerin 

geliĢimi önemli bir süreçtir. GeliĢim için çeĢitli teorilerin ortaya çıktığı ve her teorinin çıkıĢı 

önceki teorilerin hatalarını düzeltmek ve hatalarına odaklanmak olduğu iddia edilebilir; bu 

yüzden uzun süredir edebiyat eleĢtirisinin egemenliğinde canlı bir değiĢiklik olduğu 

düĢünülmektedir.  

Bu çalıĢmamızda Güney‟deki edebiyat eleĢtirisinin tarihini Soran ve Badinan bölgelerine göre 

ortaya koymaya çalıĢmaktayız. Ayrıca Güney'deki edebiyat eleĢtirisinin baĢlangıcını (2003 

yılına kadar) tartıĢacağız. Bu çalıĢmanın amacı, Kürt edebiyatındaki farklı ürünlerin eleĢtirel 

bir gözle incelenebilmesidir. 
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Irak'taki Kürtlerin, Kürtçe‟de çeĢitli makaleler yazma özgürlüğü dünyanın diğer bölgelerine 

göre daha fazla olduğu için, Güney'deki edebi eleĢtiri kesinlikle diğer bölgelere göre daha ileri 

düzeydedir. Güneydeki edebiyat eleĢtirisinin köklerinin Sorani Kürt edebiyatına dayandığı ve 

edebiyat eleĢtirisi üzerine yazan ilk Ģairin Nali olduğu da söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: EleĢtiri, Edebi EleĢtiri, Kürt edebiyatı, Kürt Edebiyat EleĢtirisi Tarihi 

 

DESTPÊKT 

Têgeha Rexneya Edebî 

Rexneya edebî di nav edebîyata cîhanê de pir kevn e. Weke hinek zanistên din li 

Yewnanistanê dest pê kirîye. Di destpêkê de rexne, li Yewnanistanê bi awayekî sade dest pê 

kirîye. PaĢê hêdî hêdî guherîn û pêĢkeftin bi ser de hatine. Heta ku li ser destê feylesofê 

yewnanî “Erîsto” bi awayekî têorîk eĢkere û berçav bûye. Di wî çaxî de hinekan têgeha 

rexneyê weke Ģirovekirinek ji bo têksta edebî bi kar anîye. Her weha hinekên din têgeha 

rexneyê weke li gorî hinek pîverên civakî û rewiĢtî li rexneyê dinêrî. Bi vî awayî  xuya dike 

ku têgeha rexneya edebî ji wate û hizir û boçûnên sade dest pê kirîye. PaĢê wate û ramanên 

berfirehtir û ji hev cuda  û alîyên cudatir ji xwe re girtine. Di serdemên kevin de rexne weke 

dibistan û rê û rêbaz tune bû, belkî digel felsefeyê  bû yan beĢek bû ji felsefeyê re. Her ji çaxê 

Yewnanistanê ên kevin de rexne  girêdayîbû bi felsefeyê re, lê belê di çaxê nû de rexne bêhtir 

girêdayîbû ji  estetîkêê re, ku leqek bû ji leqên felsefeyê re. PaĢê rexne bi zanistên mirovî ve 

hat girêdan. Anku rexneyê sûd ji zanistên mirovî wergirt weke dîrok, psîkolojî û civakî û hwd. 

Îcar ji encamê vê yekê rexneya dîrokî, civakî û pisîkolojî û hwd derketin holê (Salih, 2010: 6-

7). 

Rexneya edebî ji çaxê kevnar vir de hebû. Anku piĢtî peydabûna berhemên edebî dikarin 

bibêjin rexneya edebî weke pêwîstîyekê hat holê. Lê belê bi awayekî akademîk tune bû. Ji 

destpêkê de rexneya edebî girêdayî hest û sozên mirovî bû, li hemberî bûyerên xweĢ û nexweĢ 

ên jiyanê de. Îcar ev yek bû eger ku mirov li gorî bîr û boçûnên xwe rexneyê bike (Ehmed, 

2009:6). Pir guhertin li ser rexneya edebî hatîn encamdan, lê belê bi awayekî akademîk dîroka 

rexneya edebî ji sê qonaxan re derbas bûye, her weke bi vî awayê jêrê: 

Qonaxa Yekê: Rexneya  Kilasîkî 

Ji rexneya çaxê Erîsto û Pilaton re dihê gotin rexneya kilasîkî (Cuqî, 2016: 25). Ev Qonax ji 

çaxê 18an de dest pê dike. Di vî çaxî de ji bo Ģirovekirina berhemên edebî ji bal rexnegiran ve 

bi awayekî sereke giringî bi nivîskarî dihê dan (Ebdulrehman, 2010:6). Anku bi awayekî din 
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civak, dîrok, psîkolojî û jiyannameya nivîskarî dikirin rêyek ji bo Ģirovekirina têksta edebî 

(Nihêllî, 2019: 73). Ev yek di teorîya dîrokî, civakî û psîkolojî de dihê dîtin (Qadir, 2009: 63). 

Rexneya Kilasîk wan teorîyên rexneyê ji xwe re digire, ên ku giringî bi alîyê derveyî têkstê 

didin. Weke van egeran dîrokî, civakî, siyasî, aborî, jîngeh û psîkolojî hwd. Li gorî rexneya 

kilasîk, rexnegir têksta edebî bi rengvedana van egerên navborî girê dide. Anku ew egerên 

bandor li nivîskarî kirine ku têkstê binivîsîne. Îcar di vir de pêwîst e rexne ravekirin be, bêyî 

ku biryarê bide. Erkê rexnegir li vir ew e ku lêkolînê  ji wan egeran bike, ên bandor li ser 

nivîskarî kirine ku berhemî binivîsîne. Her weha peywendîya nivîskarî bi têkstê û dewr û ber 

ve eĢkere bike. Ev ji bo wê yekê ye, ku alîyên veĢartî di têkstê de eĢkere bikin. Bi ewê watayê 

ku têksta edebî rengvedana jiyana nivîskarî ye û hin caran têkst encamê serboriya nivîskarî ye 

digel ya civakê (Cuqî, 2016: 25). Her weha hin rexnegir wisa difikirin ku heta mirov ji têksta 

nivîskarî fêm bike pêwîst e ji nivîskarî fêm bike. Anku bi awayekî din pêwîst e Ģarezahî li ser 

jiyannameya nivîskarî bi awayekî giĢtî hebe heta bikare ji têkstê fêm bike (Warîn û Wêlik, 

2008: 100). Li gorî Rexneya Kilasîk rexnegir ji têkstê dest pê dike û li ser naveroka têkstê 

disekine. Lê belê ji têkstê bi dawî nayê. Belkî ber bi alîyê derveyî têkstê diçûn û bi tinê 

berhem dikir xala destpêkê. Lê belê xala navend û dawî ji karê wan li dor nivîskarî yan jîngeh 

û rewĢa nivîskarî bû (Cuqî, 2016: 26). 

Qonaxa Duyê:  Rexneya Modern 

Ev qonax ji çaxê 20î de dest pê dike. Di vê qonaxê de guhertin di rexneya edebî de hatin kirin, 

ku mirina nivîskarî ji bal Rolan Barthes ve hat ragihandin (Warîn û Wêlik, 2008: 77) Wate li 

cihê ku lêkolîn li ser nivîskarî bihê kirin, baĢtir dibe ku lêkolîn li ser xeber û têksta nivîskarî 

bihê kirin. Bi wê yekê ku têkst bi xwe canekî xweser e û cuda ye ji canê nivîskar. Her weke di 

teorîya ġêwazgerî, Binyadgerî, Formalîzm û hwd. de xuya dibe (Qadir, 2009: 63). Rexneya 

modern têksta edebî weke sîstemekê xweser û dûr ji nivîskarî datîne. Lêkolînê li ser esasê 

ziman û ciwanîya wê dikin. Ji her egereke derveyî têkstê dûr diêxin û giringî bi sîstemê têkstê 

didin. Di rexneya modern de desthelata nivîskarî li ser têkstê namîne û mirina nivîskarî dihê 

ragihandin. Îcar peydabûna rexneya modern ji bo sererastkirina rexneya klasîkî bû. Li gorî 

rexneya modern têksta edebî dikare wateyeke tam bide. Bêyî ku giringî bi alîyê derveyî têkstê 

bidin. Rexnegirên modern ji berhemên edebî dest pê dikin û ji berhemên edebî bi dawî dihên. 

Çunkî li gorî boçûna wan, berhem bi xwe dikare nûneratîya xwe bike û xwe bi dest 

xwendinên hemereng û cuda cuda berde dûr ji nivîskarî û rewĢa bergehê edebî tê de peyda bû 

yan ew jîngeha nivîskar tê de jiyayî (Cuqî, 2016: 27). Rexneya modern li bin bandora teorîya 

zimanvanîya nû peyda bû. Penayê dibe ber zimanî bi ewê watayê, ku ziman sîstemeke serekî 
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ya têksta edebî ye. Lewre alîyên zimanî kirin esas ji bo lêkolînên xwe û peyv bi peyv 

vedikolin û giringî bi dubare xwendinê didin. Li gorî rexneya modern dupatkirin yan tîpek bo 

çend caran dibe wateyeke taybet bigihînê û alîyên veĢartî eĢkere bikin (Gerdî, 1974: 50). 

Rexnegir li ser esasê sîstema têkstê kar dike, lêkolîna xwe dike. Ev hemû hewldan ji bo wesif 

û Ģirovekirina têkstê ye. Ew tiĢtê girîng bawerî jê re heye xwe dûr kirine ji biryardanê. Çunkî 

biryardan xwendevan ji dubarexwendina têkstê dûr dike û hêza vedîtinê lawaz dike û dibe ew 

biryardana rexnegirî li ser têkstê ĢaĢ be. Rexnegir li gorî rexneya modern li bersiva van pirsan 

digere weke berhemî tu mijar heye? Çima ev mijar heye? Çima mijareka din tune ye? Bi çi 

awayî qala mijara xwe kirîye? Çima bi awayekêî din qala mijara xwe nekirîye? û hwd. Ev ji 

wê yekê, ku têkst nûneratîya xwe dike û pêwîstî bi egerên dewrûber tune ye. Têkst senter e. Ji 

ewan teorîyên rexneyê yên lêkolîna xwe li ser têkstê bi xwe dikin. Ew jî: “ Formalîstên Rûs, 

Rexneya Nû, Binyadgerî, Simyolojî û hwd (Cuqî, 2016: 29). 

Qonaxa Sêyê: Rexneya Postmodern 

             Di vê qonaxê de bêhtir guhertin di rexneya edebî de hatin holê. Çunkî nivîskar û têkst 

her du bi hev re hatin piĢgohavêtin. Li cihê wan giringî bi xwendevanî hate dayîn. Wate 

xwendevan çawan têkstê dibîne wisa dixwîne û Ģirove dike (Ebdulrehman, 2014: 7). Ev yeke 

di Teorîya HelweĢangerayî, Hêrmonotîk, Teorîya Wergirtinê û hwd eĢkere dibe. Li gorî van 

teorîyên rexneyê têksta edebî her dema gihiĢte destê xwendevanî, wî çaxî nivîskarî tu mafek ji 

têkstê re tune ye (Cuqî, 2016: 63). Di rexneya postmodern de wergir senter e. Çunkî di karê 

rexneyê de eger kesek tune be têkstê bixwîne û Ģirove bike, wî çaxî têkstê tu giringî tune be. 

Giringî didin mewdayê bandora têkstê li ser wergirî û eĢkerekirina peywendîya di nava 

wergirî û têkstê de dûr ji nivîskarê têkstê. Her weke ew dibêjin: “Xwendevan azad e bi çi 

awayî jê fêm bike û şirove bike.” Bi vî awayî têksta edebî xwendineka zatî ye û têkst û wergir 

wateyê eĢkere dikin. Çunkî wate bi tenê di nava hizir û bîrên xwendevanî de tune ye. Belkî di 

nava xwendevan û têkstê de jî heye. Îcar li gorî çax û astê fêmkirin û paĢxana xwendevanî, 

xwendevanî wateyên ji hev cuda ji têkstê re eĢkere dike. Giringiya wê yekê eĢkere bikin, ku 

cureyeke din a rexneyê heye, nakeve bin van her sê qonaxan de. Ew jî Rexneya RewĢenbîrî 

(Cultural Criticisim) ye. Li gorî vê cure rexneyê wateya berhemê edebî eĢkere nabe dûr ji 

civak û dîrokê. Çunku edeb ji civak, dîrok û rewĢenbîrîyê nahê cudakirin. 

Dîroka Rexneya Edebî Li Başûr 

Dîroka rexneya edebî li BaĢûr em ê li gorî devera Soran û Badînan eĢkere bikin. Çunkî kurdên 

li Iraqê bêhtir ji parçeyên din azadîya nivîsandinê bi zimanê kurdî heye.  
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Dîroka Rexneya Edebî li Devera Soranan de

  

Rexneya edebî li BaĢûr di nava soranan de reh û kokên wê ji bo edebîyata Kilasîk a kurdî 

dizivire. Yekemîn helbestvanê qala rexneya edebî kiriye Nalî ye. Îcar em ê çendekê qala vê 

yekê bikin: 

Nalî 

Nalî helbestvanekî kurd ê soran e. Ku di sedsala 19an de jiyaye. Di helbestên xwe de qala hin 

îĢaretên rexneya edebî kirî ye. Weke helbest çi ye? Çavkanîya helbestê çi ye? Helbesta baĢ 

divê çawa be? Di hin malikên helbestê de pesnê xwe dide. Her weke bi vî awayî eĢkere dibe 

Nalî di malikeka helbestê de eĢkere dike ku dîwana xwe bi sê zimanan nivîsî ye. Helbet di 

edebiyata kilasîk de wesa bû, ku her helbestvanî di dîwana xwe de çend zimanan bi kar bîne. 

Anku bi awayekî din her helbestvanî helbestên xwe bi çend zimanan binivîse. Eve wê yekê 

eĢkere dike ku ew helbestvan kesekî zîrek û xwedî Ģîyan û qehreman e. Helbet ev yek ji bal 

Nalî eĢkere dibe, ku helbestên xwe bi sê zimanan nivîsandîne, ji bo vê yekê Nalî bi xwe 

dibêje: 

Faris û kurd û Ereb her sêm be defter girtume 

Nalî emro hakimî sê mulke, dîwanî heye  

(Mideris û Kerîm, 1986: 67) 

Anku di helbesta kilasîk de her helbestvanê peyvên erebî û farsî û turkî di helbestên xwe de 

kar bîne, ew helbestvanekî zîrek û baĢ e. Îcar divê malka jorîn de Nalî pesnê xwe dide ku 

karîye di dîwana xwe de sê zimanan bi kar bîne. Îcar di wî çaxî de pesinkirin yek ji karên 

rexneya edebî bû. Her weha di malikeka din a helbestê de Nalî dixwaze ku helbesteka pirî 

wate û hîkmet bibêje, lê belê ev yek di Ģiyan û taqeta wî de tune ye, belkî ev yek bi tenê di 

taqeta Xwedayê mezin de ye. Anku çavkanîya helbestê ji bal Xwedayê mezin de ye. 

 

Nalî, niyetî sîhrî beyan, hîkmetî şî‟re 

Emma niyetî quwetî dil, qudretî înşa 

(Mideris û Kerîm, 1986: 22) 

  

Anku Nalî di vê malika jorîn de çavkanîya helbestê eĢkere kirîye. Îcar ev  dibe yek ji karên 

rexneya edebî. Her weha Nalî di hin malikên din yên hellbestê de qala hin îĢaretên rexneya 

edebî kirîye. Weke helbest çi ye? Helbesta baĢ di vê çawa be? Dema dibêje: 

                                                           
 Devera Soranan ji parêzgeha “ Hevlêr, Silêmanî, Kerkûk û Helepçe “ ya BaĢûrê Iraqê  bi xwe ve digire. 
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Nalî „eceb be quwetî hîkmet eda deka 

Me‟nay zor gewre be lefzî kem û biçûk  

 

 

Di vê malka jorîn de hin îĢaretên rexneya edebî yên giring eĢkere dibin: 

 Helbesta baĢ li bal Nalî ew e ku ya kurt be û xwedî wateyeke mezin be. Anku 

daxwaza karînana rewanbêjîyê di helbestê de kirîye. 

Her weha Nalî bi awayekî baĢ giringî bi zimanê kurdî daye û eĢkere kirîye ku zimanê kurdî ji 

zimanê „erebî û farisî kêmtir nîne. Çunkî di wî çaxî de nivîsîn bi zimanê kurdî Ģerm û kêmasî 

bû û rexne jê re dihat girtin û li bal rexnegirên wî çaxî pêwîst e helbest bi zimanê „erebî yan 

farsî bihê nivîsîn. Çunkî li bal wan rexnegiran helbesta bi zimanê kurdî wê xwedî naverokek 

baĢ nebe. Her weke di van malikên helbestê de eĢkere dibe: 

 Teb‟î şekkerbarî min kurdî eger înşa deka 

 Îmtîhanî xoye meqsûdî le „emda wa deka 

 Kes be elfasim nelê xo kurdî ye xo kirdî ye 

Her kesê nadan nebê xoy talîbî me‟na deka 

(Mideris û Kerîm, 1986: 60) 

 

Anku di wî çaxî de rexnegiran bi awayekî din li zimanê kurdî dinêrî ku qaĢo ji zimanê „erebî û 

farsî kêmtir e. Lê belê Nalî pesnê zimanê kurdî daye û eĢkere kirîye ku zimanê kurdî ji zimanê 

farisî û „erebî kêmtir nîne û helbesta bi zimanê kurdî jî weke zimanê farsî û „erebî xwedî 

wateyeke mezin û zengîn û hûnerî dihê nivîsîn. Anku bi awayekî din Nalî zimanê hevberî 

zimanê „erebî û farsî ye. Her di malika jorîn de qala wê yekê dike rexneyê ji me re negirin ku 

berhem bi zmanê kurdî nivîsîye. Belkî bi awayekî baĢ li berhemê min  binêrin. PaĢê biryarê 

bidin. Bi kurtî bi van malikan  eĢkere dibin: 

 Rexneya xirab li berhemê min negirin, ku min helbest bi zimanê kurdî nivîsîye. 

Çunkî ez kurd im û helbest bi zimanê kurdî xwedî wateyeke mezin û fireh û pir 

hunerî digihîne. Îcar nabe hûn rexneyê ji me re bigirin ku min helbest bi zimanê 

kurdî nivîsîye. Belkî bi awayekî baĢ û kûr berhemê min bixwînin. PaĢê biryarê 

bidin. Wate Ģirovekirin û biryardan kakila rexneya edebî ne. 

 Her weha giringî bi senterekê rexneya edebî de ye.  Ew jî xwendevan e.   

Her weha ji bilî van helbestvanên jorîn binemayên rexneya edebî di helbestên Salîm, Kurdî û 

hwd. de. Lê belê da ku sînorê lêkolîna me berfireh nebe û ji sînorê lêkolîna xwe dernekeve em 
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qala van helbestvanan nakin. Rexneya edebî ya kurdî di çarçoveyê helbestê de dom dikir 

heta dawî ya çaxê 19an û destpêka çaxê 20î rexneya edebî ya kurdî di helbestê de hate 

veguhastin ji bo pexĢanê. Anku bi awayekêî din weĢanxane û rojname û kovar di nava kurdan 

de derketin holê, rexneya edebî pêĢkevtin ji xwe re anî û qonaxa nûjen di rexneya edebî de 

çêbû (Nihêllî, 2019: 65). 

. Bo nûmûne di sala 1920î de Emîn Feyzî Beg pirtûkek bi navê “Encumenî Edîban” nivîsî û li 

Stenbolê weĢandibû( Hemn Karim M Salih, 2016:98)  . Di vê pirtûkê de qala jiyan û 

berhemên hin helbestvanan hatîye kirin, digel hin têbînîyên rexneya edebî. Lê belê tiĢtê eĢkere 

di vê pirtûkê de ew bû ku dîroka edebî digel rexneya edebî hatîye tevlihevkirin. Her weha her 

di salên 20î de, di çaxê 20î de ġêx Nurî ġêx Salîh 25 gotaran bi nav û nîĢan (Edebîyatî Kurdî) 

bi navê (M. Nurî) di rojnameya Jiyan(Jiyanewe) de parve kirin, hinek bîr û boçûnên xwe yên 

rexneyê li ser hin berheman kirine. Her weha her di rojnameya Jiyan (Jiyanewe) de. Lê belê 

sala 1932an de gotareka bi du beĢan, bi nav û nîĢan “Edebiyatî Kurdî û Şa‟rekanman” li bin 

navê “Siyapuş” hate parvekirin. Di van gotaran de nivîskarî hin bîr û boçûnên xwe yên 

rexneyê li ser berheman derbirrîne. Her weha di nava salên 1939-1949an de bo maweyê 10 

salan kovara Gelawêj derket holê, ku hin nivîskaran gotarên rexneyî di nava rûpelên wê 

kovarê de parve kirin weke: “Faîq Bêkes, Cemîl Rojbeyanî, Refîq Hilmî û hwd ”. Her weha Elî 

Kemal Bapîr Axa di sala 1939an de pirtûkeke bi navê “Guldestey Şu‟eray hawe„srim” parve 

kirîye. Nivîskarî di vê pirtûkê de qala jiyan û berhemên helbestvanan kirîye. Anku ev pirtûk 

bêhtir girêdayî alîyê dîroka rexneya edebî ye. Her weha di sala 1941ê de bergê yekê ji pirtûka 

“Şî‟r û Edebiyatî kurdî” ya Refîq Hîlmî belav bû. Nivîskarî di vê pirtûkê de qala jiyana 

helbestvan Ehmed Muxtar Caf, Pîremêrd, Hacî Qadirî Koyî û hwd dike. Ev pirtûk bêhtir diçe 

di qalibê dîroka edebî de. Lê belê hin bîr û boçûnên rexneyên xwe li ser helbestên wan 

derbirîne. Her weha di nava salên 1943-1947an an de bo maweyê 4 salan kovara Dengî Gêtî 

Taze derket hole. Hin nivîskaran mijarên rexneyê di nava rûpelên kovarê de parve kirin weke: 

“Tewfiq Wehbî, Cemîl Bendî Rojbeyanî, Faêq Tewfîq û hwd.”. Her weke Tewfîq Wehbî 

gotarek li bin navê “Tenqîd ” parve kirîye û dibêje: 

“Tenqîd kirdeweyekî zor pêwîste bo dozînewey rastî û berizkirdinewey zanist û 

xwênewarî....le naw netewe berzekan kirdeweyek tenqîdî bo enusrê. Amancî tenqîd her 

dozînewey rastîye bo sûdî giştî û rakêşanî lê wirdbûnewey mirove li ser kirdewekan ta çaktir 

lê bikulinewe û pitir şarezayî têde peya bikin”. 

                                                           

 Ji bo mifa wegirtin ji binemayyên rexneya  edebî di helbestên Salim, Kurdî hwd, bizivre pertûka “  peydabûnî 

rexneyî edebî le şî‟rî kilasîkî kurdî  ta cengî gêtî cîhan  “  ya nivîskar Ebdulla Yasîn Amêdî 
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(Sabîr, 2006: 72) 

Her weha di navbera salên 1950-1959an de rexneya edebî ya kurdî geĢe kir û pêĢkeftin ji xwe 

re anî. Ji ber van egerên jêrîn: 

 Hin kovar û rojname derketin holê weke: “Bilêse, Hetaw, Hîwa, Şefeq, Pêşkewtin, 

Jîn” ku di nava rûpelên van kovar û rojnameyan de hin gotarên rexneya edebî parve 

bûn. Lê belê ew rexneya sade bû, ne ku akademîk bû. Nivîskarî bîr û boçûnên xwe 

li ser berhemên edebî înan ziman. 

 Her weha hin pirtûk li ser edeba kurdî derketin holê, ku di nava rûpelên wan 

pirtûkan de hin bîr û boçûnên xwe li ser berheman anîn ziman weke: “Mêjûy Edebî 

Kurdî ya Elaedîn Sicadî, bergê duduyan ji pertûka Şî‟r û Edebiyatî Kurdî ya Refîq 

Hîlmî .” 

 Vebûna beĢa ziman û edebîyata kurdî li zanîngeha Bexdayê, piĢtî ĢoreĢa 14ê 

tîrmehê 1958an guhertin li tevayîya dewleta Iraqê çêbû. Îcar ji encamê van 

guhertinan hin rojname û kovar bi zimanê kurdî derketin holê û beĢa ziman û 

edebîyata kurdî li zanîngeha Bexdayê vebû. Îcar rexneya edebî li bal helbestvan 

Goran weke programê xwendinê dihat gotin. 

 

Her weha di nava salên 1960-1969an de hin Ģagirdên kurd li derve doktora dikirin û 

Ģehadetnameyên dokotorayê di edebîyata kurdî de bi dest anîn. Îcar eve bû eger ku dergehek 

nû ji bo rexneya edebî vebe weke: 

(Rîyalîzim di Edeba Kurdî da) ya Dr. Îzedîn Mistefa Resul, (Kurtemêjûy Hawçerxî Edebiyatî 

kurdî) ya Dr. Maruf Xeznedar, (Hacî Qadirî Koyî- Jiyan û Berhem) ya Dr. Îhsan Fuad 

(Nihêllî, 2019: 67). 

 

Her weha hin rojname û kovarên di vî çaxî de derketin holê weke: Kovara Ronahî, 

Rojnameya Birayî û hwd. (Sabîr, 2006: 74)
 

Di nava salên 1920-1969an de pirtûk û gotarên rexneya edebî li bal van nivîskarên parve kirin 

weke:  

“Emîn Feyzî Beg, Elî Kemal Bapîr, Refîq Hîlmî, Marif Xeznedar, Îzedîn Mistefa Resol, Şêx 

Nurî Şêx Salih, Cemîl Bendî Rojbeyanî, Siyapuş, Newroz, Hisên „Arif, Elaedîn Sicadî, Tewfîq 

Wehbî, Kamil Hesen Besîr, Dr. Îhsan Fuad, Marif Berzincî, Mihirim Mihemed Emîn, 
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Mihemed Mela Kirîm, Şêx Mihemed Xal, Goran, Pîremêrd, Faêq Bêkes, Îsma‟îl Resul, 

Ebdilrezaq Bîmar, Nesrîn Fexrî û hwd
 

Di nava salên 1970-1980î de guhertineke mezin di nava kurdan de ji  alîyê sîyasî, aborî, 

rewĢenbîrî û hwd çêbû. Îcar evê guhartinê alîyê rexneya edebî jî  ji xwe re girt û pêĢkeftin ji 

xwe re anî û dergehekê nû li pêĢîya rexneya edebî vebû. Ji ber van egerên jêrîn:  

 Rêkeftinameya di 11 adarê 1970î de, di navbera BaĢûr û Dewleta Iraqê de bû. Ku di 

vê rêkeftinê de mafê gelê kurd hate dayîn ji bal dewleta Îraqê ve; ku gelê kurd azad 

bû û zimanê kurdî bû zimanekî fermî li dem û dezgehên dewletê. Îcar qonaxeke nû 

li Iraqê û BaĢûrê Iraqê dest pê kir û guhartin di hemû warên rewĢenbîrî de çêbû û 

nivîskarê kurd azadî û bêsansor berhem û gotar dinivîsîn. Her weha her ji encamê 

vê rekeftinameyê de hin kovar û rojname derketin holê, ku em dikarin bibêjin cuda 

bû digel salên pêĢîn, ku di salên pêĢîn de kêm kovar û rojname derketibûn. Lê belê 

di sala 1970î de û vir ve ev kovar û rojname derketin holê weke kovara:  

“Nûserî Kurd, Ruşenbîrî Niwê, Rojî Iraq, Hewlêr, Asoy Zanko, Kolêcî Edebiyat, Beyan, 

Sirwe, Defterî Kurdewarî, Kurî Zanyarî Kurd, Nûserî Niwê, û hwd.  

Her weha rojama weke: Hawkarî, Bîrî Niwê, Birayetî, û hwd.  

Îcar di nava rûpelên van kovar û rojnameyan de pir gotarên rexneya edebî hatine nivîsandin. 

Anku bêhtir rexneya edebî geşe kir û pêşkeftin ji xwe re anî ”. (Resul, 1981)
 

 Her weha derketina hin pirtûkên edebîyata kurdî, ku di nava wan pirtûkan de qala 

rexneya edebî hatîye kirin, ew jî ev in:  

“Karwanî şî‟rî niwêy kurdî ya Kakey Fellah, Şî‟rî kun û niwê ya A. B. Hewrî, Çend 

meseleyekî şî‟rî ya Şêrzad Ebdulrehman, Nerix Şinasî ya Elaedîn Sicadî, Her weha di dawîya 

1970î de Heme Seîd Hesen du pirtûk bi navê Şî‟r Helwîste û Wişekan degerênewe medarî 

xoyan, Edeb û rexne ya Ezîz Gerdî, Pîremêrdî Şa‟îr ya Mihemed Resul Hawar, Çend sirincêk 

le Pîremêrdî şa‟îr ya Fireydun Elî Emîn û hwd.  (Resul, 1981) 

Îcar derketina van pirtûkan bû eger ku rexneya edebî ya kurdî ber bi pêĢ ve biçe û bizava 

rexneya edebî ji qonaxên pêĢî xwe xurttir bû. 

 Damezirandina Giropê Riwange
1 

di sala 1970î de bû eger ku hin gotarên rexneyê ji 

bal nivîskaran bihên nivîsîn. Îcar hin nivîskaran pesin û piĢtevanîya Giropê 

Riwange dikir. Hin nivîskaran dijî Giropê Riwange gotar dinivîsîn. Heta nivîskarên 

vê giropê digel hin nivîskarên din têksta edebî dikir rêyek ku bersiva hevdu didan. 

                                                           

 Giropê Riwange di sala 1970î de li bajêrê Hewlêr hate damezirandin. Nûjenkirin di roxsar û Naveroka helbestê 

armanca sereke ya  Giropê Riwangeyan bû. 
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Îcar her çawa be giring e bihê gotin ku damezirandina Giropê Riwange bû eger ku 

rexneya edebî pêĢkeftin ji xwe re anî.  

 Her weha weĢanxane di nava kurdan de bi awayekî baĢ li Silêmanî û Hewlêrê 

derketin holê. 

Lê belê rêkeftinameya xiyanetkara Cezayîrê ya 1975an di nava dewleta Iraqê û Îranê de çêbû. 

Di vê rêkeftinameyê de hemû mafê gelê kurd jê hat sitandin, ku di beyannameya 11 adarê ya 

1970î de dabû gelê kurd. Her weha piĢtî 1975an Enfalê bi serê gelê kurd de anî. Armanca wan 

ji Enfalê ew bû ku gelê kurd nehêlin û ji nav bibin. Îcar ji vê rewĢa xirab a BaĢûrê Iraqê 

bandora xwe li ser rexneya edebî ya kurdî kir, ku edebîyat bi awayekî giĢtî û rexneya edebî 

weke beĢek ji edebnasî yê ber bi lawazî û paĢve diçû. Lê belê di dawîya salên 1970î de hin 

gotar û berhemên kêm yên rexneya edebî derketin holê(Hemn Karim M Salih M salih, 

2016:55). Taybetmendîyên rexneya edebî ji vî çaxî ev in:   

 Nivîskaran li gorî bîr û boçûnên xwe têksta edebî Ģirove dikirin. 

 Rexnegirên taybetmend û pispor tune bûn. 

 Di berhem û gotarên wî çaxî de hêriĢkirin û xeberdan digel hev bû. 

 Hewildaneka kêm hatkirin ji bal rexnegiran ku ĢaĢîyên têkstan sererast bikin. 

 Bi awayekî baĢ ji têgeha rexneyê fêm nekiribûn. 

Nivîskarê di nava salên 1970-1980î de pirtûk û gotarên rexneya edebî belav kirin. Hin ji wan 

nivîskaran yên Qonaxa PêĢîn bûn, anku salên borî bûn û karê xwe didomand. Hin ji 

nivîskaran destpêk bû di meydana rexneya edeba kurdî de ku gotar û berhem belav dikirin. 

Ew jî ev nivîskar in : 

“Dr. Îzedîn Mistefa Resul, Dr. Marif Xeznedar, Ehmed Herdî, Kakey Fellah, Dr. Mihemed 

Nurî Arif, Dr. Amîn Elî Mutabçî, Refîq Sabîr, Selah Şiwan, Erselan Baîz, Mehmod Zamdar, 

Hesîb Qeredaxî, Şêrko Bêkes, Dilşad Ebdilla, Dilşad Merîwanî, Sabîr Reşîd,  Ezîz Gerdî, 

Mihemed Salih Dîlan, Muherem Mihemed Emîn, Mihemed Mewlud(Mem), Iraq Mukiryanî 

(Sabîr, 2006: 60-100) 
 

Kemal Xembar di pirtûka “Berew cîhanî şî‟rî çend şa‟rêk” de ji bo rexneya edebî di 1970î de 

dibêje: 

“Zorbey rexnekan xalî nebûn le kartêkirdinê aydiyolojîya ziyatir bayexyan be nawero de da le 

wey bayex bayex be layenî hûnerî bidin. Meger car û bar lemewla  hendê rexnegir tiwaniyan 

le meseley teknîkî şî’r û çîrok nizîk bibinewe.” 
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Ewaney ke rexneyan denûsî jimareyekî kem bûn hindêkiyan gorepanekeyan çolkirdewe, 

hindêkîşyan berdewamin, belam dûrin le edeb û rexney niwê. Le ber ewe neyantiwanîwe 

xoyan pê bigeyenin û şitî niwê pêşkeş bikin”  

(Xembar, 2008: 390-391).
 

Her weha di nava salên 1980-199î0 de bi awayekî giĢtî rewĢa BaĢûrê Iraqê xirab bû. Îcar 

rexneya edebî paĢ ve çû û lawaz bû.  Ji ber van egerên jêrîn: 

Enfala gelê kurd ji bal dewleta Iraqê ve her didomand. Ku gelê kurd dikuĢtin û mal û xanîyên 

kurdan xirab dikirin. Ya duyan despêka sala 1980î de Ģêrê di nava Iraq û Îranê de dest pê kir û 

vî 8 salan dom kir. Anku di 1988an de dawî li Ģer hat. PaĢê her di sala 1988an de Kîmyabaran 

bi Helepçe de kir. Ku 5000 kesên sivîl kuĢtin.  Ji ber van du egerên li jorîn rewĢa BaĢur 

nexweĢ û xirab bû. Îcar vê rewĢa xirab bandora xwe li ser rexneya edebî kir ku ber bi paĢ ve 

biçe û lawaz be. Lê belê ev rewĢa ne bû, eger ku hîç gotar û berhemên rexneya edebî derkevin 

holê, Belkî gotarên rexneya edebî di kovar û rojnameyan de ji bal nivîskaran ve her dom kir 

(Zebari & Babayiğit, 2021a) 

 Hebûna kêm kovar û rojnameyan di nav salên1970î de kêm bû. Îcar di nava wan 

kovar û rojnameyan de qala mijarên rexneya edebî dihat kirin weke kovar û 

rojnameyên : “Rewşenbîrî Niwê, Rojî Iraq, Nusrsî Kurd, Rojî Iraq, Karwan, Beyan, 

Kurî Zanyarî,”. Her weha rojnameyên : “Hawkarî, Paşkoy Îraq, Bizav, Aso” ku di 

nava van rojname û kovaran de qala mijarên rexneya edebî dihat kirin (Hîtu, 2012: 

131).
 

 Damezirandina Gropa Telî‟yekan(PêĢrewekan)
. 
di despêka 1980î de. Hin nivîskaran 

ji bo vê giropê gotarên rexneya edebî nivîsîn. Îcar hin nivîskar dijî vê giropê gotar 

dinivîsîn û hin nivîskaran piĢtevanîya vê giropê dikir. Îcar Eve bû eger ku rewĢa 

rexneya edeba kurdî ber bi pêĢ ve biçe. 

 Her weha derketina hin pirtûkên edebî ku di nava wan pirtûkan de qala rexneya 

edebî dihat kirin weke:  

“Pertûka Çend basêk derbarey edeb û rexney edebî ya Îsma‟îl Resuî (Resul, 1981) û
 
Çend 

witarêk derbarey edeb û rexney kurdî ya Kemal Memend Mîrawdelî ( Mîradelî, 1981). Pertûka 

Naley Derûn ya Şêx Mehemed Xal û hwd.” 

 

Taybetmendîyên rexneya edebî wî çaxî: 

 Rexneya wî çaxî rexneyeka hevalînî bû. Anku pesnê berhemên nivîskarî dikir ji ber 

hevalînîyê. 
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 Têksta edebî dikir rêyek ji bo bersivdana hevdu. Anku rexne di xizmeta têkstê de 

kar înanîye. 

 Li gorî bîr û boçûnên xwe têksta edebî Ģîrove dikir. 

 Li gorî teorîyên rexneyê têksta edebî Ģîrove edikir. 

 Teorîyên rexneya edebî ketin di nava edeba kurdî de weke Dr. Kamil Hesen Bresîr 

behis dike. 

Evan nivîskarên jêrîn pirtûk û gotarên xwe di nava salên 1980-1990î de parve kirîne: “Kemal 

Xembar, Îsma‟îl Rojbeyanî, Azad Ebdulwahid, Fireydûn Ebdull, Dr.Nafih Akreyî, Dr. Îhsan 

Fuad, Dr. Îzedîn Mistefa Resull, Selah Şiwan, Mewlûd Îbrahîm Hesen, Mehmud Zamdar, Edil 

Germîyanî û hwd. ” (Zebari & Babayiğit, 2021b) 

Her weha di nava salên 1991-2000î de çaxê zêrîn di nava kurdan de dihê hesibandin, ji ber ku 

BaĢûr azad bû. Îcar ev yek bû eger ku rexneya edebî ber bi pêĢ ve biçe, ji ber van egerên jêrîn: 

 Serhildana li BaĢûrê Iraqê çêbû. Îcar gelê kurd azad bû û ji bin zilm û sitemê 

derketin. Ev bû eger ku her kes azad xeber bide û binivîse. 

 Vebûna zanîngehan li BaĢûrê Iraqê ku di nava wan zanîngehan de beĢa ziman û 

edeba kurdî vebûn û rexneya edebî weke ders di nava progirayê xwendinê de di hat 

xwendin. 

 WeĢanxane derketin holê, ku di nava wan weĢanxaneyan de pirtûkên rexneya edebî 

û kovar û rojname derketin holê. 

 Damezirandina hin giropên nûxwazî ku bûne eger ku rexneya edebî ber pêĢ ve biçe. 

 

Dîroka Rexneya Edebî li Devera Badînan   

Serhildana edebî li hêrêma Badînan heta salên 1930î dizivire. Ku nivîskarên devera Badînan 

berhemên xwe di kovar û rojnameyên ġamê û soranan de parve dikirin. Çunkî her ji salên 

1930-1969an de hîç kovar û rojnameyek li devera Badînan tune bû. Îcar ji ber tunebûna 

rojname û kovaran li devera Badînan nivîskarên devera Badînan berhem û gotarên xwe di 

kovar û rojnameyên ġamê û soranan de parve dikirin. Îcar ji ber vê yekê rewĢenbîran agahî ji 

berhemên wan tune bû û rexne lê nedihat girtin. Ji ber vê yekê asta rexneyê bi awayekî baĢ 

lawaz bû. Anku em dikarin bibêjîn heta salên 1969an rexne li devera Badînan tune bû (Xalîd, 

2004: 13). 

Le belê di salên 1970-1990î de qonaxeka nû li herêma Badînan derket holê. Çunkî YNK-D 

hat damezirandin û hin rojname û kovar derketin holê weke: “Hîvî 1970-1974an de ku 7 
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hejmar jê re derketin. Rewşen 1973an de tenê yek hejmar. Peyv di 1980î de tenê yek jimare. 

Dengê Me 1980- 1984an de. Çiya du jimare derketin holê.” (Nihêlî, 2013: 5-8). Îcar ji ber vê 

yekê rewĢa edebî û rexneya edebî li devera Badînan ya xirab bû heta berî serhildana BaĢûrê 

Iraqê.  Her weke Ehmed Ebdulla Zero dibêje: 

“ Rexneya edebî ya ekadimîk tune bû. Belkû bi tinê têbînî û alîyên şaşî di têkstê de dihatin 

eşkerekirin. Anku rexneya edebî di Qonaxa destpêkî da bû.” 

(Zero, 2017).
 

  

Her weha Dr. Nafi „Akreyî ji bo rewĢa rexneya edebî li devera Badînan dibêje: 

“Rexneya edebî li Devera Badînan bi taybetî û li herêmekanî zor qurbeser û sawaye û li ser 

hîç binaxekê ekadimîk û hûnerî tune ye. Belku bo teşhîr û xeberdan û hevaletî û pesnkirinê ye. 

Anku ew yek eşkere ye ku bi awayekê baş rexneya edebî peyda nebûye. Mirov şermizar dibe 

eger qala rexneya edebî bike.” 

(Akreyî, 1981: 55) 

             Ji van xeberan re eĢkere dibe ku rexneya edebî bi awayekî giĢtî li BaĢûrê Iraqê û 

devera Badînan bi taybetî heta berî serhildana 1991ê de ya lawaz û akademîk tune bû. Çunkî 

rexneya wî çaxî de caran bersivdan û hêriĢkirana hevdu bû. 

Evan nivîskaran berhem belav dikirin weke: “Sadiq Bihaedîn Amêdî, Feysel Mistefa, Xelîl 

Dihokî, Ebdulrehman Mizîrî, Îdrîs Mihemed Elî, Mehemed Emîn Doskî, Dr. Nafi‟ Akreyî, 

Ehmed Ebdulla Zero û hwd .” (Nihêllî, 2019: 68). 

Lê belê piĢtî 1991ê li baĢûr serhildan çêbû. Îcar ji ber vê yekê Bakûrê Iraqê bi awayekî giĢtî 

guhertin çêbû di sîyaset, dîrok, edebî û hwd. Anku qonaxeke nû li baĢûr çêbû. Îcar vê yekê 

bandora xwe li ser edebiyatê tevahî hebû û rexneya edebî jî weke beĢek ji edebê kete 

qonaxeka nû, ji ber van egerên jêrîn: 

 Serhildan çebû û gel azad bû hemû kesan bi azadî dinivîsî. 

 Zanîngeha Duhokê 1992an de ava bû. Di nava zanîngehê de beĢa ziman û edeba 

kurdî vebû, rexneya edebî weke progiramê xwendinê hat xwendin û hin tezên 

lîsansa bilind û doktorayê li ser rexneya edebî hatine nivîsandin. Îcar eve hemû 

dibin eger ku rexneya edebî ber bi pêĢ ve biçe. 

 Avabûna giropên edebî weke “Giropê nûkirin her û her û Gropa Akrê” bûn eger ku 

rexneya edebî ber bi pêĢ ve biçe. Çunkî avabûna van her du girûban rexne jê re 

dihat girtin. Hin kesan dijî giropî sekinîn û hin kesên din piĢtevanîya giropî dikir.  
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 Her weha rola rojname û kovaran pêĢveçûn ji xwe re anî. Çunkî berî 1991ê asta 

rojname û kovaran li devera Badînan lawaz bû. Lê belê piĢtî serhildana 1991ê hin 

rojname û kovar derketin holê weke “Nûxaz, Metîn, Pîrs, Nûbûn, Serheldan û hwd 

.” Îcar ev bû eger ku rexneya edebî peĢ ve biçe. 

 

 ENCAM 

Reh û kokên dîroka rexneya edebî li BaĢûr, ji bo helbesta kilasîk a kurdî dizivire. Çunkî 

îĢaretên rexneya edebî di helbestên klasîk de dihên dîtin. Reh û kokên rexneya edebî di nava 

edebê kurdî de ji bo çaxê 19an helbestvan NALÎ dizivire. Çunku îĢaretên rexneya edebî di 

helbestên NALÎ de dihên dîtin Weke helbest çi ye? Çavkanîya helbestê çi ye? Helbesta baĢ 

divê çawa be? 

Devera Badînan li qonaxa piĢtî Serhildana BaĢûr pêĢkeftin ji xwe re anî. Lê belê di asta pêdivî 

de tune bû. Anku rexneya wan li gorî rê û rêbazên rexneyê lawaz bû. Nemaze rê û rêbazên 

rexneyê tune bûn. Lê belê piĢtî çaxê 2003an bêhtir geĢekirin ji xwe re anî û rê û rêbazên 

rexneya nû hatin dîtin. Lê belê bi awayekî teorî qala wan hatîye kirin. Di warê piraktîkî de di 

asta pêdivî de tune ye. 
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             ÖZET 

 Bir toplumda ölüm ve sonrasında yapılan tören ve uygulamalar, o toplumun 

inançlarının genel çerçevesinin anlaşılması için önemli ipuçları içerir. Bu tören ve 

uygulamalar toplum ilişkilerini canlı tutan ve topluma mensup bireylerin neredeyse tamamını 

kapsayan sembolik değerlerle doludur. Özellikle geleneğin tesirli olduğu toplumlarda bu tür 

törenler, o toplumun fertleri için günlük hayatın önemli bir parçası olmuştur. Bu sembollerden 

hareketle toplumsal yapının oluşumu, işleyişi ve keyfiyeti hakkında bilgiler elde edilebilir. 

Diğer taraftan bu törenlerin tesirini kaybetmesinden veya alanının daraltılmasından o 

toplumun geleneğe bağlı yapıyı sürdürüp sürdürmediği ya da gelenekten ne kadar uzaklaştığı 

da anlaşılabilir. Bu bağlamda ölüm etrafında oluşmuş geleneği ortaya koyma adına yapmış 

olduğumuz “Diyarbakır’da Taziye Geleneği” konulu bu çalışmamızda, etrafında çok önemli 

sosyal ilişkiler gelişen, sosyal destek anlamında canlılığını koruyan ve önemli bir gelenek 

olan taziye hakkında bilgiler vermeye çalıştık.  
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TRADITION OF CONDITION IN DİYARBAKIR 

Abstract 

Ceremonies and practices performed in a society after death contain important clues 

for understanding the general framework of the beliefs of that society. These ceremonies and 

practices are full of symbolic values that keep social relations alive and cover almost all of the 

individuals belonging to the society. Especially in societies where tradition is influential, such 

ceremonies have been an important part of daily life for the members of that society. Based on 

these symbols, information can be obtained about the formation, functioning and arbitrariness 

of the social structure. On the other hand, it can be understood whether that society maintains 

the tradition-based structure or how far it has moved away from the tradition, as these 

ceremonies lose their influence or their scope is narrowed. In this context, in this study on 

"Condolence Tradition in Diyarbakir", which we have done in order to reveal the tradition 

formed around death, we tried to give information about condolence, which is an important 

tradition that maintains its vitality in terms of social support, around which very important 

social relations develop. 

 

 Key Words: Diyarbakır, Condolence, Tradition, Social Support, Death 

 GİRİŞ 

Ölümsüz bir yaşam olmadığından ilk çağlardan günümüze kadar insanoğlu ölümü 

düşünmüş ve onu tanımlamaya çalışmıştır. Kişilerin dünyaya bakış açılarına göre tanımlanan 

ölüm, hayatın her alanına; sanata, edebiyata, bilime ve felsefeye konu olmuştur. Çağlar 

boyunca insanları etkilemiş ve yönlendirmiş bir gerçeklik olan ölüm, sadece atık olarak geride 

ceset bırakan biyolojik bir olay
2
 olmayıp aynı zamanda gerçekleştirilen uygulamalarla sosyal 

hayatı ilgilendiren bir durum haline gelir. Ölümle ilgili inanç ve pratikler ölümden önce 

başlar, ölüm sürecinde ve ölümden sonra da devam eder. Bu tür inanç ve uygulamalar, 

toplumsal bir gerçeklik olarak ölümün sosyolojik okumaya tabi tutulmasını mümkün kılar. 

            Sosyoloji, ölümün “yaşamsal fonksiyonların sona ermesi” şeklindeki biyolojik 

tanımını sosyal faktörlerle ilişkilendirilerek ele almaktadır. Sosyolojideki en önemli kabul 

                                                           
2
 Louis-Vincent Thomas, Funeral Rites, Çev. Nermin Öztürk, (Cenaze ayinleri), Necmettin Erbakan 

Üniv.İlahiyat Fakültesi Dergisi Yıl 2003, s 238 
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ölümün, ölen kişi için biyolojik olarak bir son anlamına gelirken, geride kalanlar için yarattığı 

yoksunluk süreci içinde sosyal ilişkilerle birlikte şekillenen keder, ağıt, yas, taziye gibi 

kavramlar çerçevesinde vücut bulan ritüellerden dolayı sosyal bir olgu olduğudur. Ölüm ve 

sonrasında yapılanlar ve bunlara yüklenen anlamlar sosyo-kültürel, etnik yapı, zaman ve inanç 

ile ilgili değişkenlere bağlı olarak bir kültürden diğerine farklılıklar gösterebilmektedir. 

Kimilerine göre ölüm bir yok oluşu ifade ederken kimilerine göre sonsuz, yeni bir hayata veya 

asıl hayata başlamaktır. Bu farklı anlayışlardan dolayı ölüm ve sonrasında her toplumun 

kendine göre ölümü anlamlandırmasına bağlı olarak yaptıkları ölüm/ölüm sonrası 

uygulamalar, adetler ve inanışlar vardır. Bu uygulama ve inanışlar o toplum bireylerince 

benimsenir ve uygulanırlar. Bu şekilde sonuçları ve göstergeleri
3
 açısından sosyal bir olaya 

dönüşen ölüm, ölüm sosyolojisinin konusu olmaktadır. 

            Ölüme ilişkin ritüeller toplumdan topluma değişmekle birlikte önemli işlevlere 

sahiptir. Ölüm çevresinde kümelenen ve ölüyle toplum bireylerini kuşatan bu inanmalar, 

adetler, törenler ve kalıplaşmış davranışlar başlıca iki gruba ayrılabilir. Bunlardan birincisi 

ölenin öte dünyaya gidişini kolaylaştırmak; onun hem dünyada bıraktıklarının gözünde hem 

de öte dünyada mutlu bir ölü olmasını sağlamak için yapılan uygulamalardır. İkincisi ise, 

ölenin yakınlarının ruhsal durumlarını düzeltmek, onlara destek olmak ve onları yeniden 

topluma dâhil etmek amacıyla yapılanlardır.
4
  Bir toplumun kültürünü, düşünüş şeklini, 

toplumsal yapının temellerini ve toplumun geçirdiği değişimleri anlamak için ölüm ve onun 

etrafında geliştirilen ritüeller önemli unsurlardır. Bu uygulamalara bakılarak toplumun 

kültürel birikimlerinin kaynakları en iyi şekilde anlaşılabilir. 

DİYARBAKIR’DA TAZİYE UYGULAMALARI 

            Ölüm, insanoğlu için dayanılması en zor acılardan biri olarak, ölenin yakınlarına çok 

büyük acı verir. Bundan dolayı tanıdık kimseler bu acıyı paylaşmak ve teselli edip destek 

olmak için ölen kimsenin ailesini ziyaret ederler, onları yalnız bırakmazlar. Ölüm olayını 

duyan akraba, komşu ve dostların, bu olaydan duydukları üzüntüyü ölen kişinin birinci derece 

yakınlarına bildirmesi olayına “taziye” denmektedir. Bu olayın bir diğer adı da başsağlığıdır 

                                                           
3
 Zülküf Kara, Ölüm Fenomeni Üzerine Bir Din Sosyolojisi Araştırması –Kayseri Örneği- (Erciyes Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü- Yayınlanmamış Doktora Tezi) Kayseri, Şubat 2009,  s. 1. 

4
 Nilgün Çıblak, “Anadolu’da Ölüm Sonrası Mezarlıklar Çevresinde Oluşan İnanç ve Pratikler”, Türk Kültürü, 

Sayı 474, 2002,  s. 2 
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ki bu da ziyaret sırasında gelenlerin ölenin yakınlarına hitaben söyledikleri “başınız sağ 

olsun” ifadesinden kaynaklanmaktadır.
5
 Ölen kişinin geride bıraktığı ailesi ve yakın akrabaları 

halk arasında “cenaze sahibi” olarak adlandırılmaktadır.  

Cenaze sahibini teselli etme, acısını paylaşarak hafifletme, ona destek olma
6
 

anlamlarına gelen taziye hem acıyı hem de yası azaltmaya yönelik pek çok kültürde mevcut 

olan bir uygulamadır. Küskünlerin barışmalarına vesile olan, acıların paylaşıldığı, sosyal 

dayanışma ve bütünleşmenin önemli bir unsuru olan taziye, geleneksel değerler ve 

uygulamalar bağlamında sosyal değişme ve çözülme sürecine rağmen Diyarbakır’da hala 

güçlü bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Taziyeler eş, dost, akraba ve komşuların bir 

dayanışması olarak algılanır. Yakınlarını kaybeden insanların kendilerini yalnız hissettikleri 

bir zamanda eş, dost ve tanıdıklar tarafından teselli olmaları, maddi-manevi sıkıntılarının 

hafiflemesi sağlanır. Taziyeye katılmayanlar “cemaat adamı veya toplum adamı değil” 

denilerek ayıplanır. Ölüm olayının gerçekleşmesiyle beraber teçhiz ve tekfin işlemlerinde 

yardımcı olmak üzere bir araya gelen dost, akraba ve komşular defin işleminden sonra da bu 

desteklerini sürdürüp ölü sahibine taziyelerini ileterek acısını paylaşıp hafifletmeye çalışırlar.    

            Ölen kimsenin yakınları esnaf ise belirli bir süre dükkânlarını kapalı tutarlar. Bu süre 

bazen birkaç günü bulabilmektedir. Bu şekilde ölüm dolayısıyla dükkânlarını birkaç gün 

boyunca açmayanlar dükkânlarına “taziye dolayısıyla kapalıyız” yazısı asarlar. Dükkânın 

uygun yerine belirgin bir şekilde asılan bu yazı ile işyerinin açılmama sebebi bildirilmekle 

beraber bir bakıma ölüm olayı da ilan edilmiş olur. Bununla çevredekiler haberdar olurlar ve 

taziyeye giderler. Diyarbakır’da yaşayanlar arasında mazeretsiz olarak birinin taziyesine 

gitmeme küslük sebebi sayılır. Böyle davranan kişi kınanır. Taziyesine gitmediği kimseler de 

kendisinin taziyesine gelmezler. 

TAZİYE YERİ 

            Diyarbakır’da, halkın çok önem verdiği taziye ziyaretlerinin kabul edildiği mekânlar 

zaman içerisinde sosyal değişime ve modernleşmeye bağlı olarak bazı değişimler göstermiştir. 

Aşağıda bu değişime ilişkin bilgiler verilmiştir. 

                                                           
5
 Kara, a.g.t, s.157 

6
 Vehbe Zuhayli, İslam Fıkıh Ansiklopedisi, Risale Yayınları, İstanbul 1994, Cilt 3, s. 92 
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         a-Geleneksel Boyut 

Önceleri taziye uygulamaları ölünün veya yakınlarının evlerinde, tek katlı evlerin avlu 

denilen kısmında, bazı apartmanların giriş katlarında sosyal maksatlı kullanımlar (düğün, 

nişan, taziye vb) için ayrılmış yerlerde, camilerde, kahvehane, çay ocağı veya boş bir dükkân 

bu iş için tutularak yapılırdı.   

            b-Taziye (Yas) Evi 

            Diyarbakır’da kentleşmeyle beraber nüfus hareketleri hızlanmış, şehir nüfusu etnik ve 

demografik olarak değişimler göstermiştir. Modernleşme ile beraber geleneksel geniş ailenin 

yerini çekirdek aile almış, birey yaşadığı hayata ve insanlara yabancılaşmaya başlamıştır. 

Bütün bu gelişme/değişmelerle beraber taziye ritüelleri de değişimler göstermiştir. Özellikle 

1980’li yılların sonlarına doğru şehre yoğun göçle beraber nüfus yığılması olmuştur. Göç 

sonrası oluşan plansız nüfus yoğunluğundan dolayı Diyarbakır’daki kentleşme süreci, 

sanayileşme ve beraberinde getirdiği modern sosyal kurumlarla desteklenmediğinden, kentte 

gerek istihdam ve gelir düzeyinde ve gerekse kültürel alanlarda çarpık bir tablonun ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Gecekondulaşmanın artması, kentsel bütünleşmenin 

sağlanamaması, yoksulluk, suç oranındaki artış bu kontrolsüz göçlerin en önemli sonuçları 

olmuştur. 

Yoğun göçü sindiremeyen şehir kültürü bazı alanlarda yerini çevre kültürüne 

bırakmıştır. Diğer bazı alanlarda olduğu gibi ölüm ve sonrası ile ilgili uygulamalar da 

değişime uğramıştır. Daha önce olmayan taziye evi kültürü, bu şekilde şehre gelip yerleşen 

kimselerin birbirlerine destek olmak maksadıyla ortaya çıkardığı yerler olmuştur. Kentteki 

heterojen sosyal yapıda, çevre il, ilçe ve köylerden göçen hemşeri grupları ölümden 

kaynaklanan sıkıntılı zamanlarında birbirlerine destek olmak istemişlerdir. Fakat şehirdeki 

apartman hayatının oldukça kalabalık olan taziyeler için uygun olmaması ve bazı sıkıntılara 

sebep olmasından taziyeleri kolaylaştıracak “yas/taziye evi” adıyla mekânlar yapılmaya 

başlanmış veya bu iş için özel çadırlar yaptırılmıştır. Bu mekânlar daha sonra yakın çevrede 

yer alan ilçe ve illerde hatta yurdun büyük kısmındaki yerleşim yerlerinde ortaya çıkmıştır. 

Günümüze gelindiğinde hemen hemen her mahallede ve köyde taziye evleri açılmış veya bu 

iş için özel yerler tahsis edilmeye başlanmıştır. Belediyelerin halkın hizmetine sundukları 

taziye evlerinin yanı sıra çok sayıda, belli bir yerleşim yerine ait (il, ilçe ve köyler), onların 

adını taşıyan ve onların maddi katkılarıyla kurulan taziye evleri de bulunmaktadır. Bazı 

camilerde veya cami çevrelerinde de camii cemaati ve hayırsever kimselerin maddi 

katkılarıyla taziye evleri kurulmuştur.  
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İlk yapılmaya başlandıkları dönemde; 

 Gelenekte taziyenin evde yapılması ve bunun ölüye sevap kazandıracağı, 

 Sırf taziye için yer yapmanın israf olacağı, halka gereksiz bir yük getireceği, 

 Taziyeye gelen kalabalığın verdiği birçok sıkıntının yanı sıra “ev kirlenmesin, 

düzen bozulmasın” diye taziyeye gelen misafirlerin ev dışında bir mekânda 

ağırlanmasının ayıplanması gibi düşüncelerle yapımı yadırganan ve tepkiyle 

karşılanan taziye evlerinin -uygulamada sağladıkları pratik faydalardan dolayı- 

sayısı Diyarbakır il merkezinde elliyi geçmiştir. Ayrıca ilçeler ve köylerde de 

çok sayıda taziye evi açılmıştır. 

 Şehirleşmeyle birlikte ortaya çıkan sosyal şartların bir sonucu olarak ilk kez 

Diyarbakır’da görülmeye başlanan taziye evleri kurulurken dikkat edilen bazı hususlar vardır. 

Bunlar; 

a) Taziye evinin, topluluğun çoğunluğunun yaşadığı yere yakın olması. Her köy ve 

ilçe topluluğu yoğun olarak yaşadıkları yerde taziye evlerini kurar. 

b) Ziyaretçi sayısı çok fazla olduğundan apartmanların normal girişlerinden farklı 

girişleri olan yerler veya dükkânlar satın alınarak taziye evi için düzenlenir. 

c) Çok işlek veya iş yerlerinin çok yoğun olduğu caddeler üzerinde olmamasına dikkat 

edilir. 

d) Adres tarifi kolay olacak yerler olmasına dikkat edilir. 

e) Kadın taziye evlerinin erkek taziye evlerine yakın olmasına dikkat edilir. Bu 

şekildeki mekânsal yakınlıkla taziye ziyaretlerinin kolaylaştırılması hedeflenmiştir. 

Bu hususlarla beraber lavabo, mutfak, namaz yeri gibi ihtiyaçlardan dolayı mekânın 

büyük olmasına dikkat edilir. Bu özelliklere sahip mekân temin edildikten sonra taziye yeri 

olarak tasarımı yapılır. Gelen kimselerin oturabilmeleri için oturma yerleri (sandalye, sedir 

veya kanepe türünden şeyler olabilir) yapılır. Bunlarla beraber verilecek ikramların 

konulacağı sehpalar yerleştirilir. Her taraftan görülebilecek en uygun yere din adamı için 

masa konur. Genellikle masada hocanın sesini rahat bir şekilde duyurmasını sağlayacak ses 

sistemi vardır. Hocanın oturacağı bu masanın hemen yanında cenaze sahiplerinden, gelenleri 

karşılamak için ayakta bekleyemeyecek, taziye yerinde hizmet edemeyecek, yaşça büyük 

olanlar otururlar. Taziyeye gelen kişilere ikram edilmek üzere çay ve diğer içeceklerin 

hazırlandığı ve yemeğin verildiği mutfak kısmı vardır. Ayrıca maddî destek düşüncesiyle 
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getirilen çay, şeker gibi malzemeler de mutfakta muhafaza edilir. Taziye yerinde bulunmasına 

dikkat edilen diğer en önemli bölüm de namaz kılmak üzere düzenlenen namazlık kısmıdır. 

Bazı taziye evlerinde bu kısım cemaatle namaz kılmaya imkân verecek şekilde küçük bir 

mescit olarak düzenlenmiştir. 

Köylerde büyük oranda eski taziye geleneklerinin yaşamasıyla beraber şehirdekilere 

benzer sebeplerden dolayı buralarda da şehirdekiler gibi taziye evleri ve çadırların yapımına 

başlanmıştır. Taziye evleri; mekânın genişliği, adresin kolaylıkla bulunabilmesi, ısıtma-

soğutma kolaylığı, kadın-erkek karışımını önlemesi, yemek, abdest, namaz gibi ihtiyaçların 

sağlanmasında, gelenlerin hepsinin tek mekânda olması ve birbirlerini görebilmesi açısından 

büyük kolaylıklar sağlamıştır.  

Alevîlerde de Sünnîlerle benzer şekilde daha önceleri evlerde yapılan taziyeler, taziye 

evlerinde yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca şehir merkezindeki cemevi taziye evi olarak da 

kullanılmaktadır. Süryanilerde ise taziye yeri olarak ölen kimsenin evi veya kilise salonu 

kullanılmaktadır.  

         c-Kadın Taziye Evi 

Kadınlar arasında da taziye ziyaretleri olmaktadır. Kadınlar genellikle erkeklerden ayrı 

bir yerde ya ölen kimsenin evinde ya da en yakınlarından uygun olan birinin evinde otururlar. 

Taziye maksadıyla gelen kadınların taziye dilekleri taziye sahipleri tarafından kabul edilir. 

Erkekler için yapılmış olan taziye evlerinin pratik faydalarını gören Diyarbakır halkı benzer 

şekilde kadınlar için de taziye evleri kurmaya başlamıştır. Erkekler için yapılmış olan taziye 

evlerinin hemen yanında kadınlar için taziye evlerinin de açılmaya başlanması ile daha önce 

çoğunlukla birbirinden uzak farklı mekânlarda yapılan kadın-erkek taziye ziyaretlerine “aile 

olarak” gitmek böylece kolaylaşmıştır. 

Kadınlar da erkekler gibi taziye kurulan yerde gelenlerin taziye ziyaretlerini kabul 

ederler. Erkeklere oranla kadınlar taziye yerinde daha fazla kalarak cenaze sahibinin acısına 

ortak olurlar. Cenaze sahibinin ağlamalarına eşlik ederler, Kur’an-ı Kerim’den bölümler 

okurlar, dualar ederler, ağıtlar yakarlar. Kadınların eski taziyelerinde komşu veya akrabalar 

tarafından taziye evine özellikle siyah yazma getirilmesi uygulaması vardı. Taziye sahipleri 

bu yazmaları bağlarlardı. Dışarıdan gelip de cenaze sahiplerini tanımayanlar bu “karalar 

bağlamış” kimselerin acılı cenaze sahipleri olduklarını anlarlardı. Taziyeye giden kadınlar, 

süslenmemeye ve ziynet eşyalarını takmamaya, giyim kuşamlarının çok gösterişli olmamasına 

özen gösterirler. 
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            d-Taziye Evinin Sosyal Dayanışma ve Kaynaşmaya Katkısı 

 

Taziye evlerinin sosyal dayanışma ve kaynaşmaya da katkıları vardır. Başka illerden 

gelmiş olan veya köyden çıktıktan sonra köy ile irtibatı kopan ve kendi köylüsünü 

tanımayacak derecede uzaklaşan insanlar bu taziye evleri aracılığıyla tekrar bir araya gelip 

tanışma/kaynaşma fırsatı bulmuşlardır. Zaten taziye evlerinin kurulması için maddi kaynak da 

bu şekilde hemşeri gruplarının yardımlarıyla temin edilmektedir.  

Taziye evinin yapımında dinî duygularla beraber köyün veyahut topluluğun şerefi de 

düşünülerek davranılır. Çünkü açılan taziye evleri belirli bir köy veya topluluğun adını taşır. 

Taziye dışında bir iş için kullanılmayan bu yerler çoğu zaman kapalıdırlar. Bu sebeple başka 

köyden/ilçeden/şehirden insanlar da taziyeleri için buraları kullanabilmektedirler. Bu şekilde 

başka köy ve grupların tabelaları altında taziyeleri kabul etmek kimi insanlar için kendileri 

adına bir eksiklik kabul edilmektedir. Bu durum taziye evlerinin yoğun bir şekilde açılmasına 

sebep olmuştur. 

 TAZİYE SÜRESİ 

Diyarbakır’da yaşayan tüm inanç müntesipleri için taziye süresi ortalama üç gündür. 

Aynı yerde yaşayanların üç günden sonra taziyede bulunmaları (daha önce gelmemeleri için 

bir sebep yoksa) cenaze yakınlarının acılarını tazelememek maksadıyla pek uygun görülmez. 

Köylerdeki taziyeler de normalde üç gün olmakla beraber bazı durumlarda bu süre 

uzayabilmektedir. Köy dışına dağılmış akraba ve tanıdıkların ölüm haberini geç almaları, 

zamanında gelebilecek imkân bulamamaları, ölenin genç veya saygın biri olması gibi 

durumlar taziye süresini uzatabilmektedir. Taziyenin bitiminden sonra da cenaze sahibi olan 

evin büyükleri birkaç gün boyunca herhangi bir mazeret sebebiyle taziyelerini sunamamış 

olanlar gelebilirler düşüncesiyle evlerinde otururlar. Taziyeye gelememiş olan komşu ve 

tanıdıklar taziye bitiminden sonra evine dönen cenaze sahibini evinde ziyaret ederek 

başsağlığı dilerler. Ulaşım ve iletişimdeki gelişmelerin yanı sıra taziyelerin ev dışında bir 

mekânda kabulü de taziyenin süresini kısaltmıştır. Çünkü bu mekânlardaki taziye süreleri 

halkın ortak kabulü ve uygulaması ile ortalama üç gündür. Üç günden sonrası için 

gelen/gidenin yoğunluğuna bakılarak karar verilir. 

             Süryanilerde de normalde üç gün olan taziyeye geç duyanlar sonradan da gelip 

başsağlığı dileyebilir veya iletişim araçlarıyla taziye dileklerini iletebilir. 
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TAZİYENİN YAPILIŞ ŞEKLİ  

Diyarbakır’da taziye şu şekilde olmaktadır: İlk taziye, ölü gömüldükten sonra, 

mezarlıktan ayrılırken yapılır. Sonra topluca taziye yerine gelinir. Genellikle mezarlıktakiler 

de buraya gelip taziye dileklerini ilettikten sonra ayrılırlar. Taziyeye gelenler selam verip içeri 

girerler. Konuşup taziye dileklerini iletmeden önce ya gelen kişi Kur’an’dan bir bölüm (aşır) 

okur ve sonunda ölü için dua edip “el-Fatiha” der veya taziye yerinde oturan hoca ya da bu 

işleri bilen birisi her yeni gelen kimse veya grup için “el-Fatiha” deyip Fatiha okur/okutur. 

Sonra “Baki Allah, başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin” gibi ifadeler ile taziye sözleri 

söylenir. Gelenler yakınlık derecelerine göre 10–15 dakika veya en fazla yarım saat 

oturduktan sonra yine Fatiha okuyarak kalkarlar. Genellikle ölünün en yakınları kapıda 

durarak hem gelen kimseleri kabul ederler hem de gidenleri uğurlarlar. Taziyeye gelemeyecek 

durumda olanlar telefon ederek taziyelerini bildirirler. Taziye devam ediyorsa hocadan, 

telefon eden kişi adına “Fatiha” okutması istenir. Hoca da “falanca kişi telefonda taziye 

dileklerinde bulunup Fatiha okumamızı istedi, vekâleten el-Fatiha” diyerek Fatiha okutur.                                                                                          

Tanınmış, maddi durumu iyi olan kimseler basın-yayın yoluyla da taziyede 

bulunabilmektedirler. Bu durum daha çok maddi olarak varlıklı kimseler, siyasetçiler veya 

tanınmış sanatçılar için uygulanmaktadır. Gazeteye verilen ilan ile ölene rahmet kalanlara 

sabır ve başsağlığı dilenir. 

            Taziye ziyareti yapılırken ayrıca bazı şeylere daha dikkat edilir. Örneğin insanlar 

taziyeye tek başlarına gitmektense grup olarak gitmeyi tercih etmektedirler. İş yeri arkadaşları 

grubu, mahalle arkadaşları grubu, öğrenci arkadaşları grubu… gibi. Aynı ailenin bireyleri de 

aile içinde birlik ve beraberlik olduğunu göstermek maksadıyla aile büyüğü ile beraber 

gitmeyi tercih etmektedirler. Bu şekilde grup ile gidildiğinde taziye sahibine maddi destek 

amacıyla alınan şeylerin masrafı gruptakiler arasında bölüştürülür.  

            TAZİYE SÖZLERİ 

            Bütün inanç sahiplerinde taziye sözleri hemen hemen aynıdır. Sadece Müslümanların 

taziyelerinde çok sık tekrarlanan “Baki Allah” sözü Süryanilerde söylenmemektedir. Ortak 

kullanılan taziye sözlerini şu şekilde sayabiliriz; 

Allah sabırlar versin. 

Başınız sağ olsun. 
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Mekânı cennet olsun. 

Geride kalanlara Allah uzun ömür versin. 

Allah rahmet etsin. 

Allah gittiği yerde utandırmasın. 

Allah mağfiret eylesin. 

Allah taksiratını affeylesin. 

Allah başka acı vermesin. 

Acınız son olsun. 

O yattıkça evlatları yaşasın. 

Nur içinde yatsın. 

            TAZİYEDE İKRAM 

            Diyarbakır’da taziye maksadıyla gelen kimseler misafir kabul edildiklerinden, gelen 

misafiri en iyi şekilde ağırlama düşüncesiyle hareket edilir. Bu düşünce tüm inançlarda 

ortaktır. Taziyeye gelen kimselere çay, meyve suyu, şerbet gibi içecekler ikram edilir. 

Eskiden tepsiler üzerinde sigara da ikram edilirdi. Fakat kapalı alanda sigaranın yasak olması 

ve bu uygulamadan bazı insanların rahatsız olması dolayısıyla şu an bu uygulama kalkmış 

durumdadır. Eskiden özellikle genç erkeklerin ölümünden sonra mırranın (acı kahve) da 

ikram edildiği rivayet edilir. Bir yudum olarak fincanlara konup ikram edilen mırra acıyı 

sembolize ederdi. Fakat şu an mırra ikramı olmamaktadır. En fazla ikram edilen şey çaydır. 

Havaların sıcak olduğu zamanlarda soğuk içecekler de ikram edilmektedir. Yemek vaktinde 

gelen kimselere yemek verme uygulaması, cenaze törenlerinin mutlaka yerine getirilmesi 

gereken bir bölümü olarak algılanır. Kırsal bölgelerde, bunun için ölen kişinin ekonomik 

durumuna göre hayvan kesilerek yemek yapılır. Verilen yemeğin ölen kimse için sevap 

olduğuna inanılır.  

Taziyelerdeki ikramların ölü sahibine maddi yük getirdiği düşüncesiyle bazen ileri 

gelen din adamları tarafından bu uygulamalar kaldırılmaya veya sınırlandırılmaya (sadece çay 

ikram edilsin) çalışılmıştır. Bu maksatla bazı taziye evlerinde “taziye yerimizde yemek ikramı 

yapılmamaktadır” yazısı yazılmıştır. Fakat toplum bu uygulamayı devam ettirmeyi o çevrede 

yaşayan geleneklere bağlı kesim tarafından kınanmamak için ve şan- şerefleri açısından bir 

gereklilik olarak gördüğünden yapılan ikramları kaldırmaya yanaşmamıştır. Ayrıca ikramların 

ölen kişi için sevap olacağı düşüncesi de bu uygulamanın devam etme sebeplerindendir.  
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Taziye boyunca yapılan masraflar için ölen kişinin akrabaları maddi destekte 

bulunmaktadırlar. Ölen kişinin maddi durumuna göre bu destek artıp azalmaktadır. Ölen kişi 

zengin biri ise genelde masraflar vasiyetiyle bıraktığı parayla veya çocuklarının kendi 

aralarında temin ettiği parayla karşılanır. Maddi durumu iyi olmayan kimseler içinse akrabalar 

ve tanıdıklar da sevap kazanma düşüncesiyle masraflara yardımcı olmaktadırlar. Ayrıca ölen 

evli kadınların akrabaları da şereflerini düşünerek ikramlar ve diğer şeyler için yapılan 

masraflara ortak olmaktadırlar. Bazı kimseler taziyede verilen ikramların, geride yetim 

bırakıp ölen kimsenin terekesinden yapılmasını doğru bulmazlar. Özellikle kadınlardan bu 

konulara çok dikkat edenler vardır. “Yetim malıdır” diyerek ikramları kabul etmeyenler de 

vardır. Aynı şekilde kadınlardan bir kısmının yetim bulunan evin gölgesinde bile 

oturmadıkları, orada oturmaları durumunda ev sahibinin su veya çay ikram edeceği ve 

bunların kabulü ile de yetim hakkına girilebileceğini düşündükleri rivayet edilir. 

            TAZİYEDE KUR’AN OKUMA, DUA ETME VE VAAZ 

Diyarbakır’da yapılan taziye uygulamalarında din görevlileri ve Seyda
7
 denilen din 

bilginleri etkin rol oynarlar. Din görevlisi taziye bitene kadar taziye yerinde oturur. Gelen 

kimselerin Fatiha okumaları maksadıyla her gelen kişi veya gurup için “el-Fatiha” diyerek 

ölen kimsenin ruhu için Fatiha okutur. Uygun zamanlarda dinî konularda vaazlar verir, fıkhî 

bazı konuları anlatır, cemaatten sorusu olanların sorularını cevaplamaya çalışır. Vaazlar 

sürekli el-Fatiha diye bölündüğünden genelde anlatılmak istenen konu tamamlanmadan 

kesilir. Dışarıdan gelen kişi “el-Fatiha” komutunu hocadan bekler. Hoca anlattığı konuyu 

tamamlamak maksadıyla bunu geciktirirse ya dinî bilgisi olmaya bazı kimselerden uyarı alır 

ya da gelen kimse ölünün ruhuna okumak/okutmak maksadıyla kendisi “el-Fatiha” der. Böyle 

sık sık konuşmalarının kesilmesinden dolayı hocalar çok fazla konuşmak istemezler. Ama 

orada oturanlar özellikle cenaze sahibi insanlar ölülerine sevap kazandıracağı düşüncesiyle 

hocanın konuşmasını, dua etmesini, Kur’an-ı Kerim okumasını isterler. Özellikle Arapça 

yapılan dualar toplumca daha fazla talep edilmektedir. Hocalar gelen-gidenin daha az olduğu, 

hareketliliğin azaldığı zamanlarda konuşmayı tercih ederler. Genellikle okunan Kur’an 

bölümleri doğrultusunda ölüm sonrası yaşam, dünyanın imtihan yeri olduğu, bela ve 

musibetlere karşı sabır konuları işlenir. Taziyede oturan hoca veya taziyeye gelen dinî bilgi 

sahibi kimseler sevabı ölü kimsenin ruhuna bağışlanmak üzere Kur’an-ı Kerim’den bazı 

                                                           
7
 Seyda: Medrese okumuş din bilgini.  
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bölümler okurlar. Okunacak belirli bir sure veya ayet olmamakla beraber çoğunlukla anlamı 

taziye için en uygun olan (iman, sabır ve ölümle ilgili) kısımlar okunur. Hoca anlamına 

bakmaksızın güzel okuduğuna inandığı herhangi bir yeri de okuyabilir. En fazla okunan 

Kur’an ayetleri ise anlamı bakımından taziye için en uygun olabilecek Bakara Suresi’nin 152–

157 ayetleridir. Bu ayetlerin anlamı şu şekildedir:     

            “Öyle ise siz beni (ibadetle) anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin; sakın 

nankörlük etmeyin! Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü 

Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyin. 

Bilakis onlar diridirler, lâkin siz anlayamazsınız. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; 

mallardan, canlardan ve ürünlerden azaltma (fakirlik) ile deneriz. (Ey Peygamber!) 

Sabredenleri müjdele! O sabredenler, kendilerine bir belâ geldiği zaman: Biz Allah'ın 

kullarıyız ve biz O'na döneceğiz, derler. İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep 

onlaradır. Ve doğru yolu bulanlar da onlardır.”  

            Bunun dışında Bakara suresinin başı (2/1–5) ve sonu (Amenerrasulu, 2/285–286), 

Haşr suresinin sonu (59/20–24) da okunan bölümler arasındadır. Taziyede oturan hoca veya 

taziyeye gelen kimselerden dinî bilgi sahibi olanlar genellikle “Allah sevabınızı arttırsın, 

taziyenizi güzelleştirsin ve ölmüşünüze rahmet etsin” mealindeki Arapça duayı ettikten sonra 

ölen kimse için Fatiha okur/okutur.  

            ÖLÜM VE SONRASINDAKİ UYGULAMALARDA DİN ADAMLARININ 

ROLÜ 

            Ölüm olayının gerçekleşmesi anından taziyenin dağılmasına kadar olan süreçte din 

görevlileri, seydalar ve Alevi dedeler aktif olarak rol oynarlar. Bunlar teçhiz ve tekfin işleriyle 

ilgilenip cenazeyi kaldırırlar. Kur’an okunması, ıskat ve devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 

taziye yerinde oturup vaaz etme, Fatiha ve dua okuma/okutma görevlerini yaparlar. Din 

adamı, gelen-gideni görebilecek ve onlar tarafından görülebilecek en uygun yerde oturur. 

Ölenin yaşça büyük akrabaları hocaya yakın otururlar. Din adamı, her gelen/giden kişi veya 

gurup için Fatiha okutarak bir bakıma karşılama ve uğurlama görevi de yapar. Taziye yerinde 

Din adamlarına/hocalara çok büyük saygı gösterilir. Resmi din görevlileri (köy gibi küçük 

yerlerde) namaz vakitleri dışında, bitene kadar taziye yerinde otururlar. Önemli bir sebep 

olmaksızın taziyelerden uzak kalan din görevlileri toplumda hiç de hoş karşılanmaz.  



 

57 
 

Kadim Hikmet Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 6 - Yıl: 2022 - Haziran 

             Süryanilerde de yıkama ve kefenleme dışında ölüm ile ilgili yapılan tüm 

uygulamalarda din görevlileri aktif rol oynarlar. Papaz/rahip denilen din görevlisi olmadan 

cenaze merasimi yapılmaz. Taziyede de din görevlisi hazır bulunarak dualar eder. 

            TAZİYE SAHİPLERİNE DESTEK MAKSADIYLA TAZİYEYE BİRŞEYLER 

GÖTÜRME  

         Cenaze sahibine destek olmak ve ölüm olayından dolayı maddi yükünü hafifletmek 

maksadıyla taziyeye gelen kimseler yanlarında bazı şeyler getirmektedirler. En fazla 

getirilen şeylerin başında taziye yerinde en çok tüketilen çay ve şeker gelmektedir. Havanın 

sıcak olduğu zamanlarda soğuk içecekler de getirilebilmektedir. Sosyal yardımlaşmanın 

güzel bir örneği olarak ölen kişinin yakınları veya komşuları yemek konusunda da ölü 

sahiplerine yardımcı olurlar. Taziye müddetince ölen kimsenin akrabaları ve komşularının 

ölen kimsenin evine yemek yapıp götürmesi güzel bir davranış olarak kabul edilir. Çünkü 

ölen kişinin ailesi yemek yapmakla uğraşamayacağı için yakınlarının, onlara yemek 

hazırlayıp götürmesi, Hz. Muhammed’in (s.a.v) bir tavsiyesi olarak uygulanmaktadır. Bu 

uygulama, aynı amaçla ve aynı biçimiyle Anadolu’nun her bölgesinde yerine 

getirilmektedir.
8
 Rivayete göre: “Cafer b. Ebî Tâlib şehid edilince, Hz. Peygamber (s.a.v) 

şöyle buyurdu: Cafer’in ailesine yemek yapıp götürün. Çünkü başlarına kendilerini meşgul 

edecek bir musibet gelmiştir.” demiştir. 

            Taziyede bir veya birkaç kişi bir araya gelip bir öğünün yemeğini hazırlayabilirler. Bu 

durumda başkasının da yemek getirip israfa neden olmaması için cenaze sahibine önceden 

haber verilir. Şehirdeki taziyelerde genelde hazır yemek getirilir ve bu yemek servis/hazırlanış 

kolaylığından dolayı daha çok pide/lahmacun olmaktadır. Pek tercih edilmese de sulu yemek 

verildiği de görülmektedir. Köylerde de çay ve şekerle beraber, yapılacak yemeklere katkıda 

bulunmak amacıyla yağ, pirinç, et, piliç ve mevsimin yemek yapımında kullanılan sebzeleri 

gibi gıda maddeleri getirilir.  

            Süryanilerde de eskiden sosyal destek anlamında gıda maddeleri getirenler olmakla 

birlikte son yıllarda bu uygulamaya rastlanmamaktadır.  

                                                           
8
 Kara, a.g.t. s.160. 
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            TAZİYELERDEKİ UYGULAMA FARKLILIKLARI  

            Toplumsal sınıfların ölüm olayına bakışı, ölüme/ölüye yaklaşım biçimi, ölüme dair 

kültürel değerler düzeyinde farklılıklar göstermektedir. Toplumdaki bazı gruplar ölüm olayını 

doğal karşılama ve böylelikle ölüm karşısında daha soğukkanlı, resmi belki de yapay bir tavır 

alırken, toplumun diğer bir kısmı ölüm olayı ile adeta yıkılır, ölümün yıkıcı etkisi onlar 

üzerinde oldukça güçlü olur, derin izler bırakır.
9
 Bu bağlamda ölen kimse yaşlı, statüsü düşük 

biri ise gösterilen toplumsal üzüntü fazla olmazken, genç, toplumda saygınlığı olan biri ise 

üzüntü daha fazladır. Bu durumda taziyeye katılım çok daha fazla olduğundan taziye süresi 

uzayabilmektedir. 

            Toplumca yaşlıların ve hastaların ölümü normal karşılandığı için taziyelerinde pek bir 

hüzün göze çarpmaz. Ölümün onlar için kurtuluş olduğu düşünülür. Gençlerin ölümü ise 

zamansız olarak düşünüldüğünden toplumda acı çok daha fazla olur. 

            Ölümün şekli de taziyede/yasta uygulama farklılığına sebep olabilmektedir. Uzun 

süreli bir hastalığı çekip ölen kimse genç dahi olsa ölüm onun için bir kurtuluş olarak 

düşünüldüğünden üzüntü nispeten daha az olur. Öldürülen kimseler için üzüntüyle beraber 

öfke olduğundan (intikamı alınıncaya kadar düşüncesiyle) bazen taziye kurulmadığı da 

görülmektedir. Trafik kazası gibi sebeplerle ölenler için de üzüntü fazla olur. Çünkü bu 

durumda ölüm hem ani gelmiştir hem de çoğu zaman ceset kötü bir şekilde parçalanmıştır. 

Ölen kimsenin maddi durumu ve statüsü taziyede uygulama farklılığına sebep olan bir diğer 

etkendir. Ölen kimse statü sahibi olmayan sıradan bir kimse ise taziyesine pek katılım 

olmadığından taziye üç günle sınırlı kalır. Fakat ölen kimse toplumda söz sahibi bir kimse ise 

taziyesi de ona göre olur. Hem katılım fazla olur hem de taziye uzayabilir. Her dönemde 

özellikle iktidar partisindeki siyasetçilerin taziyeleri çok kalabalık olmaktadır. 

            TAZİYE VE PROPAGANDA  

Diyarbakır’ın kendine has siyasi ortamında taziyelerde, ölen kişi üzerinden diğer 

insanlara mesaj verme veya taziyeyi mesaj verme yeri olarak kullanma uygulamaları da 

gözlemlenmektedir. Siyasi ve ideolojik grupların/partilerin toplumda etkin olduklarını 

göstermek, taziyelere katılıp toplumun acılarını paylaştıklarını gösterip kendilerine prestij 

                                                           
9
 Kara a.g.t, s.256. 
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sağlamak ve reklamlarını yapmak maksadıyla taziyelere katıldıkları, burada düşüncelerini 

topluma ulaştırma çabasında oldukları görülmektedir. Taziye maksadıyla bir araya gelmiş 

bulunan topluluğa kendi fikirlerini anlatma ve kendilerini kabul ettirme çabasında olan siyasi 

görüş sahibi kimseler dinî bilgi sahibi ise kendileri, dinî bilgileri yoksa yanlarındaki din 

adamları aracılığıyla kendi fikirlerine uygun vaazlar verirler. Yapılan konuşmalarda olduğu 

gibi edilen duaların da siyasi düşünceye uygun ve o düşüncedeki bireyleri kapsayıcı olmasına 

dikkat edilir. Taziyede insanlar duygusal açıdan hassas olduklarından bazen, siyasî bir 

düşünceye sahip din adamları da kendi ideolojilerine göre mesaj verme imkânı bulurlar. Dinî 

konulardaki Türkçe/Kürtçe vaazlarla kendi inançlarını empoze etmeye çalışırlar. 

Siyasi gruplar, kendi düşüncelerine göre “şehit” saydıkları kimselerin taziyelerine çok 

önem vermektedirler. Grubun üyeleri ve sempatizanları taziye ziyaretine gelip ölen kimsenin 

acısına ortak olmakla beraber ölümlerin kendilerini korkutup caydıramayacağı bilakis daha 

sıkı kenetlenmelerine ve ideolojilerine daha sıkı bağlanmalarına sebep olacağı izlenimi 

vermeye çalışırlar. Bu durumda gelen/gidenin çokluğu ve taziye ile mesaj verilmek istenmesi 

nedeniyle taziye süresi genellikle uzamaktadır. Bazen ölen kimsenin yakınlarının, 

taziyelerinin ve acılarının bu şekilde istismar edilmesine karşı tepkiler gösterdikleri de 

olmaktadır. 

SONUÇ  

Taziye, ölen kimsenin ardından yakın/uzak akrabaları, arkadaş ve dostları bir araya 

getirip yaşanılan acıya ortak ederek adeta toplumsal bağları güçlendirmektedir. Böylelikle 

taziye toplumda birleştirici ve bütünleştirici bir işlev üstlenmektedir. Sanayileşmekte olan, 

dışa açık ve yoğun göç alan, bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel coğrafyası içerisinde 

kendine has bir sosyal dokuya sahip olan Diyarbakır'da yaşayan Müslüman (Sünnî/Alevî) ve 

gayri Müslim toplulukların taziye uygulamalarına bakıldığında, genel itibariyle birbirine çok 

benzedikleri görülmektedir. Sadece inanç farklılığından kaynaklanan bazı değişiklikler 

olabilmektedir. Özellikle Alevîlerdeki uygulamalar Sünnî topluluklardakilerle büyük oranda 

benzerlikler göstermektedirler. Ayrıca toplumsal ihtiyaçtan doğan taziye evleri, taziye 

sahipleri için kolaylıklar sağlayan pratik mekânlar olmanın yanında sosyalleşmeyi ve grupsal 

bütünleşmeyi de sağlamaktadır. 
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 Diyarbakırda genel olarak taziye önemli bir olaydır. Taziye evlerinde toplanmak, 

yemek yemek, ölen kişiye Fatiha ve dua okumak temel taziye geleneklerinden bazılarıdır. 

Aynı zamanda taziye evlerinde vaazlar verilir. 

 Taziyelere gitmek önemli bir konudur. Zira taziyelere gitmeyen akrabalar arasında 

dargınlıklar oluşmaktadır. Taziyeler akrabaların birliğini sağlayan bir unsur olarak görülür. 
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Kurte 

„Erûz, pîvana weznê ye ku di edebiyata klasîk de tê bikaranîn û rîtma helbestê nîĢan 

dide. Ji ber ku „erûz yek ji unsurên esasî yên helbesta klasîk e, di edebiyata klasîk de cihekî 

muhîm digire. Lê wexta helbestên klasîk ên Kurdî tên latînîzekirin hin pirsgirêk derdikevên 

holê. Di vê xebatê de em ê hem usûla tesbîtkirina erûzê û hem jî hin pirsgirêkên ku girêdayî 

erûzê ne binirxînîn. Vê mijarê em ê bi mînaka berhema Siwadî ya Leyla û Mecnûn binirxînîn. 

Em ê destxeta vê berhemê û latînîza wê bidin berhev.  

Kelîmeyên Sereke: ‘Erûz, Wezn, Klasîk, Edebiyat, Kurdî. 

ARÛZUN KULLANIMI VE ARÛZ İLE İLGİLİ BAZI PROBLEMLER: SİWADÎ 

ÖRNEĞİ 

Özet 

 Arûz, klasik edebiyatta kullanılan ve Ģiirin ahengini sağlayan bir vezin ölçüsüdür. 

Arûz, klasik Ģiirin esas unsurlarından biri olduğu için klasik edebiyatta önemli bir yer tutar. 

Kürtçe klasik Ģiirler latinize edilirken, arûzla ilgili bazı sorunlarla karĢılaĢılmaktadır. Bu 

çalıĢmada hem arûz vezinlerini tespit etme usûlünü ele almaya hem de bu konudaki bazı 

problemleri tartıĢmaya çalıĢacağız. Bu konuyu ele alırken Siwadî‟nin Leyla û Mecnun adlı 

eserinin el yazmasını, latinize edilmiĢ haliyle karĢılaĢtırarak incelemeye çalıĢacağız.  
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USE OF ARUZ AND SOME PROBLEMS SIWADÎ AS AN EXAMPLE 

Abstract 

Aruz is a measure of meter used in classical literature and provides the harmony of 

poetry. Since Aruz is one of the main elements of classical poetry, it has an important place in 

classical literature. While Kurdish classical poems are latinized, some problems related to 

prosody are encountered. In this study, we will try both to determine the prosody meter and to 

deal with some problems in this subject. In dealing with this issue, we will try to examine the 

manuscript of Siwadi's Leyla u Mecnun by comparing it with its latinised form. 

               Key words: Aruz, Vezın, Classical, Literature, Kurdish. 

DESTPÊK 

Helbest bi rîtm û ahangê tê nivîsandin. Di helbestan da rîtm yan bi kêĢa hêceyê yan jî 

bi kêĢa „erûzê tê holê. Helbest di edebîyata modern de bi terzeke serbest tê nivîsandin.1 Em 

dikarin bibêjin ku di helbestên modern de wezn ne giring e. 

Di helbestên her milletî de ji bo rîtma dengan hin rê û rêbaz hene. Di helbestên Kurdî 

yên klasik de ji bo rîtmê jî „erûz hatiye bikaranîn. „Erûz, di edebiyata klasîk de mijareke 

muhîm e. Lewra di edebiyata klasîk de helbesvanan berhemên xwe bi e‟ruzê nivîsandine. Di 

e‟ruzê de heceyên kurt û dirêj li gor sîstemeke tên bikaranîn. E‟ruz rîtma dengan tîne holê. 

„Erûz, sîstema helbestê ye ku bi saya hêceyên kurt û dirêj di helbestan da ahenk tê holê.”2 

KêĢa e‟ruzê cara e‟wil di edebîyata „Erebî de hatiye bikaranîn. „Erûz piĢtî qernê 8‟an li 

gelek deweran hatiye bikaranîn. „Erûz li derdora Îranê, Efxanîstanê, Asyaya navîn û 

Hîndîstanê belav buye.3 “PiĢtî ku Kurd û Faris bi hev ra Misilman bûne, kêĢa „erûzê derbasî 

edebiyata Kurdî yû Farisî bûye.”4 

                                                           
1
 Abdurrahman Adak, Destpêka Edebiyata Kurdî Ya Klasîk (İstanbul: Weşanên Nûbiharê, 2015), 365. 

2
 Huseyin Tural, Arap Edebiyatında Aruz (İstanbul: Ensar Yayınları, 2011), 18. 

3
 Haluk İpekten, Eski Turk Edebiyatı: Nazım Şekilleri ve Aruz (İstanbul: Dergah Yayınları, 2017), 131. 

4
 Adak, Destpêka Edebiyata Kurdî Ya Klasîk, 367. 
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A-‘ERÛZ DI TARÎXÊ DE  

1-‘Erûz Di Tarîxa ‘Ereban da 

Helbest di çanda „Ereban da cîhekî giring digre. Lewra „Ereban berî ku bibin misliman 

jî ehemiyetê didan helbestan. „Ereban ji bo lêkolîna helbestan du zanîst ava kirine. Yek ji wan 

îlmu‟l-‟erûzê ye e, ya din jî îlmu‟l-qafîye ye.5  

KêĢa „erûzê cara pêĢî di edebiyata „Erebî ya berî Îslamê ya “dewra cahiliyeyê” de 

hatiye tetbîqkirin. Vê serdema berî Îslamê teqrîben bi qasî 150 salan dewam kiriye. Di vê 

serdemê de helbesvanên wek Îmru1-Qeys, Zuheyr, Lebîd, E‟ntere û hwd helbestên xwe bi 

„erûzê nivîsandine.6 

PiĢtî ku „Ereb bûn misilman jî îlmê „erûzê di helbestan da hat bikaranîn. Xelîl b. 

Ehmed el-Ferahîdî (w. 175/791) cara yekemîn îlmê „erûzê tedwîn kiriye. Navê kîtaba Ferahidî 

Kitabu‟l-‟Erûz e û îro ev kîtab li ber destê me tuneye. Nîvîskar di vê kîtaba xwe de îlmê 

„erûzê tedwîn kiriye û sîstemetîze kiriye.7 

Her çiqas berî Ferahidî „Ereban kêĢa e‟rizê di helbestên xwe de tetbîq kiribin jî 

têgehên vê zanistê nehatibûn binavkirin. Ferahidî ahengên helbestên berî xwe kategorîze kir û 

ji her kategoriyek re navek danî û qalibên wan kategoriyan kifĢ kir. Li gorî dabeĢkirina 

Ferahidî di helbestên „Erebî de 16 behr/kategorî hene.8 

Xelîl b. Ehmed el-Ferahîdî, li gor rîwayetên meĢhûr, li gor teqwîma hicrî piĢtî nîvê 

qernê II‟yan de îlmê „erûzê derxistiye holê. Berî vê tarîxê, helbestvanên „Ereban, li gor 

helbestvanên berê, helbestên xwe rast dikirin û dinivîsandin. Ferahîdî, istîlahên „erûzê tesbît û 

terîf kiriye.9 Ehmed el-Ferahîdî (w.791.), îlmê „erûzê li gor hin esasan tesbît kiriye.10 

ExfeĢ el-Ewset (w. 215/830) jî li ser „erûzê berhemek nivîsandîye. Navê kîtaba ExfeĢ 

Kîtabu‟l-‟Erûz e. ExfeĢ, ji bo „erûzê bihîstinê esas girtiye.11  ExfeĢ, behrek li „erûzê zêde 

kiriye û hijmara behran kiriye 16 behr.12 ExfeĢ ji bo erûzê sîstemek ava kiriye. Lê ji ExfeĢ 

hew behra mutedarîk hatiye qebûl kirin.13 

                                                           
5
 İpekten, Eski Turk Edebiyatı, 132. 

6
 Adak, Destpêka Edebiyata Kurdî Ya Klasîk, 367. 

7
 Tevfik Ruştu Topuzoğlu, “Halîl b. Ahmed”, Turkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, ts. (Erişim 22 Aralık 2021). 

8
 Adak, Destpêka Edebiyata Kurdî Ya Klasîk, 367. 

9
 Tural, Arap Edebiyatında Aruz, 19. 

10
 M. A. Yekta Saraç, Klasik Edebiyat Bilgisi: Biçim-Ölçu-Kafiye (İstanbul: Gökkubbe Yayınları, 2011), 202. 

11
 Ebu’l-Hasen Saîd b. Mes’ade el-Mucaşi’î el-Belhî el-Ahfeş el-Evsat, Kitabu’l-’erûz, ts., 13. 

12
 Hayruddîn ez-Zirikli, el-Aʻlam Kamusu Teracime li-Eşheri’r-Rical ve’n-Nisa mine’l-ʻArab ve’l-Mustaʻribîn ve’l-

Musteşrikîn, (Beyrût: Daru’l-İlmi’l-Malayîn, 2002), 3: 102. 
13

 İpekten, Eski Turk Edebiyatı, 132. 
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2-‘Erûz Di Tarîxa Kurd û Farisan Da 

Her çîqas berê „Ereban „erûzê bikar anîbin jî „erûz derbasî nav gelên din jî bûye. PiĢtî 

qernê 8‟an de „erûz di nav gelên ku bûne misliman, belav bûye. Erûz berê derbasî edebiyata 

Farisan bûye. Di qernê 10‟an de „erûz derbasî edebîyata Tirkan jî bûye.14 

PiĢtî ku Kurd û Faris bi hev ra bûne misilman, „erûz derbasî edebiyata wan bûye. Bikaranîna 

Kurdan a kêĢa e‟ruze di wexteke zû de ye. Mesela Baba Tahirê Uryan dubeytiyên xwe di 

qernên 10‟an de bi kêĢa „erûzê nivîsandiye. PiĢtre „erûz bi rêya edebiyata Farisan derbasî 

edebiyata Tirkan bûye.15 

Bi qasî ku tê zanîn di nav Kurdan da cara pêĢî Ehmedê Xanî bi awayekî teorîk li ser 

zanîsta „erûzê rawestiyaye. Xanî di berhema xwe ya bi navê “Nûbihara Biçûkan” cih daye 

qalibên „erûzê û xwestiye ku zarokan fêrî vê kêĢê bike.16 

KêĢa „erûzê ji bo zimanê Kurdî minasîb e. Ji ber ku di zimanê Kurdî de heceyên kurt û 

dirêj hene, „erûz bi rehetî di nav Kurdan de hatiye bikaranîn. Di nav tarîxê de bikaranîna 

„erûzê pêĢ ketiye. 

B-MANEYA ‘ERÛZÊ 

Peyva „erûzê, ji koka (عرض) (e-re-de) yê hatiye dariĢtin. Ev peyv jî bi maneya 

biçûkbûnê û pirbûnê tê.17 Maneyên peyva „erûzê gelek in. Hin maneyên „erûzê evin: Cîhet, 

hêl, Yemen, Mekke, Medîne, mekan, herem, dîreka nava çadirê û mînak.18 

Her çiqas maneyên „erûzê pir bin jî ji bo erûzê du mane di pêĢ de ne. Erûz bi maneya dîreka 

nava çadirê tê bikaranîn û  bi maneya mînakê tê bikaranîn. Mînak jî bi maneya weznê tê 

bikaranîn. 

„Erûz dîraka nava çadêrê ye. Li gor hin nêrînan di nezmê de jî erûz ji bo helbestê lazim 

e û beyt bi xêra erûzê kare li ser pîya bimîne. Loma wezna helbestê bi navê erûzê bi nav bûye. 

Li gor nêrînek din Ferahîdî erûzê damezrandiye. Ferahidî li Mekkeyê bû û navê Mekkeyê 

„erûz bû. Loma navê vê îlmê bûye „erûz.19 Ligor nêrineke din ji ber ku helbest bi pîvana e‟ruzî 

tê nivîsandin, ji vê îlmê re hatiye gotin „eruz.20 

                                                           
14

 İpekten, Eski Turk Edebiyatı, 131. 
15

 Adak, Destpêka Edebiyata Kurdî Ya Klasîk, 367. 
16

 Adak, Destpêka Edebiyata Kurdî Ya Klasîk, 367. 
17

 Cemaluddin Muhammed b. Mukerrem İbn Manzûr, Lisanu’l-‘Arab (Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, ts.), 4: 600. 
18

 İbn Manzûr, Lisanu’l-‘Arab, 4: 606, 607. 
19

 Saraç, Klasik edebiyat bilgisi, 202. 
20

 Zuheyr Ğazi Zahid, Buhus fi Luğeti’ş-Şi’r ve U’rudihi (Beyrût: A’lamu’l-Kutub, 2001), 73. 
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Wezn (kêĢe), ew pîvan e ku helbestek yan jî nezmek ji serî heta dawiyê li gorî wê 

pîvanê tê nivîsandin.21 „Erûz ew pîvan e ku helbestên baĢ û rast ji ên xerab vediqetîne.22 “Erûz 

ew îlmek e ku mirov ji bo hînbûna weznên helbestan, rastî û xeletîya weznan û zihaf û îletên 

weznan vê îlmê bikar tîne.”23 

C-QALIBÊN ‘ERÛZÊ Û TEF’ÎLE 

Di helbestên klasîk de her misrayet li gor qalibeke erûzê tê nivîsandin. Ev qalib ji sê 

yan jî jî çar parçeyan (cuzan) pêk tê. Tef‟île, parçeyên qalibên „erûzê ne. Ji bo wezna 

helbestan 8 tef‟îleyên sereke hene ku wezn ji van tefîleyan pêk tê.  

Tef‟îleyên esas ev in: 

1-fe‟ûlun (._ _) 

2-fa‟ilun (_._)  

3-fa‟ilatun (_._ _) 

4-mefa‟îlun (._._)  

5-mustef‟ilun (_ _._) 

6-mef‟ûlatu (_ _ _ .)  

7-mufa‟eletun (._.._) 

8-mutefa‟ilun (.._._) 

Van 8 te‟îleyên esas dugehirin û hin qalibên nû ji wan çêdibin. Bi bikaranîna van 

te‟îleyan 16 behr tên meydanê. Ji bo her behrê, behra salîm û ne salîm heye.24 

Behrên salîm ev în: 

1-Behra Tewîlê (Dirêj): 

 Fe‟ûlun – mefa‟îlun – fe‟ûlun – mefa‟îlun 

2-Behra Medîdê (Dirêj kîrî): 

Fa‟ilatun – fa‟ilun – fa‟ilatun – fa‟ilun 

                                                           
21

 Adak, Destpêka Edebiyata Kurdî Ya Klasîk, 365. 
22

 Saraç, Klasik edebiyat bilgisi, 202. 
23

 Tural, Arap Edebiyatında Aruz, 17. 
24

 İpekten, Eski Turk Edebiyatı, 133. 
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3-Behra Basîtê (Sade): 

Mustef‟ilun – fa‟ilun – mustef‟ilun – fa‟ilun 

 4-BehraWafîrê (Pir): 

 Mufa‟eletun – mufa‟eletun – mufa‟eletun 

5-Behra Kamile (Tam) :  

Mutefa‟ilun - mutefa‟ilun - mutefa'ilun 

6-Behra Hezecê (Kilam gotin) :  

Mefa‟îlun –mefa‟îlun- mefa‟îlun –mefa‟îlun 

7-Behra Recezê (Lerizandî) :  

Mustef‟ilun - mustef‟ilun 

8-Behra Remelê (Bazdan) : 

 Fai‟latûn – fai‟latun – fai‟latun 

9-Behra Serî‟ê (Zû) 

Mufte‟ilun – mufte‟ilun – mef‟ulatu 

10-Behra Munserihê (Zûbûn) 

Mustef‟ilun – mef‟ulatu -  mustef‟ilun 

11-Behra Xefifê (Sivik) 

Fa‟ilatun – mustef‟ilun – fa‟ilatun 

12-Behra Muzari‟ê (ġibandin)  

Mefa‟îlun - fa‟ilatun - mefa‟îlun 

13-Behra Muktedabê (Jêkiri) 

Mef‟ûlatu - mustef‟ilun - mustef‟ilun 

14-Behra Muctesê (Jêkirî)  
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Mustef‟ilun - fa‟ilatun 

15-Behra Mutekarîbê (Nêzîk) 

Fe‟ûlun - Fe‟ûlun - Fe‟ûlun - Fe‟ûlun 

16-Behra Mutedarîkê (Kesê di dawiyê de hatî)  

Fa‟îlatun - fa‟ilatun - fa‟îlatun - fa‟îlatun 

Van behranan ên salîm in û en ne salîm jî hene. 15 qalibên „ewil ji hêla Ferahidî, 

hatiye çêkirin. Qaliba Ģazdemîn ji hêla ExfeĢ el-Ewset hatiye çêkirin.25  

D-CÛREYÊN HÊCEYAN LI GOR ‘ERÛZÊ 

 „Erûz, di helbestan de sîstema ahengê ye. Di „erûzê de hêceyên weznê li gor sîstemekê 

li pê hev tên û „erûzê derdixin holê. Ji bo em karibin wezna „erûzê fam bikin lazim e em 

zanibin ku kîjan hêce dirêjên yan jî kîjan hêce kurtin. Di „erûzê de sê cureyên heceyan hene. 

Ev jî vana ne: 

1-Hêceyên kurt (vekirî). 

2-Hêceyên dirêj (girtî). 

3-Hêceyên bi med (Hêce û nîv tê hesêb). 

1-Hêceyên Kurt (Hêceyên Vekirî) 

Dawîya hêceyekê bi dengdêrekî kurt biqede, jê re tê gotin hêceya kurt. Ji hêceya kurt 

re tê gotin hêceya vekirî jî. Hêceya kurt, bi nixtikê tê nîĢankirin. 

Di Kurdî de van mînakên jêr hêceyên kurt in:  

Dawiya hêceyê dengdêreke kurt be, hêce kurt tê hesibandin. 

Mînak: Bike (.  . ),   Were (.  .) 

Li gor „Erebî, dengdêrên kurt bi herekeyan tên nîĢandan. Di „Erebî de sê hereke hene. 

Fethe (Ziber / Ser), dengê e‟yê yan a‟yê ya kurt dide herfê.  

Mînak: ( ) - fe (فَ   sa (صَ 

Damme (PêĢ / Ber), dengê û ya kurt dide herfê 
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 İpekten, Eski Turk Edebiyatı, 135. 
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Mînak: (  qû (قَ 

Kesre (Zêr / Cir), dengê î ya kurt dide herfê. 

Mînak: (  mî (مَ 

Li gor alfabeya Kurdî herfên kurt ev in: e, i, u. 

2-Hêceyên Dirêj (Hêceyên Girtî) 

Eger dawîya hêceyekê bi dengdêreke dirêj biqede, yan jî bi herfekî bêdeng biqede jê re 

tê gotin hêceya dirêj. Ji hêceya dirêj re tê gotin hêceya girtî jî. Hêceya dirêj bi sembola (-) tê 

nîĢandan.  

Di Kurdî de van mînakên jêr hêceyên dirêj in:  

Dawiya hêceyê bi dengdêreke dirêj, yan jî bi herfeke bêdeng be, dirêj tê hesibandin. 

Mînak: Zarok (-  -),   Hat (-),   Ka (-) 

Di „Erebî de sê herf hene ku deng bi wan dirêj dibin. Ev hef jî (elîf û vav û ya) ne.  

Elîf pîĢtî fetheyê tê û di „Erebî de hem dengê e‟yê û hem dengê a‟yê dide. Lê di Kurdî de hew 

dengê a‟yê dide. 

Mînak: (مار) mar , (كا) ka 

Waw, pîĢtî dammeyê tê û di „Erebî de hew dengî û‟ya dirêj dîde. Lê di Kurdî de hem 

dengê û‟ya dirêj dîde û hem jî dengê o‟yê dide.  

Mînak: (دور) dûr, (دور) dor. 

Ya, piĢtî kesreyê tê û  di „Erebî de hev dengî î‟ya dirêj dîde. Lê di Kurdî de hem dengê 

î‟ya dirêj dide û hem jî dengê ê‟yê dide. 

Mînak: (شير) Ģîr, (شير) Ģêr. 

Li gor alfabeya Kurdî herfên dirêj ev in: a, ê, î, û, o. 

3-Hêceyên Bi Med 

Med bi maneya dirêjkirinê ye. Di „erûzê de hinek hêce, du hêce tê qebûl kirin. Hêcaya 

pêĢî dirêj, hêceya duyemîn kurt tên qebûlkirin. Hêceyên bi med di qîmeta hêce û nîvek de ne. 

Ji hêceya bi med ra tê gotin îmaleya memdûde jî. 

Mînak: Av, naz, îĢq, derd. 
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Hêceyên bi med di qîmeta hêce û nîvek dene. Hêceya yekemin dirêj û ya duyemîn kurt 

tê hesêb. Hêceyên bi med bi vî hawî (- . ) tên nîĢandan.26 

E-RÊ Û RÊBAZ JI BO TETBÎQKIRINA ‘ERÛZÊ  

Di bikaranîna erûzê de helbest her tim li wezna erûzê nayê. Ji bo helbestvan karibe  

kêĢa erûzê li hev bîne hin rêbaz hatiye tesbit kirin. Ji bo bikaranîna erûzê wesl, med û îmale 

hatiye bikaranîn. 

Helbesvanan ji bo helbestên wan li weznê were, carnan li ser dengan hinek 

mu‟ameleyan kirine. Bi vî hawî helbestên xwe xistine weznê. Em ê jî li ser van rêbazan 

rawestin. 

1-Zîhaf 

Eger di beytekê de hêceyeke dirêj ji bo weznê kurt bê xwendin, wê demê zihaf pêk tê.  Zîhaf 

ji bo ku beytên helbestê li weznê were tê bikaranîn. Bi zîhafê du tiĢt tên kirin:  

1-Hêceyeke ku dirêj be, ji bo weznê kurt tê xwendin. 

 2-Hêceyeke ku bi med be, kurt tê xwendin. Bi vî hawî hêceya bi med dikeve dewsa 

hêceyek dirêj. 

 Zîhaf ji bo helbestvan qusûr tê qebûl kirin. Di zîhafê de qalibê kelîmeyan tê guhertin. 

Ji ber vê jî esl û ahenga kelîmeyan bi zîhafê xerab dibe. Loma zihaf ji bo helbestvan qisûrek 

mezin tê qebûlkirin.27 

 Mînak: Peyva leylî di erûzê de du hêceyên girtî ne. (- -) Em î‟ya leylî kurt biwxînin 

dibe leyli. Di erûzê de dibe du hêce (- .). Hêceyek girtî yû hêceyek vekirî ye. 

2-Îmale (İmale Ya Meqsûre) 

Îmale bi „Erebî bi meneya dirêjkirinê ye. Hêceya ku lazim e kurt bê xwendin, eger 

dirêj bê xwendîn ev dibe îmale.28 

Bi îmalê dengdêrek kurt, dibe dirêj. Bi vî hawî hêceyek dirêj bi dest dikeve. Di kelîme 

ya (bike) yê de em karin i‟yê û e‟yê dirêj biwxînîn.  

Îmale ji bo helbestvan qusûr hatiye qebûlkirin.29 Hin nivîskaran îmaleyê di hin halan 

de wek wasiteya ahengê dîtine.30  Lê îmale ji hêla helbesvanan wek qusûrek hatiye qebûlkirin. 

Helbestvanan heta îmkan hebe ji îmalaeyê xwe dûr xistine. 

                                                           
26

 Saraç, Klasik edebiyat bilgisi, 2011, 212. 
27

 İpekten, Eski Turk Edebiyatı, 157. 
28

 İpekten, Eski Turk Edebiyatı, 146. 
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3-Med (Îmale Ya Memdûde) 

Med, di „Erebî de bi maneya diriĢkirinê ye. Di „erûzê de hinek hêce, dirêj tê xwendin û 

ji wan re tê gotin med. Hêceyên bi med hêce û nîv tên qebûl kirin. Hêcaya pêĢî dirêj, hêceya 

duyemîn kurt tê qebûlkirin. Hêceyên bi med bi vî hawî (- . ) tên nîĢandan. 

Hêceyên bi med li jêr hatine nivîsandin: 

1-Hêceyên ji dengdêrek dirêj û ji herfek bêdeng pêk tên: Av. Di Farisî de peyva ab (av)ê bi 

med hatiye xwendin. Em jî bi Kurdî karin vê peyvê bi med qebûl bikin. 

2- Hêceyên ji herfekî bêdeng û ji dendêrekî dirêj û ji herfekî bêdeng pêk tên: Naz 

3- Hêceyên ji dendêrekî kurt û ji du herfên bêdeng pêk tên: IĢq 

4- Hêceyên ji herfek bêdeng û ji dendêrek kurt û ji du herfên bêdeng pêk tên: Derd 

Wexta di nava kelîmeyên „„Erebî û Farisî û Kurdî dengdêrên dirêj hebe  bi med hatine 

xwendin. Hêceyên dirêj û hêceyên bi du herfên bêdeng diqedin û hêceyên bi hemzeyê diqedin 

bi medê tên xwendin.31 

Her çiqas hin kesan, medê di nav qusûrên helbastvan de hesibandibe jî, med ji bo 

helbestvan ne qusûr e. Hetta terka medê qusûr tê qebûlkirin. Lewra med ji bo ahenga helbestê 

tê bikaranîn û terka medê wek zihaf hatiye qebûlkirin.32 Mesela peyva nûrê bi med tê xwendin 

û du hêce tê qebûlkirin. Bi zîhafê bê xwendin hêceyek tê qebulkirin. 

Wexta ku hêceya bi med kurt bê xendin ev dibe zîhaf, zîhaf jî qusur tê qebûlkirin.33 Di peyvên 

„Erebî û Farisî û Kurdî de med ne qusûr e. Lewra di van zîmanan da hêceyên dirêj hene. Lê di 

peyvên Tirkî de med qusûr hatiye qebûlkirin. Lewra di zimanê Tirkî de peyvên bi med tune 

ne.34 

4-Wesl 

Wesl, gihaĢtina tîĢtekî bi tiĢtekî dinê ve ye. Wesl bi vî hawî çêdibe: Kelîmeyek ku bi 

herfek bêdeng diqeke bi kelîmeyek ku bi dengdêrekê diqede, bê zeliqandin wesl çêdibe. Wesl 

bi du hawî çêdibe: 

                                                                                                                                                                                     
29

 İpekten, Eski Turk Edebiyatı, 146. 
30

 Saraç, Klasik edebiyat bilgisi, 211. 
31

 İpekten, Eski Turk Edebiyatı, 151. 
32

 İpekten, Eski Turk Edebiyatı, 151. 
33

 Ahmet Doğan, Açıklamalı ve Örnekli Aruz Bilgisi (Ankara: Akçağ Yayınları, 2013), 19. 
34

 Saraç, Klasik edebiyat bilgisi, 214. 



 

72 
 

Kadim Hikmet Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 6 - Yıl: 2022 - Haziran 

1-Bi weslê hêceyek kurt tê bi dest xistin. Mînak: Hesen û Ehmed (. - - - -) dibe hese nû 

ehmed (. . - - -) 

2- Bi weslê hêceyek bi med hinek kurt dibe. Hêceya bi med hinkî kurt dibe û dibe 

hêceyek dirêj. Mînak: nar û celal (- . - . -) dibe na rû celal (- - . -) 

Wesl ji bo helbestvan ne qusûr e. Wesl ji bo ritm û ahenga helbestan lazim e. Wexta 

wesl neyê bikaranîn sekt çêdibe. Lazim e helbestvan ji sektê dûr bisekine.35 

5-Texfîf 

Ji bo wezna helbestê, peyvên ku bi „Erebî ne û bi Ģedde ne, bê Ģedde bê xwendin ji re 

tê gotin texfîf. Hin peyvên „Erebî wextê derbasî Kurdî bûne bêĢedde hatine xwendin. Wek 

peyva seyîdê. Eslê vê peyvê seyyîd e û li gor erûzê du hêceyên dirêj (- -) tê hesêb. Di Kurdî 

de seyîd tê xwendîn û gora erûzê hêceyek kurt û hêceyek dirêj ( . -) tê hesêb. Lê ev peyv ji bo 

weznê bi Ģedde jî em karin bixwînin. 

6-Teşdîd 

TeĢdîd bi maneya Ģeddekirinê ye. Di Ģeddeyê de herf du cara dubare dibe. Ji bo wezna 

helbestê, peyvên ku bê Ģedde ne, bi Ģedde bê xwendin jê re tê gotin teĢdîd. Em karin peyva 

seyidê wek seyyîd bixwînin. Ev dibe teĢdîd. 

F-QUSÛRÊN HELBESTVAN 

Di „erûzê de hin mijar wek qusûrên helbestvan tên dîtin. Lê çi ji bo helbestvan qusûr tê 

qebûlkirin piranî ew ne diyar e.  Lewra di vê mijarê de nîqaĢ hene.  

Yek ji qûsûrên helbestvan zihaf e. Di zîhafê de qalibê kelîmeyan tê guhertin. Ji ber vê jî esl û 

ahenga kelîmeyan bi zîhafê xerab dibe. Loma zihaf qusûrek mezin ji bo helbestvan tê 

qebûlkirin.36 

Îmale jî ji bo helbestvan qusûr hatiye qebûlkirin.37 Hin nivîskaran îmaleyê di hin halan 

de wek wasiteya ahengê dîtine.38 Lê îmale qasî zîhafê nebe jî disa jî qûsûr tê qebûlkirin. 

Her çiqas hin nivîskaran medê di nav qûsûrên helbastvan de hesibandibe jî, med ji bo 

helbestvan ne qusûr e.39 Hetta terka medê qusûr tê qebûlkirin. Lewra terka medê dibe zîhaf. 

Zîhaf jî qûsûrek giran e.  
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 İpekten, Eski Turk Edebiyatı, 143. 
36

 İpekten, Eski Turk Edebiyatı, 157. 
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 İpekten, Eski Turk Edebiyatı, 146. 
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 Saraç, Klasik edebiyat bilgisi, 214. 
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Di peyvên „Erebî û Farisî û Kurdî de med qusûr nehatiye qebûlkirin. Di peyvên Tirkî de med 

qusûr hatiye qebûlkirin. Lewra di zimanê Tirkî de peyvên bi med tune ne.40 Med pir caran ji 

hêla helbestvanan ve hatiye bikaranîn û terka medê wek zihaf hatiye qebûlkirin.41 

G-LATÎNÎZEKIRIN Û HIN XELETIYÊN DI ERÛZÊ DE TÊN HOLÊ 

1-Xwendin û Nîvîsandina Herfa Î’yê 

Di latînîzekirina helbestan da di xwendin û nîvîsandina herfa î‟yê hin xeletî çêdibin. 

Lewra î‟ya Kurdî dirêje. Helbukî di „Erebî da ev herf carnan dirêj carnan jî kin tê xwendin. 

Î‟ya dirêj di „Erebî de bi (ي) tê nivîsandin. 

Harfa î‟ya kurt ku ji „Erebî derbasî kurdî bûbe li hin heraman kurt li hin hereman dirêj tê 

xwendin. Wek peya îhsan hem ihsan u hem îhsan tê xwendin.42  

Di nîvîsandinê harfa î‟yê piranî bi î‟ya dirêj tê nivîsandin. Ev di latînezîkirina 

helbestan de dibe pirsgirêk. Ji bo vê pirsgirêkê mirov kare çareyekek wiha bibîne: Eger î‟ya 

„Erebî wextê derbasî Kurdî bûbe, kurt hatibe xwendin mirov kare, vê kurt binivîsîne. Wek 

mînak peyva xizmetê mirov kare kurt binivîsîne. Eger di Kurdî de kurt nayê xwendin mirov 

kare bi î‟ya dirêj binivîsîne. Lewra î‟ya kurt di alfabeya Kurdî da tuneye. Le wexta helbestên 

klasîk tên latîneze kirin mirov î‟ya E‟rabî ya kurt bi herfa i‟yê binivîse ev ê çêtirbe. Bi vê 

hawî ewê bê fêmkirin ku harf i‟ya kurte, ne dirêje. 

2-Xwendin û Nîvîsandîna Herfa A’yê 

Di latînîzekirina helbestan da di herfa a‟ya „Erebî de pirsgirêk derdikeve. Lewra di 

Kurdî de herfa a‟yê dirêj tê qebûlkirin. Lê di hin kelîmeyên ji „Erebî derbasî Kurdî bûye a 

kurte.  

Li hin hereman pevva sabirê, sebir tê xwendin, li hin hereman sabir tê xwendin. Di 

peyva sebrê de wexta hefa e‟yê, a bê xwendin ew a‟ya kurt e. Lazim e ku rast bê latinîze kirin. 

Wextê wezin tê tesbît kirin lazîm e a‟ya kurt, kurt bê qebûlkirin. Di „Erebî de a‟ya dirêj bi 

elîfê tê nivîsandin. 
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 Adak, Destpêka Edebiyata Kurdî Ya Klasîk, 383. 
40

 Saraç, Klasik edebiyat bilgisi, 214. 
41

 İpekten, Eski Turk Edebiyatı, 151. 
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 Adak, Destpêka Edebiyata Kurdî Ya Klasîk, 378. 
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3- Xwendina Herfa Û’yê   

Di zimanê Kurdî de telafuza û‟yê dirêj e. Lê di „erûze de û ya ku ji bo atifê tê 

bikaranîn hem dirêj hem jî kin tê hesibandin. Lewra di „erûza Kurdî de û‟ya atifê hem dirêj 

hem jî kurt mirov kare bixwîne. 

Mînak: Ehmed û Hesen 

Di vê mînakê da di peyva ehmed û hesen de, di helbestan da û hem dirêj hem jî kin tê 

qebûlkirin. 

4- Xwendina Herfa Ê’ya Îzafetê  

Di zimanê Kurdî de telafuza ê‟yê dirêje. Di Erûzê de harfa ê‟ya ku ji bo îzafetê tê 

bikaranîn hem dirêj hem jî kurt tê hesibandin. Lewra di „erûza Kurdî de ê‟ya îzafetê hem dirêj 

hem jî kurt mirov kare bixwîne. 

 Mînak: Nanê hesen 

Di vê mînakê da di peyva nanê hesen de, di helbestan da ê hem dirêj hem jî kin tê qebûlkirin. 

4- Xwendin û Nîvîsandina Herfa ‘Eynê 

Herfa eynê di herfên „Erebî de heye. Lê di alfabeya Kurdî ya latînî de tune ye. Ji ber 

vê gerek em zanibin ku herfa eynê di „erûzê de herfek dirêj e, ne kine. Lewra e‟yn herfek 

bêdeng e. Ne herfek dengdêr e. 

5-Tetbîqa Latinizekirinê û ‘Erûz 

Latînîzekirina helbestên klasîk carnan hin pirsgirêkan derdixe holê. Lewra pir caran 

wextê hin lêkolîner, helbestan latînîze dikin li pîvanên „erûzê nanêrin. Ji ber ku di 

latînîzekirina helbestan de weznên „erûzê nay bikaranîn hin helbest bi xeletî derbasî herfên 

latînî dibin. Em ê ji bo vê mijarê li ser hin mînakan rawestin. 

Ji bo mînakê em ê li vê beyta ġêx Ehmedê Xanî binêrin: 

Xanî ji kemalê bê kemalî 

Meydana kemalê dît xalî 

Wezna helbestê ev e:  

Mef‟ûlu – Mefa‟ilûn – Fe‟ûlun 

Vê beyta jor di hinek nusxeyên Mem û Zînê de xelet hatiye nivîsandin û wezna beytê 

hatiye xerab kirin. Di nusxeya Nûbiharê ku bi herfên „Erebî hatiye çap kirin peyva dîtê ( ِِديت) 
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dîtî hatiye nivîsandin.43 Di nusxeya Awesta yê de ku bi herfên latînî hatiye çap kirin peyva 

dîtê, dît hatiye nîvîsandin.44 

Wextê em li wezna vê beytê binêrin, em dibînin ku di peyva dîtî yê de î dirêj e. 

Helbûkî li gor weznê gerek kurt bê xwendin. Bi zîhafê em karin kurt bixwînin, lê zihaf qusûr 

e ji bo helbestvan. Helbûkî em vê peyvê bi med karin bixwînin. Bi vî hawî peyva dîtê dibe du 

hêce. Hêceyek dirêj e û yek jî kurt e. Dît bi vî hawî (- .) tê nîĢandin. 

Nivîsandin û latînîzekirina vê beytê di nusxeya awestayê de rast hatiye nivîsandin. 

Nusxeya din xelet hatiye nivîsandin. Dît, li jor bi vî hawî (- .) me niĢanda.  

Wezna vê beytê wiha em karên niĢan bidin: 

Mef‟ûlu – Mefa‟ilûn – Fe‟ûlun 

 (_ _  .  /  . _  .  _  /  . _  _  ) 

Xanî ji kemalê bêkemalî 

(_ _  .  / .  _  .  _  /  . _  _  ) 

Meydana kemalê dît xalî 

(_ _  .   /   . _  .  _ / . _  _  ) 

H-HIN QAÎDE Û QALIBÊN ‘ERÛZÊ 

„Erûz pir caran ji bo xwendevan û lêkolîneran wek mijarekek pirsgrêk xuya dike. Lê ji 

bo fêmkirin u tesbîtkirina erûzê hin qaîde hene ku lazim e bê zanîn. Em ê li ser vê mîjarê 

rawestin. 

Di „erûzê de carnan qalibên „erûzê diguhere. Di vê behra remelê de  Fe‟ilatun / 

Fe‟ilatun / Fe‟ilatun / Fe‟ilun guherîn çêdibe. Di pêĢiya misrayê de tef‟îleya fe‟ilatun dibe 

fa‟ilatun. Tef‟îlaya dawiyê fe‟ilun dibe fa‟lun. 

Qalibê weznê bi vî hawî ye: 

Fe‟ilatun / Fe‟ilatun / Fe‟ilatun / Fe‟ilun 

Ev wezn dikeve vî halî: 

Fa‟ilatun / Fe‟ilatun / Fe‟ilatun / Fa‟lun 

                                                           
43

 Ehmedê Xanî, Mem û Zîn (İstanbul: Weşanên Nûbiharê, 2009), 30. 
44

 Ehmedê Xanî, Mem û Zîn, ed. Kadri Yıldırm (İstanbul: Weşanên Avestayê), 157. 
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Vê qaîdeyê hew di vê qalibê de çêdibe. Bi vê guhertêne de ji bo helbestvan rehetî 

heye.45 

Dîsa di behra remelê de guherîn çêdibe. Di qalibê Fai‟latûn – fai‟latun – fai‟latun – 

Failin‟ê û Fe‟ilatun - Fe‟ilatun - Fe‟ilatun - Fe‟ilun‟ê de tefîleya dawîn carnan bi Ģîklê fe‟lun‟ê 

tê.46 

Carinan qaliba fe‟ilatun - fe‟ilatun – fe‟îlun bi Ģiklê Faî‟latun - fe‟îlun- Fe‟lun tê 

guhertin.47 

Carinan di helbestan de sekta melîh çêdibe. Qaliba Mef‟ulû – mefa‟ilun – fe‟ulun bi 

Ģikli Mef‟ulûn – fa‟ilun – fe‟ulun bê guhertin, ev dibe sekta melîh.48 Sekta melîh bi maneya 

sekta xweĢike. 

Hin qalibên ku pir tê bikaranîn mirov kare bizanibe. Ev ji bo dîtina qaliban rehetiyek 

tîne holê. Hin qalibên ku di helbestan de pir tê bikaranin ev in: 

Mefailun / Mefailun / Feûlun ( . - . -) ( . - . - ) ( . - - ) 

Feilatun (Failatun) / Feilatun / Feilatun / Feilun (fa‟lun) ( . .- -) (. .- -) (. .- -) ( . . - ) 

Failatun / Failatun / Failatun / Failun ( - . - - ) ( - . - - ) ( - . - - ) ( - . - ) 

Failatun / Failatun / Failun ( - . - - ) ( - . - - ) ( - . - ) 

Mufteilun / Mufteilun / Failun ( - . . -) ( - . . - ) ( - . - ) 

Feûlun / Feûlun / Feûlun / Feûl ( . - - ) ( . - - ) ( . - - ) ( . - ) 

Mefailun / Feûlun / Mefailun / Feûlun ( . - . - ) ( . - - ) ( . - . - ) ( . - - ) 

Feilatun (Failatun) / Mefailun / Feilun (Fa‟lun) ( . . - - ) ( . - . - ) ( . . - ) 

Fa‟lun / Feûlun / Fa‟lun / Feûlun ( . - ) ( . - - ) ( . - ) ( . - - ) 

Mef‟ûlu / Failatu / Mefaîlu / Failun ( - - . ) ( - . - . ) ( . - - . ) ( - . - ) 

Mef‟ûlu / Mefaîlun / Feûlun ( - - . ) ( . - - - ) ( . - - ) 

Mef‟ûlu / Mefaîlu / Mefaîlu / Feûlun ( - - . ) ( . - - . ) ( . - - . ) ( . - - ) 

Mef‟ûlu / Mefaîlun / Mef‟ûlu / Feûlun ( - - . ) ( . - - - ) ( - - . ) ( . - - ) 

                                                           
45

 Adak, Destpêka Edebiyata Kurdî Ya Klasîk, 284; İpekten, Eski Turk Edebiyatı, 238. 
46

 Adak, Destpêka Edebiyata Kurdî Ya Klasîk, 384. 
47

 İpekten, Eski Turk Edebiyatı, 246. 
48

 Saraç, Klasik edebiyat bilgisi, 218. 
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Mef‟ûlu / Mefaîlu / Feûlun ( - - . ) ( . - - . ) ( . - - ) 

Mufte‟ilun / Failun / Mufte‟ilun / Failun ( - . . - ) ( - . - ) ( - . . - ) ( - . - ) 

Mefailun / Feilatun / Mefailun / Feilun (Fa‟lun) ( . - . - ) ( . .- -) ( . - . - ) ( . .) 

PîĢtî hêceyên helbestan hat tesbît kirin, mirov kare hêceyan bi van qaliban tesbît bike. Ev 

qalib ji bo lêkolîneran dibe alikar. 

I-LEYLA Û MECNUN JI HÊLA ‘ERÛZÊ 

1-Qaîdeyên Tesbîtkirina Weznên ‘erûzê 

Em ê di vê beĢê de li ser kitaba Leyla û Mecnûnê rawestin. Lê berê lazim e em liser 

tetbîqkirina „erûzê rawestin. Ji bo tesbîtkirina weznan lazim e hin qaîde bê zanin. Lewra bi 

sirayê lazim e qaîdeyên li jêr bê tetbîpkirin. 

1-Berê misra tê nîvîsandin. Hêceyên dirêj gerek li ber çavan bin. 

2-Hêceyên kurt û dirêj tên tesbîtkirin. 

3-Hêceyên bi med gerek bên tesbîtkirin. Lewra hijmara hêceyan carnan li hev nayên. 

4-Hêceyan gerek mirov bide ber hev. Berê mîrov li weslê ew jî tune be li îmaleyê dinêre. Herî 

dawî mîrov li zîhafê dinêre. 

5-Mirov li hêceyên kurt û dirêj dinêre. Li gor hijmara misrayan tefîleyan texmin dike. 

Tefîleyên herî kurt di dawîya misrayan de tên. 

6-ÎĢaret û qalib gerek li hev werin. 

1-Xeletiyên Latînezekîrîna Leyla û Mecnûnê û Tetbîqa E’ruzê 

Em ê di vê beĢê de li ser kitaba Leyla û Mecnûnê rawestin. Ev kîtap hatiye 

latînîzekirin. Nusxeya latînîze û destnivîsa vê em ê muqayese bikin. Di latinîzekirinê de gelek 

xeletî hatine kirin. Lewra di vê nusxeyê de li „erûzê nehatiye nêrîn. Ji ber vê wexta ku kîtap 

hatiye latînîzekirin, wezna helbestê xerab bûye. Em ê tehlîla „erûzê jî bikin. Em ê li ser deh 

beytên ku di serê berhemê dene, rawestin. 

Wezna kîtabê ev e: 

Mef‟ûlu - mefa‟îlun - fe‟ûlun 

Latînîzekirina kîtabê me bi vî hawî kiriye: 



 

78 
 

Kadim Hikmet Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 6 - Yıl: 2022 - Haziran 

1. 

Fehrîst e Kitabê navê me‟bûd 

Qeyyûm û qedîm û heyy û mewcûd 

( - - . / . - - - / . - - ) 

Di misraya yekemînde di kelîmaya “navê” de hêceya duyemîn lazime bi zîhafê bê 

xwendin. Di misraya duyemînde peyva û‟yê lazim e bi zihafê bê xwendin. Yan jî em karin 

bêjin ku herfa ê‟ya îzafetê û û‟ya atifeyê hem kurt hem dirêj tê xwendin. 

2. 

Bê Ģibh û misal û edl û xalîq 

 Sazende ê mumkinat û faiq 

Di herdu misrayande û‟ya atîfe kurt hatiye hesibandin. Em karin vana kurt qebûl bikin. 

 3. 

 Bê ewwel û axîr û ezîm î 

Wehhab û Kerîm û hem rehîm î 

Di misraya yekemînde di peyva “ewwel û” bi wesl hatiye xwendîn. 

4. 

Mewcûd kirin te hinde me‟lûm 

Mewcûd tu yî  hemî di me‟dum 

Di herdu hêceyan de hêceyek kêm xuya dike. Lê wexta em bala xwe bidinê em dibînin 

ku hêceyek bi med e. Di herdu misreyan de peyva muvcûdê bi med e. Hêceya duyemîn cûd bi 

med bê xwendin dibe hêce yû nîv û bi vî hawî tê nîĢandan: ( - . ) Peyva mewcudê muqabilî 

tefî‟leya mef‟ulu tê. 

Ev beyt di nûsxeya nubiharê de wiha hatiye latînezekirirn: 

Mevcûd î kirin te hînde me‟lûm 

Mevcûd î tu yî  hemî di me‟dum49 

                                                           
49

 Siwadî, Leyla û Mecnûn, çev. M. Reşit Irgat (İstanbul: Weşanên Nûbiharê, 1999), 11. 
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Di herdu misrayande hêceya î‟yê hatiye zêdekirirn. Di dest nîvîsê de ev hêce tuneye. 

Lê nivîskar ji ber ku li „erûzê neneriye, zan kiriye ku hêceyek kêm e. Helbukî hêce kêm nînin. 

Ji ber ku î li helbestê hatiye zêdekirin rîtme helbestê xerab bûye. 

5. 

EĢya te hemî kirin musenna 

Wahîd bi xu ye Ferîd û Yekta  

Di misraya duyemîn de hêceyên “ye” û  “fe”yê lazim e dirêj bûya. Helbestvan li vir 

îmale kiriye. Dîsa helbestvan û‟ya atifeyê kurt xwendiye. 

6. 

Bê yumn û yesar û bê mekan î 

Bê teref û cîhet û bê nîĢanî 

Di misraya yekemîn de helbestvan û‟ya atîfeyê hem dirêj hem ji kurt xwendiye.  Di 

misraya duyemînde helbestvan di peyva “teref û”yê de tu tîĢt kiriye: hêceya te‟yê bi îmale 

xwendiye. Herfa f‟yê bi wesl xwendiye. Lewra lazîme hêceya ref‟ê kurt bê xwendin. Hêceya 

bê‟yê bi zîhaf hatiye xwendin. 

7. 

Xalî ered û cism û cewahir 

Bê alet û Qeys û cumle çêkir 

Di misraya yekemin de “ered û” bi wesl hatiye xwendin. Di misraya duyemînde “alet 

û” bi wesl hatiye xwendin. Di nusxeya nûbiharê de hin hêce di misraya yekemîn de hatiye 

zêdekirin. Ev ji qalibê „erûzê xerab kiriye.50 

8. 

Qaim bi xwe wacîbu‟l-wucûd î 

Mebûd û ebîdî û ebûdî 

Di misraya duyemînde û ya atîfe hem dirêj hem jî kurt hatiye xwendin. 

9. 

Îhdad kirin bi yekva merbût 

                                                           
50

 Siwadî, Leyla û Mecnûn, 13. 
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Hewas û eql di niv mezbût 

Di misraya yekemînde di peyva “îhdad”ê bi med hatiye xwendin. Di misraya duyemîn 

de di peyva “hewas”ê û “mezbût”‟ê jî bi med hatiye xwendin. 

10. 

Karê te ye zahîr û nihanî 

Ruh anî û pê kesî nizanî 

Di misraya duyemîn de di peyva “kesî” de di hêceya ke‟yê de îmale hatiye bikaranin. 

Wek encam em karin bêjin ku di likolînê de me tehlîla helbestan li gor „erûzê kir. 

Wextê me helbestan latînîze kir li gor „erûzê û li gor metoda ku me qalê kiribû kir. Me dît ku 

di latînîzekirinê de eger „erûz ne li ber çava be, gelek xeletî derdikeve holê. 

ENCAM 

„Erûz di edebiyata klasîk te cihekî gîrîng digire. Lewra „erûz rîtma helbesê tîne holê. 

Di „erûzê de hêceyên dirêj û kin ji bo rîtma helbestê tê bikaranîn. Ji bo zanebûna „erûz ê hin rê 

û rêbaz hene. Ji bona zanebûna helbestên klasîk lazim e kêĢ û rêbazên erûzê bê bikaranîn. 

Helbest bi rîtm û ahangê tê nivîsandin. Di helbestên her milletî de ji bo rîtma dengan 

hin rê û rêbaz hene. Di helbestên Kurdî yên klasik de ji bo rîtmê jî „erûz hatiye bikaranîn. 

„Erûz, di edebiyata klasîk de mijareke muhîm e. Lewra di edebiyata klasîk de helbesvanan 

berhemên xwe bi e‟ruzê nivîsandine. Di e‟ruzê de hêceyên kurt û dirêj li gor sîstemekê tê 

bikaranîn û rîtma dengê tîne holê.  

KêĢa e‟ruzê cara e‟wil di edebîyata „Erebî de hatiye bikaranîn. „Erûz piĢtî qernê 8‟an li 

gelek deweran hatiye bikaranîn. „Erûz li derdora Îranê, Efganîstanê, nava Asyayê û 

Hîndîstanê belav buye. PiĢtî ku Kurd û Faris bi hev ra Misilman bûne, kêĢa „erûzê derbasî 

edebîyata Kurdî û Farisî bûye. 

Di „erûzê de hin mijar wek qusûrên helbestvan tên dîtin. Yek ji qusûrên helbestvan 

zihaf e. Di zîhafê de qalibê kelîmeyan tê guhertin. Ji ber vê jî esl û ahenga kelîmeyan bi zîhafê 

xerab dibe. Îmale jî ji bo helbestvan qusûr hatiye qebûlkirin. Lê îmale qasî zîhafê nebe jî disa 

jî qûsûr tê qebûlkirin. Her çiqas hin nivîskaran medê di nav qusûrên helbastvan de 

hesibandibe jî, med ji bo helbestvan ne qusûr e.  Heta terka medê qusûr tê qebûlkirin. Lewra 

teka medê dibe zîhaf. Zîhaf jî qûsûrek giran e.  
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Erûz, pîvana weznê ye ku di edebiyata klasîk de tê bikaranîn û rîtma helbestê nîĢan 

dide. Lê wexta helbestên klasîk ên Kurdî tên latînîzekirin hin pirsgirêk derdikevên holê. Di vê 

xebata xwe de em hem li ser usûla tesbîtkirina erûzê û hem jî hin pirsgirêkên ku girêdayî 

erûzê ne rawestiyan. Vê mijarê me bi minaka berhema Siwadî ya Leyla û Mecnûn‟ê nirxand. 

Em  li ser destxeta vê berhemê û latînîza wê rewestiyan. 

Wek encam em karin bêjin ku di likolînî de me tehlîla helbestan li gor „erûzê kir. 

Wextê me helbestan latînîze kir li gor „erûzê û li gor metoda ku me qalê kiribû kir. Me dît ku 

di latînîzekrinê de eger „erûz ne li ber çava be gelek xeletî derdikevên holê. 
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Özet 

Kırâat ilmi tedrisatı Ġslâm tarihinin ilk baĢlarında Ģifahî bir Ģekilde daha sonraları ise 

yazılı olarak yapılmıĢ ve çeĢitli evrelerden geçerek günümüze kadar gelmiĢtir. Bu süreçte 

kırâat ilmi konusunda bazı Ģahsiyetler ön plana çıkmıĢtır. Bunlardan kimileri kırâat eğitimi 

kimileri ise kırâat eseri yazma konusunda temayüz etmiĢtir.  Bu âlimlerden biri olan 

Muhammed el-Bakarî, kendi döneminde hem tecvîd ve kırâat ilmi eğitiminde hem de bu iki 

ilim sahasında eser kaleme alma konusunda isminden söz ettirmiĢ bir Ģahsiyettir. Bakarî, 

tecvîd ilmine dair Ğunyetü’t-Tâlibîn ve Münyetü’r-Râğibîn, kırâat ilminin usulüne dair ise el-

Kavâidü’l-Mukarrara ve’l-Fevâidü’l-Muharrara adlı eserler yazmıĢtır. Bu eserler baĢta 

öğrencileri olmak üzere Ġslâm âleminde ders kitapları olarak okutulmuĢtur. Kırâat 

konusundaki eseri ise daha o hayattayken öğrencisi Sultân el-Cübûrî tarafından Ģerh 

edilmiĢtir. Dolayısıyla Muhammed el-Bakarî vefatından önce tecvîd ve kırâat ilimlerinde 

büyük izler bırakan ender âlimlerden biri olmuĢtur. Bu çalıĢmamızda Muhammed el-

Bakarî‟nin hayatı, ilmi kiĢiliği, eserleri ve tecvîd ile kırâat ele alma metodu üzerinde 

durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler; kırâat, Muhammed el-Bakarî, el-Kavâidü‟l-Mukarrara, tecvîd, 

Kırâat usulü. 
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Muhammad al-Bakari and Her Work Named al-Kavâidü'l-Mukarrara ve'l-

Fevâidü'l-Muharrara on the Seven Recitation Methods 

Summary 

The teaching of the science of qirae was made verbally at the beginning of the Islamic 

history and later in writing, and has survived through various phases to the present day. In this 

process, some personalities in the science of qirae came to the fore. Some of them excelled in 

recitation education and some in writing recitation works. Muhammad al-Bakari, one of these 

scholars, is a person who has made a name for himself both in the education of the science of 

tajwîd and qirae, and in writing works in these two fields of science. Bakarî wrote the works 

of Ğunyetü't-Tâlibîn and Münyetü'r-Râgıbîn on the science of tajvîd, and el-Kavâidü'l-

Mukarrara ve'l-Fevâidü'l-Muharrara on the method of the science of qirae. These works were 

taught as textbooks in the Islamic world, especially by students. His work on recitation was 

annotated by his student Sultan al-Cuburi while he was still alive. Therefore, before his death, 

Muhammad al-Bakari became one of the rare scholars who left great traces in the sciences of 

tajweed and qirae. In this study, we will focus on Muhammad al-Bakarî's life, scientific 

personality, works and the method of dealing with tajwîd and qirae. 

Keywords; qira'at, Muhammad al-Bakari, al-Kavâidü'l-Mukarrara, tecvîd, qira'at 

method. 

 

GiriĢ 

Kırâat ilmi Kur‟ân kelimelerinin telaffuz biçimini konu edinen bir ilimdir. Ayrıca 

kelimelerin farklı okunuĢu, kimin nasıl ve niçin farklı okuduğu gibi hususlar da kırâat ilminin 

çerçevesine girmektedir. Bu ilmin varlığı Peygamber Efendimizin zamanından beri 

bilinmektedir. Onun varlığını kanıtlayan baĢta Hz. Ömer ve HiĢâm b. Hakîm olayı olmak 

üzere tarihte birçok örnek mevcuttur. Hz. Ebû Bekir döneminde Kur‟ân‟ın toplanması daha 

sonra Hz. Osmân döneminde çoğaltılma olayı kırâatlerin gölgesinde gerçekleĢmiĢtir 

denilebilir. Aynı Ģekilde Kur‟ân‟ın harekelenmesi ve noktalanması da kırâatlerin etkisiyle 

ivme kazanmıĢtır. Zira âyetlerin hangi okuyuĢa göre yazılacağı veya noktalama ve 

harekeleme iĢleminin neye göre yapılacağı önem arz etmektedir. Dânî, ġâtibî ve diğer birçok 

kırâat âliminin kırâat eserlerinin yanı sıra resm-i mushafa yönelik eser yazmasını da buna 

bağlamak mümkündür. Zira kırâat ve resm-i Mushaf ilimleri birçok yönden birbiriyle 

bağlantılıdır.  Kırâatlerin sıhhatı için kırâatın ihtimalen dahi olsa resm-i mushafa uygun 

olması Ģartı1 kırâat-resm-i mushaf etkileĢimini daha da önemli kılmıĢtır.  

Kırâat ilmi diğer Ġslâmî ilimler gibi ilk baĢlarda Ģifahî olarak varlığını sürdürmüĢtür. 

Yalnız kırâat ilminin hadis ilmindeki senet zincirine benzer bir senet zincirine sahip olması 

onu diğer birçok ilimden ayırmakta, kırâat silsilesinde adı geçen kiĢilerin araĢtırılması ve 

değerlendirilmesine büyük önem katmaktadır. Öteden beri o kiĢilerin kimler olduğu, 

                                                           
1
 Ebü‟l-Hayr ġemsüddin Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Alî b. Yûsuf Ġbnü‟l-Cezerî, en-NeĢr fi’l-

kırâati’l-aĢr, thk. Ali Muhammed ed-Dabbâ„ (Beyrût: Dâru‟l-Kütübi‟l-„Ġlmiyye, 1960), 1/9. 
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kimlerden kırâat eğitimi aldığı, kimlere kırâat öğrettiği ve eğitim-öğretim metotlarının nasıl 

olduğu hususları üzerinde detaylıca durulmuĢtur. Muhammed el-Bakarî de kırâat 

icâzetnâmelerinde adı geçen ve kırâat silsilesinde önemli bir yer tutan âlimlerden biridir. 

Birçok kiĢiye kırâat icâzeti veren ġeyh Hasan el-Mısrî ve meĢhur Mâlikî fakihi ve aynı 

zamanda kırâatçı Ebü‟l-Mevâhib el-Hanbelî‟nin Bakarî‟den kırâat icâzeti almıĢ olması onun 

kırâat silsilesindeki yerinin önemini gözler önüne sermektedir.2 Bakarî‟yi önemli kılan 

hususlardan bir diğeri de onun öğreticilik yönüdür. Eserlerine bakıldığında onun bu yönü daha 

da açık bir Ģekilde anlaĢılmaktadır. Zira onun eserlerine bakıldığında onları öğrencileri için 

ders notları Ģeklinde hazırlamaya çalıĢtığı görülmektedir. Bundan dolayı eserleri kısa, öz ve 

önemli hususları ihtiva etmektedir. Buna rağmen eserlerine gereken önemin verildiğini 

söylemek pek mümkün görünmemektedir. Zira hem onun eserleri hem de eserlerine yazılan 

Ģerhler el yazmaları halinde olup ancak son zamanlarda basılabilmiĢtir.  

 

Hayatı ve Ġlmi KiĢiliği 

Hicrî 1018 yılında dünyaya gelen Bakarî‟nin asıl adı ġemsüddîn Ebü‟l-Ġkrâm 

Muhammed b. Kāsım b. Ġsmâîl el-Bakarî‟dir. Bazı kaynaklarda kendisiyle aynı isme sahip 

Muhammed b. Ömer b. Kāsım b. Ġsmâîl el-Bakarî adında biri de geçmektedir.3 Her iki Ģahsın 

isimleri arasındaki fark Ömer isminin bulunup bulunmamasıdır. Bu isim benzerliği kimi 

zaman karıĢıklığa neden olabilmiĢtir. Ziriklî de (1893-1976) bu hatadan dolayı Bakarî‟yi iki 

maddede zikretmiĢ ve birinde tam adını verirken Ömer ismini de eklemiĢtir.4 Halbuki onun 

isim zincirinde Ömer ismi yoktur. Muhammed el-Bakarî, doğduğu yer olan “Nezletü‟l-Bakar” 

veya “Dâru‟l-Bakar” köyüne nispetle “Bakarî”, memleketi Mısır‟a nispetle “el-Mısrî” kırâat 

ilmiyle hemhal olduğu için “el-Mukrî” ve Ezher camii avlusunda ders verdiği için de “el-

Ezherî” nisbeleriyle anılmıĢtır. Ebü‟l-Ġkrâm künyesiyle de anılan Bakarî için bunların yanı 

sıra “ġemsüddîn”, “el-Muhaddis”, e”l-Fakîh”, “ed-Darîr, “el-Hâfız”, “eĢ-ġinnâvî” ve “es-

Sûfî” gibi nisbeler de kullanılmıĢtır.
 5 

 

Ġlim tahsiline doğduğu bölgede baĢlayıp daha sonra da o bölgede dersler veren 

Muhammed el-Bakarî, kırâat, fıkıh ve hadîs gibi birçok Ġslâmî ilimde yetkin olmakla beraber 

daha çok kırâat ilmiyle meĢhur olmuĢ ve ön plana çıkmıĢtır. Ġlim hayatı boyunca birçok büyük 

âlimden dersler almıĢ ve büyük âlimler yetiĢtirmiĢtir. Onun çok tanınmasına neden olan en 

büyük özelliğinin ise günümüzde “ġatibiye Tarîki” denilen tarikle verilen kırâat 

                                                           
2
 Lokman ġan, “Yakın Dönem Doğu Bölgesinde Kırâat Ġlmi”, ġarkiyat 13/3 (30 Aralık 2021), 1225. 

3
 Ebû Gays Muhammed Hayrüddîn b. Mahmûd b. Muhammed b. Alî b. Fâris ez-Ziriklî, el-A‘lâm kamûsu 

terâcimi li-eĢheri’rricâl ve’n-nisâ (Beyrût: Dâru‟l-Ġlim li‟l-Melâyîn, 2002), 6/317; Ömer Rıza Kehhâle, 

Mu’cemu’l-müellifîn (Beyrut: Daru Ġhyai‟t-Turasi‟l-Arabî, 2002), 11/89. 

4
 Ziriklî, el-A‘lâm, 6/317, 7/7. 

5
 Muhammed Murtaza ez-Zebîdî, Tâcü’l-arûs min cevâhiri’l-kâmûs (Kuveyt: Vezâratü‟l-ĠrĢâdi ve‟l-Enbâ, 2001), 

10/235; Ebü‟l-Fadl Muhammed Halîl b. Ali b. Muhammed el-Murâdî, Silkü’d-dürar fî a’yâni’l-karni’s-sânî 

aĢer (Beyrût: Dâru Ġbn Hazm, 1988), 4/122; Ziriklî, el-A‘lâm, 7/7; Kehhâle, Mu’cemu’l-müellifîn, 7/54, 

11/136; Abdulfettâh el-Marsafî, Hidâyetü’l-kârî ilâ tecvîdi kelâmi’l-bârî (Medîne: Mektebetü Tayyibe, t.y.), 

2/717; Ġsmail b. Muhammed Emin b. Mîr Selim el-Bâbânî, Hediyyetu’l-ârifîn esmâü‟l-müellifîn ve asârü‟l-

musannifin (Beyrut: Daru Ġhyai‟t-Turasi‟l-Arabî, ts.), 2/307. 
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icâzetnâmelerinin neredeyse hepsinde onun isminin geçiyor olması olduğunu söylemek 

mümkündür.6 Öyle ki günümüzde doğu bölgesinde verilen icâzetnâmelerde de onun ismi 

geçmekte, eserleri bölgede bulunan kütüphane kataloglarında yer almaktadır.7 Ezher camii 

avlusunda ders halkaları oluĢturduğundan ve bununla da meĢhur olduğundan bazı kaynaklarda 

kendisinden “Ezher camii avlusundaki kırâat ve hadis Ģeyhi” diye bahsedilmektedir.8 O, 

sayısız öğrenci yetiĢtirmiĢ, kırâat ilminin sonraki nesillere aktarılmasına büyük katkı 

sağlamıĢtır.  

Eserlerinin çoğunu tecvîd ve kırâat ilmiyle ilgili yazan Bakarî, konumuzla ilgili olan 

“el-Kavâidü‟l-Mukarrara ve‟l-Fevâidü‟l-Muharrara” adlı eserini yedi kırâate dair kısa notlar 

Ģeklinde kaleme almıĢtır. Daha çok kendisinden ders alan öğrenciler için hazırlandığı 

anlaĢılan eser yedi kırâat usulüyle ilgili kısa bilgiler içermektedir. Bakarî, söz konusu eseri 

hocası Abdurrahmân el-Yemenî‟nin (ö. H. 1050) derslerinden aldığı notlardan istifade ederek 

yazdığını belirtmektedir.9 Muhammed el-Bakarî 1111/1699 yılında Kâhire‟de vefat etmiĢtir.10 

Hocaları 

Muhammed el-Bakarî çeĢitli ilimlerde çoğunluğu kendi alanında yetkin birçok 

âlimden ders almıĢtır. Bu âlimlerden bazıları Ģunlardır:  

1. Abdürrahmân b. ġihâze el-Yemenî (kırâat âlimi) 

2. Ġbrâhîm b. Hasan el-Lakkânî el-Mâlikî (hadis âlimi) 

3. Ali b. Ġbrâhîm b. Ahmed eHalebî (hadis âlimi) 

4. Muhammed b. Alâiddîn el-Bâbilî (hadis âlimi) 

5. Ali b. Yahyâ ez-Zeyyâdî (fıkıh âlimi) 

6. Muhammed b. Ahmed el-Hatîb (fıkıh âlimi) 

7. Sultân b. Ahmed b. Selâme el-Mezzâhî (fıkıh âlimi) 

8. Muhammed el-Menyârî (fıkıh âlimi) 

9. Mûsâ b. Ġsmâîl el-Bakarî (Amcası) (tasavvuf âlimi) 

10. Abdürrahmân el-Halebî (tasavvuf âlimi) 

Talebeleri 

1. Âmir eĢ-ġâfiî el-Mısrî 

2. Ahmed b. Muhammed el-Menfelûtî 

3. Ġbrâhîm b. Muhammed b. Muhammed el-Harrânî 

4. Muhammed b. Andülbâkî b. Abdülkâdir el-Hanbelî 

5. Sadî b. Abdürrahman b. Muhammed el-Hanefî 

6. Îd b. Ali el-Kâhirî 

7. Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Hüseynî ed-Dimyâtî 

8. Muhammed b. Muhammed b. ġerefiddîn eĢ-ġâfiî 

9. Muhammed b. Halîl b. Abdilgânî el-Aclûnî 

                                                           
6
 Ebû Safvân Zeyâb, el-Vecâze fi’l-isbâti ve’l-icâze (Beyrût: Dâru Kurtuba, 1428), 86. 

7
 Diyarbakır Ġl Halk Kütüphanesi DemirbaĢ No: 21 Hk 1663/3 ve 21 Hk 790/2. 

8
 Abdurrahman b. Hasan el-Cebertî, Târîhu acâibi’l-âsâr fi’t-trâcimi ve’l-ahbâr (Beyrût: Dâru‟l-Cîl, t.y.), 1/139. 

9
 ġemsüddîn Ebü‟l-Ġkrâm Muhammed b. Kāsım b. Ġsmâîl el-Bakarî, el-Kavâidü’l-mukarrara ve’l-fevâidü’l-

muharrara, thk. Muhammed b. Ġbrâhîm b. Fâdıl el-MeĢhedânî (Riyâd: Mektebetü‟r-RüĢd, 2005), 258. 
10

 Cebertî, Târîhu acâibi’l-âsâr, 1/116. 
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10. Ahmed b. Abdillâh es-Seydâvî 

11. Ali b. Ahmed b. Ali el-Kevberî 

12. Muhammed b. Muhammed b. Muhammed el-Hasenî 

13. Ebü‟l-Mevâhib Muhammed b. Abdülbâkî el-Hanbelî.  

14. Abdürraûf b. Muhammed b. Abdillatif b. Ahmed b. Ali el-BiĢbiĢî 

15. Ebü‟l-Abbâs b. Ahmed b. Ömer ed-Deyrebî 

16. Sultân b. Nâsır b. Ahmed el-Cübûrî 

 

Muhammed el-Bakarî‟nin hocalarına baktığımızda onların çeĢitli alanlarda ihtisas 

sahibi olduklarını görmekteyiz. Fakat kendisinden ders alan öğrencilerine baktığımızda 

neredeyse hepsinin ortak bir noktası göze çarpmaktadır. Onların ortak noktası sadece aynı 

hocadan ders almaları değil bilakis aynı hocadan aynı dersi almalarıdır. Bu da bize Bakarî‟'nin 

asıl ihtisas ve Ģöhret bulduğu alanın kırâat alanı olduğunu teyit etmektedir. Kendi 

öğrencilerinden meĢhur fıkıh âlimi Ebü‟l-Mevâhib el-Hanbelî Ģunları nakletmektedir: “1071 

yılında Mısır‟a gidip ġeyh Muhammed el-Bakarî‟nin yanında ifrâd ve cem‟ usulüyle olmak 

üzere tayyibe tarikinden on kırâat ile bir hatim okudum. Aynı zamanda on kırâate ilave olarak 

dört (Ģâz) kırâatı da onun yanında ifrâd tarikiyle okudum.”11 Aynı Ģekilde el-Menfelûtî,12 el-

BiĢbiĢî13 ve Deyrebî14 gibi birçok âlim ondan kırâat ilmi okumuĢtur. Ayrıca Sıddîk Hân el-

Kannevcî (ö. 1307/1890) Tâcü‟l-Arûs yazarı Zebîdî (ö. 1205/1791) hakkında bilgi verirken 

onun Muhammed el-Bakarî‟den kendi hocalarından ed-Dencâvî ve el-Menzilî‟nin kırâat 

hocası olarak bahsettiğini nakletmektedir.15 

Eserleri 

1. Risâle fî Tecvîdi‟l-Kur‟âni‟l-Kerîm 

2. el-Umdetü‟s-Seniye fî Ahkâmi Nûni‟s-Sâkine 

3. Ğunyetü‟t-Tâlibîn ve Münyetü‟r-Râğibîn.  

4. Fethu‟l-Kebîri‟l-Müteâl. 

5. El-Kavâidü‟l-Mukarrara ve‟l-Fevâidü‟l-Muharrara (Metnü‟l-Bakariye). 

Bakarî‟ye nisbet edilen diğer bazı eserler ise Ģunlardır:  

1. HaĢiye alâ Risâle fi‟t-Tecvîd 

2. El-HavâĢiyü‟l-Muhkeme alâ ġerhi‟s-Sittîne Mes‟ele 

3. Risâle fî Tarîki Hafs 

4. Fevâid fi‟l-Vakfi ve‟l-Ġbtidâ 

5. Müzhibü‟l-ĠĢkâl an Ba‟di Kelâmi Zi‟l-Celâl 

                                                           
11

 Muhammed b. Abdilbâkî el-Ba‟lî, MeĢîhatü Ebi’l-Mehâhib el-Hanbelî, thk. Muhammed Mutî‟ (Beyrût: 

Dâru‟l-Fikr, 1990), 100; Zebîdî, Tâcü’l-arûs, 1/127. 
12

 Zebîdî, Tâcü’l-arûs, 1/124. 
13

 Zebîdî, Tâcü’l-arûs, 1/234. 
14

 Zebîdî, Tâcü’l-arûs, 1/239. 
15

 Ebü‟t-Tayyib Muhammed Sıddîk Bahâdır Hân b. Hasen b. Alî el-Kannevcî, Edebü’l-ulûm (Beyrût: Dâru Ġbn 

Hazm, 2002), 571. 
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Ğunyetü’t-Tâlibîn ve Münyetü’r-Râğibîn  

Önemine binaen ve konumuzla alakalı olması hasebeyli Bakarî‟nin Tecvîd ilmine dair 

bu eseri üzerinde kısaca durmak istiyoruz. Eser, Muhammed Osmân tarafından tahkik edilmiĢ 

ve ilk baskısı Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiye tarafından 2009 yılında yapılmıĢtır. Bakarî bu eserinde 

tecvîd konularını sistematik bir Ģekilde 15 babta kısa ve öz bir olarak ele almıĢtır. Son iki babı 

resm-i mushafa ayıran Bakarî bu konuda Hz. Osmân Mushaflarının özellikleri, kimin Mushaf 

yazdığı ve bu Mushafların kaç tane olduğu gibi önemli bilgilere yer vermiĢtir.16  

El-Kavâidü’l-Mukarrara ve’l-Fevâidü’l-Muharrara 

Muhammed el-Bakarî‟nin bu eseri yedi kırâatın usullerine dairdir. Söz konusu eserin 

hem ülkemizde hem de diğer bazı ülkelerde birçok el yazması bulunmaktadır. Eserin 

ülkemizdeki kütüphanelerde “Kavâ'idü'l-Mukarrere ve'l-Fevâ'idu'l-Muharrere” adıyla 

bulunduğu yerler Ģunlardır: 

-Milli Kütüphane-Ankara, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, DemirbaĢ No:

 06 Mil Yz A 17^6/2. 

-Diyarbakır Ġl Halk Kütüphanesi, DemirbaĢ No: 21 Hk 790/2. 

-Diyarbakır Ġl Halk Kütüphanesi, DemirbaĢ No: 21 Hk 1663/3. 

-Zeytinoğlu Ġlçe Halk Kütüphanesi, DemirbaĢ No: 43 Ze 22/5. 

-Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Kütüphanesi  EY-1608 YER NO: 36429. 

Müellif, eserinin baĢında hem kendi ismini “Muhammed b. Kâsım b. Ġsmâîl el-Bakarî” 

olarak zikretmiĢ hem de kitabın adını bizzat kendisi “el-Kavâidü‟l-Mukarrara ve‟l-Fevâidü‟l-

Muharrara” Ģeklinde belirtmiĢtir.17 Cübûrî de esere ait Ģerhinde bu bilgileri teyit etmektedir.18 

Kütüphane kayıtlarının neredeyse hepsinde de ismi bu Ģekilde geçmektedir. Buna rağmen 

eserin adı bazı kaynaklarda “Metnü‟l-Bakarî”19 veya “Kavâidü‟l-Bakarî”20 Ģeklinde de 

geçmektedir. Eserin isminin bu Ģekilde geçmesi onun ilim çevresinde müellifine nispetiyle 

meĢhur olmasından kaynaklandığını söylemek mümkündür. 

Muhammed el-Bakarî, eserini hocası Abdurrahmân el-Yemenî‟nin derslerinden 

istifade ederek kaleme aldığını belirtmiĢtir.21 Abdurrahmân el-Yemenî, ġâtibiye tariki 

icâzetnâmeleri silsilesinde geçmektedir, Bakarî‟nin eseri de bu tarike göre kaleme alınmıĢtır. 

Dolayısıyla eserin kaynağı olarak ġâtibî‟nin Hirzü‟l-Emânî” adlı eserin baz alındığını 

görmekteyiz. Bakarî‟nin eseri yedi kırâat usulü hakkında kaleme alınmıĢtır, konuyla ilgili 

diğer eserlerden farkı ise kısa ve daha çok usulün nüktelerine yoğunlaĢmıĢ olmasıdır. Zira 

                                                           
16

 ġemsüddîn Ebü‟l-Ġkrâm Muhammed b. Kāsım b. Ġsmâîl el-Bakarî, Gunyetü’t-tâlibîn ve münyetü’r-râğibîn fî 

tecvîdi’l-Kur’âni’l-Azîm, thk. Muhammed Osmân (Beyrût: Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiye, 2009), 108. 
17

 Bakarî, el-Kavâidü’l-mukarrara, 257-258. 
18

 Sultân b. Nâsır b. Ahmed el-Cübûrî, ġerhu kavâidi’l-Bakarî, thk. Henâ el-Humsî (Beyrût: Dâru‟l-Kütübi‟l-

Ġlmiye, 2003), 15. 
19

 Ziriklî, el-A‘lâm, 7/7. 
20

 Kehhâle, Mu’cemu’l-müellifîn, 11/136. 
21

 Bakarî, el-Kavâidü’l-mukarrara, 258. 
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Bakarî, çoğu yerde konuları ele alırken mümkün derece ihtilaflı ve zor meselelere 

yoğunlaĢmıĢtır. 

Eser, yedi kırâat usulünü ġatibî‟nin sıralamasına göre vermiĢtir. Yalnız bu sıralama 

Ebû Amr (ö. 154/771) ile Nâfi‟in (ö. 169/785) yer değiĢtirilmesiyle bozulmuĢtur. Zira ġâtibî 

sıralamasında Ebû Amr üçüncü sırada, Nâfi‟ birinci sırada iken Bakarî eserinde Ebû Amr 

birinci sırada Nâfi‟ üçüncü sırada yer almıĢtır. Cübûrî Ģerhinde, asıl olanın Ġbn Mücâhid (ö. 

324/936), Dânî (ö. 444/1053) ve ġâtibî (ö. 590/1194) gibi âlimlere uyarak kırâat usulü ele 

alınırken Nâfi‟ kırâatını baĢta vermektir Ģeklinde yorumlarda bulunmuĢtur.22 Bakarî ise bunu 

hocasına ittibâen yaptığını belirterek nedenini de Ebû Amr kırâatının daha yaygın olmasına 

bağlamıĢtır.23 Kanaatimizce müellifin yaĢadığı dönemde Mısır bölgesinde Ebû Amr kırâatı 

meĢhurdu. Bundan dolayı da o, Ebû Amr‟ı birinci sırada ele almıĢtır.  

Bakarî‟nin eserini daha çok öğrencileri için hazırladığı düĢünülmektedir. Zira konular 

çok kısa ve öz bir Ģekilde sunulmuĢ, konunun detayına inilmeden inceliklerine değinilmiĢtir. 

Müellifin kendisi de bu hususu eserinin baĢında dile getirmiĢtir.24 Onun hem kendi öğrencileri 

hem de sonraki dönemlerde öğrencilerinin öğrencileri bu eseri okuyarak yedi kırâat 

öğrenmeye çalıĢmıĢtır. Yakın dönem doğu bölgesinde de eserin izine rastlamak mümkündür. 

Öyle ki o dönemin hoca ve öğrencileri bu eserden dersler okumaktaydılar.25 

Bakarî‟nin “el-Kavâidü‟l-Mukarrara ve‟l-Fevâidü‟l-Muharrara” adlı eseri her bölümde 

bir imamın usulünün ele alındığı yedi bölümden oluĢmaktadır. Ġlgili bölümlerde imam ve 

ravilerin bibliyografyasına girilmemiĢ, sadece râvilerin kırâatlerini imamlardan vasıtasız mı 

yoksa vasıta ile mi aldıkları belirtilmiĢtir. Örneğin Ebû Amr kırâatından bahsedilirken ravileri 

Dûrî (ö. 248/862 [?]) ve Sûsî‟nin (ö. 261/874) onun kırâatını Yahya el-Yezîdî (ö. 202/817) 

vasıtasıyla aldığının altı çizilmiĢtir. Aynı Ģekilde eserin birçok yerinde edada râvilerden 

hangisinin önde geldiği açıklanmıĢ, râvinin niçin önde olması gerektiğiyle ilgili de bilgi 

verilmiĢtir. Örneğin Ebû Amr kırâatıyla ilgili ilk önce iki râvisi Dûrî ve Sûsî‟den bahsedilmiĢ, 

ġâtibî‟nin kırâat edasında Dûrî‟yi öne aldığını, buna karĢın Dânî‟nin ise Sûsî‟yi öne aldığını 

vurgulamıĢtır.
 26 ġâtibî‟nin böyle bir uygulamaya gitmesini Dûrî‟nin yedi kırâatın yanı sıra 

Ebû Amr kırâatını da çok iyi bilmesine bağlamıĢtır.27 
Aynı Ģekilde Âsım, Hamza ve Ġbn 

Âmir‟in râvileriyle ilgili de hangisinin hangi tarikte ve niçin önce ele alındığını, hangi 

vecihlerinin önce eda edilmesi gerektiği gibi detayları da açıklamaya çalıĢmıĢtır.28 

Bakarî, kırâat usulü konularına iki râvinin ittifak ettiği meselelerle baĢlamıĢ daha sonra 

ise her iki râvinin birbirinden farklı olan uygulamalarını belirtmiĢtir. O, konularda genellikle 

med bahsine öncelik vermiĢtir. Ġlgili imamın veya râvinin medd-i müttasıl ve münfasılı ne 

kadar uzattığı, Ģayet bir medde iki vecih varsa hangisinin önce eda edilmesi gerektiğiyle ilgili 

detaylı bilgi vermiĢtir. Örneğin Dûrî‟nin medd-i münfasılda kasr ve med olmak üzere iki 

                                                           
22

 Cübûrî, ġerhu kavâidi’l-Bakarî, 20. 
23

 Bakarî, el-Kavâidü’l-mukarrara, 258. 
24

 Bakarî, el-Kavâidü’l-mukarrara, 257. 
25

 ġan, “Yakın Dönem Doğu Bölgesinde Kırâat Ġlmi”, 1223. 
26

 Bakarî, el-Kavâidü’l-mukarrara, 259. 
27

 Ebû Abdillâh ġemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî, Ma’rifetü’l-kurrâi’l-kibâr ala’t-tabakâti 

ve’l-a’sâr (Beyrût: Dâru‟l-Kutubi‟l-Ġlmiyye, 1997), 114. 
28

 Bakarî, el-Kavâidü’l-mukarrara, 295, 301, 304. 
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veçhinin olduğunu ve bunlardan edada kasrın öncelikli olduğunu ifade etmiĢtir.29 Muhammed 

el-Bakarî, ilgili usulün ele alındığı bölümlerde meddin yanı sıra imâle, sıla, idğâm, hemzeler 

ve bazı imâm veya râvilerin münferid30 kaldığı uygulamalar hakkında kısa ve öz bilgiler 

aktarmıĢ bazı yerlerde kelimelerin sarf veya nahiv açısından özelliklerine yer vermiĢtir.  

Ayrıca Bakarî, birçok yerde ihtilaflı meselelere değinmiĢ, kendi görüĢ ve tercihini 

belirtmiĢtir.31  

Kırâatteki Tercihleri 

Kırâat ilminde bazı kaidelerin eda niteliğinde farklılıklar bulunmaktadır. Kimi âlimler 

bu farklılıklar arasından çoğu zaman tercihte bulunmuĢlardır. Bakarî‟de eserinin birçok 

yerinde değiĢik kırâat uygulamaları arasından tercihler yapmıĢtır. Bunlardan biri “  َجاَء أََحد” gibi 

iki farklı kelimelerde bulunan birinci hemzeyle ilgilidir. Söz konusu hemze iskat veya teshil 

ile okunabilmektedir. Bu durumda kimi âlimler med harfini kasr ile okurken kimileri ise 

medd-i müttasıl veya münfasıl gibi kabul ederek uzatmıĢlardır. Yalnız edada kasr ve med 

uygulamalarından hangisinin önce yapılması gerektiği ihtilaf konusudur. Müellifin asıl 

kaynağı olan ġâtibî, böyle bir durumda med yapmanın evla olduğunu aktarmıĢtır. Yalnız 

ġâtibî, söz konusu hemze için “mugayyer hemze” tabirini kullanmıĢ, bu sözleriyle farklı 

yorumlar çıkarılabilecek bir Ģekilde kaideyi aktarmıĢ, net bir görüĢ bildirmemiĢtir.32 Bakarî 

konuyla ilgili detaya girmiĢ ve ġâtibî‟nin “mugayyer hemze” tanımlamasının iskât ve teshîle 

yorumlanabileceğini ancak onun bu ifadesiyle kastettiğinin teshil olunan hemze olduğunu 

vurgulamıĢtır. Dolayısıyla Bakarî, “  َجاَء أََحد” gibi yerlerde birinci hemze iskat olursa önce kasr 

sonra med, teshil olursa önce med sonra kasr ile okunacağının altını çizmiĢtir.
 33 

Aynı Ģekilde Bakarî, VerĢ‟in iki hemzenin bir kelimede meftuh olarak gelmesi 

konusundaki iki görüĢüne değinmiĢ ve tercihte bulunmuĢtur. O, bu konuda Mısırlılara ait 

ikinci hemzenin teshil ile okunması, diğeri ise Bağdatlılara ait ikinci hemzenin elife ibdâl 

edilerek medd-i lâzım gibi uzatılması olmak üzere iki görüĢün olduğunu ancak kendisinin 

Ģeyhinden Bağdatlılara göre okuduğunun altını çizmiĢtir. Burada Bakarî yine eda konusunda 

farklı uygulamaları olan okuyuĢ Ģekillerinden birini tercih etmiĢtir. Onun bu tercihindeki 

önemli noktası ise tarikine muhalefet etmiĢ olmasıdır. Zira Bakarî bu hususta aynı zamanda 

kendi tariki olan ġâtibiye tarikine de muhalefet etmiĢ bulunmaktadır.34 Bakarî buna benzer 

birçok yerde kendi görüĢünü belirtmiĢtir.35 

                                                           
29

 Bakarî, el-Kavâidü’l-mukarrara, 259, 301. 
30

 Bakarî, el-Kavâidü’l-mukarrara, 286, 293. Ġnfirâd: Bir imâm veya râvinin herkesten ayrı olarak tek baĢına 

okuduğu farklı Ģekil demektir. Örneğin Hafs, Kur‟ân‟da dört yerde sekte yapar ve onun dıĢında hiçbir râvi veya 

imam bu yerlerde sekte yapmaz. Ġnfirâd için bkz: Halîl ReĢîd Ahmed, Ġnfirâdü‟l-Kurrâi‟s-Sab‟a, Dâru Ġbn Hazm, 

2013. 
31

 Bakarî, el-Kavâidü’l-mukarrara, 286, 293. 
32

 Abdulfettâh b. Abdulğanî b. Muhammed el-Kâdî, el-Vâfî fî Ģerhi’Ģ-Ģâtibiyye (Cidde: Mektebetü‟s-Sevâdî, 

1992), 94. 
33

 Bakarî, el-Kavâidü’l-mukarrara, 269. 
34

 Bakarî, el-Kavâidü’l-mukarrara, 292. 
35

 Bakarî, el-Kavâidü’l-mukarrara, 294. 
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Med Miktarları ile Ġlgili GörüĢleri 

Med miktarları kırâat ilminde oldukça ihtilaflı bir meseledir. Hangi imamın hangi 

meddi ne kadar uzattığı sürekli tartıĢma konusu olmuĢtur. Eserini ġâtibiye tarikine göre 

kaleme alan Bakarî, kırâat imamlarının med miktarıyla ilgili olarak Ġmam ġâtibî‟ye 

uymamıĢtır. Zira ġâtibî med miktarlarını tûl, tevessüt ve kasr ile ifade edip onları üç kısma 

ayırırken Bakarî ise medleri Dânî‟ye uyarak36 “(kasr)-(füveyka‟l-Kasr)-(tevessüt)-(füveyka‟t-

Tevessüt)-(tûl)” ile tabir edebileceğimiz beĢ kısma ayırmıĢ, bu ayırımını elif tabiriyle 

belirtmiĢ ve eserinde kullanmıĢtır.  

Med miktarlarını belirtmek için çoğu zaman “elif”, “hareke” “tûl-tevessüt-Kasr” 

tabirleri kullanılmaktadır. Bakarî, eserinde kırâat imamlarının medleri uzatma miktarını 

belirtmek için bunlardan “elif” tabirini kullanmıĢtır. Ona göre bir elif iki hareke demek olup 

bunun miktarı iki parmağı artarda kapatma zamanı kadar uzatmak demektir.37 Buna göre 

Bakarî‟nin yedi kırâat imamının kendi usullerindeki med miktarları aĢağıdaki Ģekildedir: 

Bir elif=Ġki hareke. Kâlûn, Ebû Amr, Ġbn Kesîr. (Türkiye‟deki KarĢılığı: Bir Elif) 

Bir buçuk elif=Üç hareke. Kâlûn, Dûrî. (Türkiye‟deki KarĢılığı: Ġki Elif) 

Ġki elif=Dört hareke. Ġbn Âmir, Kisâî. (Türkiye‟deki KarĢılığı: Üç Elif) 

Ġki buçuk elif=BeĢ hareke. Âsım. (Türkiye‟deki KarĢılığı: Dört Elif) 

Üç elif=Altı hareke. VerĢ, Hamza. (Türkiye‟deki KarĢılığı: BeĢ Elif) 

Bakarî‟nin elif tabiri ile Türkiye‟deki elif tabiri birbirinden farklıdır. Bu tabirlerin 

farklı olmasının nedeni uzatma miktarındaki hesap farkıdır. Zira Türkiye‟deki elif hesabı 

ülkemizdeki kırâat eğitim ve öğretimin ana kaynak eseri olarak kabul edilen Pâlûvî‟nin (ö. 

1192/1778) Zübdetü’l-Ġrfân adlı eserinden alınmıĢtır. Pâlûvî Zübde‟de bir elifin miktarını iki 

hareke, ondan sonraki her bir elif için bir hareke olacak Ģekilde kabul etmektedir. Yukarıdaki 

tabloya bakıldığında bu fark edilecektir.38 Buna göre bir elif iki hareke, bir buçuk elif üç 

hareke, iki elif dört hareke, iki buçuk elif beĢ hareke, üç elif ise altı hareke miktarı uzatmak 

demektir. 

el-Kavâidü’l-Mukarrara ve’l-Fevâidü’l-Muharrara ġerhleri 

Sultân b. Nâsır b. Ahmed el-Cübûrî (ö. 1137/1726), Hâbûrî nisbesiyle meĢhur olup 

Hâbûr nehri kenarında bulunan Cübûr aĢiretine mensuptur. Hicrî 1072 yılında Hâbûr‟da 

doğup büyümüĢ daha sonra Bağdat ve DımeĢk‟te yaĢamıĢtır. Cübûrî, Hicrî 1137 yılında bir 

hac yolculuğu esnasında vefat etmiĢtir.39 

Sultân b. Nâsır b. Ahmed el-Cübûrî, konumuzla da alakalı olan Ġsmâîl el-Bakarî‟nin 

“el-Kavâidü‟l-Mukarrara ve‟l-Fevâidü‟l-Muharrara” adlı eserine “ġerhu kavâidi'l-Bakarî” 

                                                           
36

 Ebû Amr Osmân b. Saîd b. Osmân ed-Dânî, et-Teysîr fi’l-kırâʾâti’s-sebʿ, thk. Otto Trezel (Beyrût: Dâru‟l-

Kitâbi‟l-„Arabî, 1984), 73. 
37

 Bakarî, el-Kavâidü’l-mukarrara, 274. 
38

 Abdülfettâh Pâlûvî, Zübdetü’l-Ġrfân (Ġstanbul: Asitâne, t.y.), 8. 
39

 Ziriklî, el-A‘lâm, 3/110; Muhibbüddîn el-Hatîb, Mü’temeru’n-Necef (Bağdât: Matbaatü‟l-Basrî, 1988), 1. 
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adıyla bir Ģerh yazmıĢtır. Eserin bundan baĢka Ģerhi de bilinmemektedir. Kitap Henâ el-Humsî 

tarafından Mektebetü‟z-Zâhiriye nüshası esas alınarak “ġerhu kavâidi'l-Bakarî” ismiyle tahkik 

edilip 2003 yılında Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiye yayın evinde basılmıĢtır. Fakat Cübûrî Ģerhin 

baĢında kitabın ismini “el-Ukûdü‟l-Mücevhere ve‟l-Leâiliü‟l-Mübtekire” olarak koyduğunu 

belirtmektedir.40 
Buna rağmen eser “ġerhu kavâidi'l-Bakarî” adıyla

 
basılmıĢtır.

 
Kanaatimizce 

söz konusu Ģerh Bakarî‟ye ait kitabın bazı kaynaklarda daha çok “Metnü‟l-Bakarî” veya 

“Kavâidü‟l-Bakarî” diye meĢhur olduğundan bu isimle basılmıĢtır.41  

ġerhe ait birçok el yazması bulunmaktadır.42 
Bunlardan biri “el-Ukûdü'l-Mücevhere 

ve'l-Le'ali'l-Mütekebbire” ismiyle yazar ismi olmaksızın Diyarbakır Ġl Halk Kütüphanesi 21 

Hk 752/5 demirbaĢ numarasıyla kayıtlı bulunmaktadır. Diğer biri ise Çorum Hasan PaĢa Ġl 

Halk Kütüphanesi 19 Hk 205/2 demirbaĢ numarasıyla aynı Ģekilde yazar ismi olmadan 

kayıtlıdır. 

 Cübûrî, ismini “el-Ukûdü‟l-Mücevhere ve‟l-Leâiliü‟l-Mübtekire” olarak 

koyduğu Ģerhini Mercâniye Medresesinde, Hicrî 15 Receb 1108 yılında bir Cuma gününün 

sabahında tamamladığını not düĢmüĢtür.43  Bu tarih 1111 yılında vefat eden Bakarî‟nin daha 

hayattayken eserine Ģerh yazıldığını göstermektedir. Ayrıca Cübûrî, Bakarî‟den “benim ve 

hocalarımın hocası” diye söz etmektedir. Aynı Ģekilde o, hocasından bahsederken onun için 

“Allah rahmet eylesin” gibi ifadeler yerine ondan teberrük dilemesi hocasının hala hayatta 

olduğuna da iĢaret etmektedir.44 Bütün bunlar Ģerhin Bakarî‟nin izni ve onayıyla gerçekleĢmiĢ 

olabileceği ihtimalini daha da güçlendirmektedir. Cübûrî‟nin bunun dıĢında da bazı eserleri 

bulunmaktadır. El-Kavlü‟l-mübîn (Risâletü‟t-Tekbîr olarak da bilinir) ve Süllemü‟l-Ġntifâ‟ 

bilinen eserleri arasında yer almaktadır.45  

Cübûrî, metnü‟l-Bakarî adlı hocasının eserini titizlikle Ģerh etmiĢtir. Açıklanması 

gereken kelimeleri açıklamıĢ, anlaĢılmayan yerleri detaylı bir Ģekilde izah etmeye çalıĢmıĢtır. 

O, bazı yerlerde konuyla ilgili önemli nakillerde de bulunmuĢtur. Örneğin müellifin Ġbnü‟l-

Cezerî‟den naklettiği bir paragrafın aslında konuyla bağlantısının olmadığını ve bizzat 

müellife arz edilen bazı nüshalarda bulunmadığının altını çizmiĢtir.46 

 

  

                                                           
40

 Cübûrî, ġerhu kavâidi’l-Bakarî, 15. 
41

 Ziriklî, el-A‘lâm, 7/7; Kehhâle, Mu’cemu’l-müellifîn, 11/136. 
42

 Salâh Muhammed el-Haymî, Fehârisü ulûmi’l-Kur’âni’l-Kerîm li Mahtûtâti Dâru Kütübi’z-Zâhiriye (DımeĢk: 

Mecmeu‟l-Lügati‟l-Arabiye, 1983), 1/410, 412; Rıfat Ablay, “Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser 

Kütüphanesi‟nde Bulunan Kırâate Dair Arapça El Yazma Eserlerin Tespit ve Değerlendirmesi”, Diyanet Ġlmi 

Dergi 58/1 (15 Mart 2022), 107. 
43

 Cübûrî, ġerhu kavâidi’l-Bakarî, 127. 
44

 Cübûrî, ġerhu kavâidi’l-Bakarî, 15. 
45

 Ali Rıza Karabulut - Ahmet Turan Karabulut, Mu’cemü târîhi’t-turâsi’l-Ġslâmî fî mektebâti’l-âlem (Kayseri: 

Dâru‟l-Akabe, 2001), 2/1213. 
46

 Cübûrî, ġerhu kavâidi’l-Bakarî, 112. 
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Sonuç 

Muhammed el-Bakarî ilim sahasında döneminin önde gelen âlimlerinden biridir. 

Tefsir, hadis gibi birçok Ġslâmî ilimde yetkin olmasına rağmen Bakarî, tecvîd ve kırâat 

ilimlerinde ön plana çıkmıĢ ve daha çok bu alanlarda eserler kaleme almıĢtır. Kırâat ilmi 

konusunda birçok âlimden ders almıĢ sayısız öğrenci yetiĢtirmiĢtir. Fıkıh, tefsir, hadis ve diğer 

ilimlerde yetkin çeĢitli âlimler kendisinden kırâat konusunda istifade etmiĢ, bazıları ise bizzat 

ondan kırâat icazeti almıĢtır. Bakarî, Ezher camiinde kırâat dersleri vererek kırâat ilminin 

Mısır‟da canlı kalmasına büyük katkı sağlamıĢ ve “Ezher camii avlusundaki kırâat ve hadis 

Ģeyhi” diye adından söz ettirmiĢtir. Muhammed el-Bakarî‟nin isminin kırâat 

icâzatnâmelerinde geçmesi, kırâat silsilesinin birçoğunun ona dayanması ve birçok kırâat 

âliminin ondan ders almıĢ olması onu farklı ve önemli kılan diğer hususlardan bazılarıdır.  

Muhammed el-Bakarî daha hayattayken eserleri ders kitabı olarak okunmuĢ ve 

öğrencileri tarafından Ģerh edilmiĢtir. Onun hem tecvîd hem de yedi kırâat usulüne dair 

yazdığı eserleri kolay ve anlaĢılır bir dille yazılmıĢtır. Eserlerini diğer eserlerden ayıran en 

büyük özelliklerinden biri de onların sistematik, kısa ve öz bir Ģekilde yazılmıĢ olmalarıdır. 

Bakarî‟nin eserleri bu anlamda alanında derli toplu yazılan öncü eserlerden kabul 

edilmektedir. Bakarî‟nin eserleri içerik olarak da doyurucu bir mahiyete sahiptir. Yedi kırâate 

dair kaleme aldığı el-Kavâidü’l-Mukarrara ve’l-Fevâidü’l-Muharrara adlı eserinin birçok 

yerinde okuyucunun merak edip sorabileceği sorulara cevap mahiyetinde önemli bilgiler yer 

almaktadır. Söz konusu eseri bu özelliğiyle bir kırâat talebesi için baĢucu kitabı olarak da 

kabul edilebilir. Onun bu eseri yedi kırâat imamı ve her imamın iki râvisinin kırâat usulüne 

dairdir. Eserinde iki râvinin ittifak ettiği hususları imam kırâatı, ihtilaf ettiği kaideleri ise râvi 

rivâyeti Ģeklinde sınıflandırmıĢtır. Kısa ve anlaĢılır olması, önemli nükteleri ele alması 

hasebiyle kitap kırâat usulü kaynağı olarak revaç görmüĢtür. Kitabın el yazma nüshaları 

dünyanın birçok kütüphanesiyle birlikte doğu bölgesi kütüphanelerinde de bulunmaktadır.  
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Kurte 

Di vê novelê da nivîskar, vegêraneke pirdengî (vegêrana karnaval) bi kar anîye. Ev cure vegotin, 

derfeteke mezin dide nivîskar ji bo karibe dinyaya afirandîye bî awayekî pir alî li ber çavên xwîneran raxe. 

Vegêrê ez, vegêrê sêyemîn, dora vegêranê didin destên hev. Nivîskar, gelek caran karakterên xwe ji xwe ra wek 

berdevk tayîn kirîye û “nivîskarê zimnî” baş bi kar anîye.  

Dem, ne zêde tevlîhev e. Dema çîroka esas, êvar û şev e. Dema çîroka di nav çîrokê da, piranî nav rojê 

ye. Wekî din dem ne dîyar e. Di novelê da teknîka “Çîrokên Hezar û Şevekê” ya çîrok di nava çîrokê da hatîye bî 

kar anîn. Nivîskar, dema ji çîrokekê derbasî çîrokeke din bûye, bûyera eslî nedaye jibîr kirin, her daîm xwîner dî 

bin bandora bûyera esas da, di nava meraqeke kûr da hiştîye. Rêzebûyer ji sê alîyan va diqewimin: Yek: bûyerên 

çîroka eslî, ya duduya rêzebûyerên di xewna vegêr-leheng da diqewimin ya sisîya jî rêzebuyerên di nav xewnê 

da di serê Beko Ewan ra derbas dibin.  

Mekan; Agirî, Qesra Îshaq Paşa, Gorna Ehmedê Xanî, Mizgefta Morbelek, dîwana alimên îlahî, Cizîra 

Botan, sûk û qehwexaneyek e. Nivîskar, di vegêrana xwe da teknîka monolog, dîalog, herikîna hîş, flashback  

montaj, kolaj baş bi kar anîye. “Tofan” di edebîyata Kurdî ya modern da merhaleyeke nû ye. Her çi qasî benikên 

tevna vê novelê, ji hirîya hinekirî a çanda Kurdî ya gelerî be jî ji alîyê vegêranê va hûnandina vê tevnê, bi 

şêwazeke modern e.  

Peyvên Sereke: Hesenê Metê, novel, Tofan, vegêrannasî, tehlîl 

Abstract 

The author used multiple narration -carnival narration- in this novel. This narration style gives author a 

big opportunity for expressing the world created by him to readers in all-rounded way. First person narrator and 

third person narrator take over the narration respectively. The author mostly designates the heros as a 

spokesman, so he uses the „implied author‟ skillfully. 
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The time of the novel isn‟t so sophisticate. The time of the main story is evening and night. Time of the 

story- told in a story- is midday. In the other parts, the concept of the time is uncertain. In the novel, The style of 

„ Arabian nights‟ -story within a story- is used. The author doesn‟t cause to forget the main story when he passes 

on to other story, he always leaves the readers into influence of the main story and great wonder. Chain of events 

take place in three ways. First one is the chains of main story, second is events occuring in narrator‟s dream and 

the third one is the experiences of Beko Ewan. 

Places are Ağrı,  Ishak Pasha Palace, Ahmedê Xanî Mausoleum, Morbelek Mosque, The Diwan of 

Divine Wise, Cizira Botan,  downtown and a tea house. The author uses some methods such as monologue, 

dialogue, stream of consciousness, montage and collage in narration. Tofan is a new stage in contemporary 

Kurdish novel. Although the tenter yarns of this novel were spinned from hennaed wool of Kurdish folk culture, 

the novel has a quite new expression power.  

Keywords: Hesenê Metê, novel, Tofan, narratology, analyze 

Özet 

Bu romanda yazar, çoklu anlatıcı yani karnaval anlatımı kullanmış. Bu anlatım biçimi, yazara yarattığı 

dünyayı çok yönlü bir şekilde okura sunması için büyük bir imkan sunuyor. Ben anlatıcı, üçüncü tekil şahıs 

anlatıcı, anlatımı sırayla devralıyor. Yazar, çoğu kez kahramanlarını sözcü tayin etmiş böylelikle de “zımni 

yazar”ı ustalıkla kullanmış.  

Romanın zamanı çok da karmaşık değil. Ana öykünün zamanı, akşam ve gecedir. Öykü içinde anlatılan 

öykünün zamanı ise gün ortasıdır. Diğer kısımlarda ise zaman kavramı belirsizdir. Romanda “Binbir Gece 

Masallarının” öykü içinde öykü tekniği kullanılmış. Yazar, bir öyküden diğerine geçtiği zaman esas öyküyü 

unutturmamış; okuru her daim esas öykünün etkisinde ve derin bir merak içinde bırakmıştır. Olaylar zinciri, üç 

yönlü gelişiyor: İlki, esas öykünün olay halkaları, ikincisi anlatıcı kahramanın rüyasında gerçekleşen olaylar, 

üçüncüsü ise Beko Ewan‟ın başından geçen olaylar. 

Mekan; Ağrı, İshak Paşa Sarayı, Ehmedê Xanî Türbesi, Morbelek Camisi, İlahî Alimler Divanı, Cızira 

Botan, çarşı ve bir kahvehane. Yazar, anlatımında monolog, dialog, bilinçakışı, geri dönüş, montaj ve kolaj gibi 

tekniklerden yararlanmış. “Tofan” modern Kürt romanında yeni bir aşama. Her ne kadar bu romanın gergefinin 

iplikleri, Kürt halk kültürünün kınalı yünlerinden eğirilmiş olsa da roman,  yepyeni bir söylem gücü taşıyor. 

            Anahtar Kelimeler: Hesenê Metê, novel, Tofan, anlatıbilim, analiz 

1. Destpêk   

Vegêrannasî, binbeşeke edebîyatê ye ku li ser şêwazê disekine û metnên edebî ji alîyê 

vegêranê va analîz dike. Mustafa Zekî Çıraklı, di kitêba xwe ya bi navê “Anlatıbilim” 

(vegêrannasî) da destnîşan dike ku: “Di romanan da di navbeyna mane û teknîka vegêranê da 

têkilîyeke tekûz balê dikêşe. Rêbaza ji bo lêkolîna vê têkilîyê tê bikaranîn, rêbaza xwendina 

vegêrannasîyê (narratological) ye.” (Çıraklı, 2015: 22). Em ê di vê tehlîla xwe da hewl bidin 

ku li gorî qaîdeyên vegêrannasîyê novela Hesenê Metê “Tofan”ê tehlîl bikin. Hesenê Metê 

(1957) Ji Erxanîya Dîyarbekir e, li Swêdê dijî. Nêzîkî bist salî ye li diasporayê bi novelên xwe 

edebiyata Kurdî dewlemend kirîye. Em dê hewlbidin bê Hesenê Metê, di novela xwe 

“Tofan”ê da bi vegêraneke çawa tofana di mejîyê xwe da ji xwînerên xwe ra vegotîye? Di 

beşa tehlîlê da em dê li ser taybetmendîyên vê novelê yên di warê vegêranê da bisekinin û vê 

novelê li gorî van qaîdeyên vegêrannasîyê tehlîl bikin.  

Vegêrannasî (narratolojî), şîrovekirina metnên edebî li gorî qaîdeyên zanistî ye ku jê re 

vegêrannasî tê gotin (Onega-Landa, 2002: 9). Vegêrannasî, dema metnek bê şîrovekirin li ser 
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van esasan ji şîrovekar ra baldarîyê dixwaze. Roman an jî çîrokeke li gorî naveroka wê ku ev 

naverok, pêkenok e an tragedya ye? Her wiha li gorî karakterên çîrokê şêwaz çawa hatîye 

bikaranîn, axaftina karakteran li gorî temenên wan, perwerdehî, zayend û aîdîyeta zumreya 

wan hatîye avakirin an na? Terry Eagleton dibêje ku: “Berhemên edebî ji wesîqeyên dîrokî 

pêk bihatana dê mirov fêmbikira (ev berhem) di nava kîjan şertan da hatine holê û dixwazin 

bibêjin çi?” (Eagleton, 2015: 132). Lê berhemên edebî ne dîrok in, dikarin di warê çîroksazîyê 

da ji dîrokê sûdê werbigirin. Dê şîroveyên textên edebî jî di vê çarçoveyê da bin. 

Vegêr, li himber guhdar an jî xwîneran çawa tevdigere, wek îşaretên pragmatîk vegêr 

xwe notr dike an carina rasterast berê xwe dide xwîneran û bang li wan dike an wan hişyar 

dike yan bala wan dikişîne ser tiştekî? Gotara metnê, bi çi şêwazê hatîye avakirin, di nava 

sînorên çîrokê da bûyerên tematîk, motîf, rêzebûyer bi kurtasî aksîyon bi kîjan dirûvî 

derdikevin pêşberî mirov? Di warê çîroksazîyê da rastîbûn an jî xeyalîbûna çîrok û vegêr, bi 

çi rengî ye, vegêr, di destê nivîskar da wek nivîskarekî zimnî ye an na yanî berdevkîyê ji 

nivîskar ra dike an jî serbixwe tevdigere, bandora nivîskar li ser vegêr heye tune ye ku ev tişt, 

di warê teknîka vegêrannasîyê da gelek muhîm in. 

Bi qewlê Umbert Eco di metnekê de “qevaztin” ( Eco, 1995:78 ).  heye an na, nivîskar, 

xwînerên xwe bi zaneyî diewiqîne yan na? Vegêrekî bi çi rengî hatîye bikaranîn, vegêr, 

karakterekî çîrokê ye an vegêrekî derveyî çîrokê ye, bi nêrîneke Îlahî an jî bi çavê kamera li 

bûyeran dinihêre û ji me ra radigihîne? Nivîskar, dema karakterên xwe dipeyivîne wan bi 

zimanê çîrokê yê giştî an jî bi zimanê wan ê herêmî (dîalekt) dipeyivîne. Şêwaza wan 

karakterên çîrokê li gorî derûnîya wan e an na? Di nava metnê çîrokê da gotinên aîdê 

zumreyeke civakî hene, di axaftina karakterên çîrokê da xûsûsîyetên şexsî didin xuyakirin 

hene yan na? Dema çîrokê çi dem e, bûyer an jî rêzebûyer di kîjan demê da diqewimin, dema 

vegêranê û rûdanê (Discourse end story) heman dem e an na? Ji bilî van tiştên ku li jor me 

behskirin vegêrannasî, li ser tehlîlkirina demê jî disekine. Teswîr û mekanên çîrokê jî 

dinirxîne. 

2. Pênase / Ravekarî : 

 

Têgehên teknîkî di warê tehlîla metnan de muhîm in. Di vê beşê da em ê, berî her tiştî di 

derheqê çend têgehên vegêrannsîyê da bi kurtasî agahîyê bidin. Ew têgeh jî ev in: vegêr, 

pirdengî, nîvîskarê zîmnî, devok, vegêrê xwebixweyî, monolog, navmetnî, ewiqandin. 

 

2.1. Vegêr (Narrator): 

Di metnekê da kesê ku vegêran, ji devê wî tê kirîn vegêr e. Vegêr, dikare yek kes be an 

ji yekî zêdetîr be. “Vegêr, tîştên ku dixwaze vebêje bi rîya gotînê radigihîne xwîneran.” 

(Onega-Landa, 2002: 21). Vegêrana çîrokê dikare ji devê vegêrê Îlahî an jî ji devê kesê 

sêyemîn be yan jî ji deve lehengekî çîrokê be. Vegêrê Îlahî (omniscient narrator) ji gelek alîyan 

va dil û mejiyên karakteran ronî dîke. “Vegêrê Îlahî, bi temamî serdestê vegêranê ye. Bûyeran 

ji çar alî dibîne û dizane. Agahîyên wî helbet ji agahiyên leheng û xwîneran zêdetir in û bi 

awayekî mutleq durist tên hesibandin.” (Çıraklı, 2015:45). Nivîskar xwedî qudreteke mezin e 

her tiştî dibîne, dibihîze û dizane. 
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2.2.Pirdengî (Polîfonî) 

Di metnekê da vegêrana ji alîyê gelek karakteran hebe vegêrana wê metnê polîfonîk 

ango pirdengî ye. “Baxtin, terma polîfonî an ku pirdengî cara pêşîn di kitêba Dostoyevskî 

Poetikasının Sorunları (Pirsgirêkên Poetîkaya Dostoyevskî) da bi kar anîye. Terma pirdengî jî 

aîdî Komarovîç e ku berî Baxtin ji bo Dostoyevskî bi kar anîye. (Aran, 2019: 19). Ev cûre 

vegêran, weke vegêrana karnaval jî tê zanîn. “Di karnavalê da berevajîyê çanda fermî weke 

cîgirekê çanda gel, ken, ahenga xweza û jîyana kolektîf, muqawemata laş û fonksîyonên wî 

neqlî ziman û wêjêyê dibin. (Bakhtin, 2001: 23). “Di romana pirdeng da nivîskar, lehengan 

wek objeyan ava nake, gotara wan a derbarê wan û cîhanê da ava dike. (Aran, 2019: 28). 

 

2.3.Nivîskarê Zimnî (İmplied Reader): 

Nivîskarê zimnî, berdevkê nivîskarê esasî ye ku hest û ramanên nivîskarê metnê ji devê 

karakterekî çîrokê vedibêje û wî/ê ji xwe ra wekî berdevk tayîn dike. Ji bo ku nivîskar, sîya 

xwe bernede ser rûpelên berhemê û dikaribe hizr û fikrên xwe bigihîne xwîneran qaîdeya 

nivîskarê zimnî pir bi kar tîne. 

 

2.4.Devok (Dîalect):  

Nivîskar, di dema axaftina karakterên çîrokê da karakterên xwe li gorî devoka herêma 

wan bide peyivandin, ev qaîdeya devok (dialect) e. “Şêwazên axaftinê yên di qada zimanekî 

da derdikevin holê ku dîkarin xususîyetên civakî jî destnîşan bikin.” (Vardar, 2007: 14). Weke 

devok tê te‟rîfkirin. Bikaranîna devokê, rastîya romanê ya civakî, dîrokî, aborî û çandî bêtir bi 

awayekî objektîf derdixe holê. 

2.5.Vegêrê Xwebixweyî (Otodiegetic Narrator) 

Metin, ji devê karakterekî be, ji wî karakterî ra vegêrê xwebixweyî (otodiegetic) tê 

gotin. Dikare jimara wan ji yekî zêdetir be jî. Dîtina vegêrên xwebixweyî rasterast e; lê 

persepektîfa wan li gorî perspektîfa vegêrê xewedawendî berteng e. Her tiştî nabînin, 

nabihîzin, agahîya wan ji her tiştî tune ye. Hêza gotarê ji alîyê pêbawerîyê di vê cure vegêranê 

da bêtir mirov têr dike. 

 

2.6.  Yekgotini (Monolog): 

 Di berheman da ji axaftina karakterên çîrokê ya xwebixweyî ra monolog tê gotin. Weke 

axaftina hundurîn jî tê binavkirin. (Karataş, 2001: 291). Ev teknîka di derheqê karakterên 

berhemê da bi awayekî rasterast xwîneran serwext dîke û derfetê dide ku karakter ji alîyê 

derûnî va baştir bên fêm kirin. 

 

2.7.Navmetnî (Intertextuality):  

Di dema nivîsîna metnekê da nîvîskar, ji metnê navdar qisimna bigire û di nav metna 

xwe da kolaj bike ji vê teknîkê ra têkilîya navmetnî (intertextuality) tê gotîn. Milan Kundera 

di kitêba xwe ya navdar “Roman Sanatı” (Hunera Romanê) da dibêje ku: “ Giyanê romanê, 

giyanê berdewamîyê ye.Her berhem ji bo berhemên beriya xwe bersivek e. Her berhem, hemu 

tecrubeyên berhemên beriya romanê di nava xwe da dihewîne.” (Kundera, 2012: 29). 

Remezan Alan di derheqê navmetnî de dibêje ku: “Tu metin nîne ku jî yên berîya xwe 
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bêxeber be an bi wan ra ne têkildar be.” (Alan, 2015: 21). Nerîta edebî; metnên berê, ji bo 

metnên nû dike qada referansan. Her nivîskar, kêm zêde ji vê nerîta edebî sudê werdigire û 

teksta xwe bi bangewazîyên cihê diafirîne. Xulase, metin li ser pişta hev ava dibin. Carina 

hevdû înkar dikin carina jî hevdû temem dikin. 

 

2.8.Balbelavkirin (Distraction):  

Di metnên edebî da nivîskar, navber bide vegêrana bûyeran û bi teswîr an jî axaftina 

karakteran, xwinerên xwe biewgirîne ji vê qaîdeyê ra di vegêrannasîyê da balbelavkirin 

(distraction) tê gotîn. Hişê xwîneran, di wê navberê da bi tiştên din ra mijûl dibe. Kel û coşa 

aksîyonê dadikeve, nîvîskar; bi saya teswîr an jî hin guftugoyan, xwînerên xwe ji rêzebûyerên 

dê biqewimin ra amade dike.   

3. Tehlîla Vegêranê: 

 Nivîskar, bi sê bêjeyên ku kurtedîroka jîyana Kurdan e, derîyê gotina xwe li me vedike 

û dibêje “Şer e şîn e şahî ye.” Vegêr atmosfera çîroka xwe, bi mekanê pîroz turbeya Ehmedê 

Xanî li pêşberî me radixe. Teswîra sofiyekî ji her dû çavan kwîr, li ber agirekî pîroz li elbanê 

dixe û pê ra diricife xwendevan yekser ji rastîya jîyanê dûrdixe û vedixwîne atmosfera 

çîroksazîya novelê. Vegêrê “ez”  vî zikrî, weke “Bi qasî sî û sê silavatên Mûhemmedî 

didome.” (Metê, 2006: 9). teswîr dike û bi saya vê vegêrana sembolîk peywenda naverokê ya 

Îlahî, bi hîmekî têkûz datîne. 

Bi veciniqandina vegêr, em têdigihêjin ku ev atmosfer, xewnek e. Bi vê xewnê xwîner 

hîn di destpêkê da bi surprîzeke balkêş ra rû bi rû dimînin û xwe ji lîstikên vegêrîyê yên 

nivîskar, hinekî din amade dikin. Vegêrê xwebixweyî, li mala Sofî Merwan dibe mêvan û ji 

wî ra behsa Ehmedê Xanî û “Mem û Zîna” wî dike. Sofî Merwan ku di serî da wek 

karakterekî pasîf e ji nişka va dikeve şûna vegêr û çîrokê didomîne. Lê behsa çîrokeke din 

dike. Çîroka Şengalîyê Xeybê ku li ber serê gorna ezîz ya Ehmedê Xanî heft roj û heft şevan 

nelivîyaye û ji nişka va wînda bûye. Piştî demeke dirêj derketîye holê û ji Mele Çaro ra behsa 

xeybê kirîye. Ev behs, ger û geşta Cennetê ye. Ji ber ku dibêje ez derketime erşî ala. 

Li gorî Şengalîyê Xeybê ji Mele Çaro ra gotîye: “De îcar ev rîya jor rêya erş û ala bi sî 

û sê asîmanan bi sî û sê qonaxan bûye. (…) Qonaxên bi xweşdengên teyr û tilûrên rengîn 

hebûn e. Li wan deran horîyan bi laşê ter û pakîze hebûn e.” (Metê, 2006: 13). Ev behsa jorîn, 

helbestvanê Îtalyanî Dante û berhema wî ya navdar “Divînîya Comedîa” tîne hişê mirov. Ku 

divê wek têkilîyek navmetnî (intertextual) bê destnîşankirin. Fîlozofê Alman Hegel jî 

destnîşan dike ku: “Roman, nuweyekî destana modern e.” (Onega-Landa, 2002: 29). 

Dîsa Şengalîyê Xeybê, di vê seyrana xwe ya bihuştê da dibîne ku têkilîya Ehmedê 

Xanî û Xweda gelekî xurt e. Dibêje ku Xweda, ji Ehmedê Xanî ra gotîye: “Ji te xweş û 

kêfxweş im, te evîna min di ruh û canê wan xortan da kolaye, te bi aveke zêrîn kirîye rîwayet 

û te li defteran neqişandîye lê bi kurdî ye” (Ahmedzade, 2011: 46). Bêhna neteweperwerîyê ji 

van gotînan tê, lewra wêje bî zîman ava dibe û ziman sitûna netewan e. Huxley, di avakirina 

netewan da girîngîya wêjeyê bi zelalî tîne ziman û îddîa dike ku: “Romannûs û helbestvan, bi 

berfirehî îcatkarên netewên xwe ne” (Ahmedzade; 2011: 46). 
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Vegêrê esas dora peyvê ji destê Sofî Merwan digire ji dêleva xwîneran dipirse:  “Sofî, 

heyran gelo Xwedê heyfa xwe bi kitêba cenabê ezîz anîye ku bi kurdî ye an dilê wî bi rewşa 

kurdî şewitîye ku tiştên hêja cîhê xwe nabînin. (Metê, 2006: 13). Bi vê mudaxaleya, nivîskar 

hew di xwe da hiltê û vegêr, wek berdevkê xwe bi kar tîne; lê mirov, sîya cenabê nivîskar li 

ser rûpelên kitêbê dibîne. Nivîskar di vê kurteçîroka nav çîrokê da teknîka “Çîrokên Hezar û 

Şevêkê” ya çîrok di nava çîrokê da bi avayekî hosteyî bi kar anîye. Di vegêrannasîyê da ji vê 

teknikê ra “distraction” yanî ewîqandîn tê gotin. Çîroka Sofî Merwan diqede û vegêr, bi Sofî 

Merwan ra derbasî Mizgefta Morbelek dibe. Pişt ra jî dadikevin mekanê turbeya pîroz cenabê 

Ehmedê Xanî. Axir hildikişin dîwana aliman û vegêr li quncîkekê rûdine û gorna ezîz temaşe 

dike. Sofî Merwan, destek mewîj dide vêbêjer-leheng û wî di dîwanê da tenê dihêle û diçe. 

Vegêr, di wê tenêbûna Xwedayî da di derheqê ruhên pîrozwer dikeve hêlkana ramanên 

kûr û axaftineke xwebixwe ya dirêj dike ku di vegêrannasîyê da ji vê ra “monolog” tê gotin. 

“Di nava vê atmosfera bi tirs û xof qewsên tîpên erebî, “Mina marên pîroz li hev gerîyane” 

(Metê, 2006: 18). xuyayî çavên wî dibin. Di vegêrannasîyê da lazim e ku axaftinên karakteran 

li gorî derûnîya wan be. Hesenê Metê, ev qaîdeya vegêrannasîyê, bi zaneyî bi kar anîye. 

(İşaretên sûbjektîf) 

Vegêrê xwebixweyî, dema mesafeya navbera xwe û Gorna Ehmedê Xanî te‟rîf dike 

teşbîha “bi qasî du gopalan” bi kar tîne ku ev teşbîh, ji du alîyan va balkêş e: Yek: gopal, 

remzeke tesewifî ye ku dervêş, pirranî bi gopal tên şayesandin. Ev jî hem li gorî peywenda 

(contex) atmosfera mekan e û hem jî li gorî derûnîya “vegêr-leheng” e. Ya duduyan: ji dêleva 

bikaranîna “metre”yê ku termek e modern e û ne li gorî peywenda gotinê ye Ji bo çîrokek bi 

vî rengî. Di monologa zehf dirêj vegêrê xwebixweyî, cîh cîh wek nivîskarekî zimnî (implied 

reader) berdevkîyê ji nivîskar Hesenê Metê ra dike. “Xwedê hinek ji axê, hinek jî ji rêxê 

çêkirine ewqas. (…) Bi min neketîye ku Xwedê bi kîjan çaqûya bi radorî dunyayê ketîye û ew 

gilover kirîye (Metê, 2006: 18). 

Nivîskar bi jêderên “Tewrat”ê û hin kurteçîrokên din, teknîka navmetnî baş bi kar 

anîye. “Nalet li wê rojê ku ez ji dîya xwe bûm ew roja ha pîroz nebe. Nalet li wî kesî kû 

mizgînî bi bavê min gîhand û jê ra got ji te ra lawek çêbû. (Tewrat: Yeremiya XX :14-15) 

(Metê, 2006: 19).  Di cîhekî vê monologê da vegêra xwebixweyî (vegêr-leheng), bawerîyek 

kevn kû ji bo dîroka dînan gelek caran hatîye bikaranîn, dûbare dike: “Ez rûpelên pirtûkên 

pîrozwer tînime ber çavên xwe, ez tîpên nivîsên gotinan davêjime devê xwe û dikim gotin. Dû 

re ji wan gotinan ez pêxemberan peyda dikim û li ser lingan, li ser çogan silawatan li navê 

wan direşînim” (Metê, 2006: 20). 

Vegêr-leheng ku doza kerametekê li cenabê Ehmedê Xanî dike û bi awayekî efsûnî 

ruhê cenabê Ehmedê Xanî di nava atmosfereke nûranî li ser turbeya wî xuya dibe û quncîkekê 

nîşanî wî dide pişt ra jî berze dibe. Nivîskar di van beşan da teknîka teswîrê baş bi kar anîye û 

ji vê noqteyê pê va rengê vegêranê diguhere. Heta vê noqteyê bûyerek basîd, bi şêwazeke 

basîd û di çarçoveya rasteqînîya jiyanê wek bûyereke mimkun û ji rêzê diqewimi piştî vê 

noqteyê bi deqên efsûnî didome. 

Ji ber ku yekî “Bi sako û pestekê navmilên xwe bi zirç û reşîyên li ser defa sînga xwe 

rengê wezîrekî serayên osmanîyan jî şaîrekî dema Firdewsî dide (Metê, 2006: 23).  derdikeve 
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holê û dibêje: “Ez, li ser daxwaznama cenabê te û fermaneke jorîn rabûm derketim û hatim. 

Ez Bekir im. (…)  Bekoyê Ewan digotine min” (Metê, 2006: 24).  Vegêr diguhere û Bekoyê 

Ewan wek vegêr, bûyerê vedibêje. Ev motîfa balkêş berê jî ji alîyê gelek nivîskaran ve hatîye 

bi kar anîn. Di çarçoveya vegêrannasîyê da bûyer ji devê şexsekî mirî bê gotin, ev şêwaz, 

derfetên zehf fireh li ber ziman radixe. Ji bo tevlîhevkirina deman (focalization) rawekirina 

bûyerên dersuruştî (surrealist) û şêwazeke pîrozwer ya kitêba pîroz, fersendeke giranbuha 

dide nivîskar. Hesenê Metê jî ev fersenda, heta kêrtika dawî bi hosteyî bi kar anîye. 

Bekoyê Ewan hem wek lehengekî hem jî wek vegêrekî dora gotinê digire. Li mizgeftê 

bi Sofî Temir xwe dide nasîn. Lê tenê navê xwe dibêje û dibêje ez ji Cizîra Botan im lê sofî, 

bawer nake navê wî Bekir e. Ji ber ku kes li vê deverê navê Bekir li zarokên xwe nakin. 

Sofî Temir dibêje: “Navekî bêxêr, navekî bêyewm e. Li van deran bûye adet ku… Li 

van deran meriv, kesekî bi navê “Beko” hilnade” (Metê, 2006: 30).  Sofî Temir ji Bekoyê 

Ewan ra behsa çîroka “Mem û Zîn”ê û fesadî û gelacîya Beko Ewan dike. Beko Ewan, dema 

dixwaze mekanê Mem û Zîn‟ê zîyaret bike Sofî Temir ji tevgera wî dudilî dibe. “Belbî gotin 

tiştekî naxoş be lê ez dibêjim tu ji wan ezîdîyên me yên serhedî ye rast e ew jî yên me ne lê” 

(Metê, 2006: 36). 

Sofî Temîr‟ê ku -piştî diyalogeke gelek dirêj têdigihêje-  wek kerameteke Şêx Ehmedê 

Xanî li ser daxwaza wî û bi fermana Xweda ji mezelê xwe rabûye, dibêje ku: ”Amentûbillah, 

dikane ji asîman jî daxîne û dikane ji erdê jî derxîne (…) Tu vê minafiqîya xelkê Botan bide 

xatirê nexşînîya karê Xwedê û naletê li me neyne ya Hezretî Beko” (Metê, 2006: 43).  Ev cûre 

gotin li gorî derûnîya Sofî Temir e ku nivîskar ji serî da hewldide wî wek sofiyekî ku heta 

kêlîyekê nalet li navê Beko dianî, di nava atmosfereke efsûnî ya kerametê xwe diavêje şekalên 

Bekoyê Ewan tobe dike û daxwaza ef û mexfîretê dike. Nivîskar di warê zelalkirina kesayetan 

da serkeftî ye. 

Bekoyê Ewan, piştî qissekirina Sofî Temir berê xwe dide nava sûkê û tiştên ber bi 

çavên wî dikeve bi heyf û mixabinî bi tiştên sêsed sal berê ra miqayese dike û dilê xwe 

dibijîne wextê berê. Ev miqayesekirina deman, ji devê yekî mirî yê wê wextê derdikeve, 

xwîneran bêtir di bin tesîra xwe da dihêle. Bekoyê Ewan di vê ger û geşta xwe ya nav sûkê 

dikeve çayxaneyekê û dibîne kesên wek hev, “Tu dibêjî qey pîvazên mişarekê ne û te ji erdekî 

rakirine”  (Metê, 2006: 45).  Li ber hev rûniştine û li yekî diaxive guhdarî dikin. Ew kesê ku 

herkes bi baldarî lê guhdar dike behsa tiştên jê nayên fêmkirin dike. Mijar ne şerê navxweyî 

ye ne fesadî û gelacîya nav mîrektîyan e jî. Xuyaye ku mijareke “sîyasî” ye.  

Piştî axaftinê kesên ku guhdarî dikirin bi yek dengî diqîrîn û dibêjin “Bi ruh û can em 

bi te ra ne ey Cîhangîr!” (Metê, 2006: 49).  Nivîskar, bi van peyvan rexneyeke kûr li tevgera 

sîyaseta roja me jî dike. Lê ev rexne, rexneyeke nuxumandî ye. Berna Moran ê rexnegirê Tirk, 

îddîa dike ku: ”Di berhemekê da ne tiştên tên gotin; tiştên ku nayên gotin, îdeolojîyê derdixin 

holê (Moran, 1991: 61). 

Bi awayekî alegorîk mirov têdigihêje ku Hesenê Metê, bi rîya Bekoyê Ewan bi qewlê 

vegêrannasîyê  (vegêrê zimnî) rexneyeke xûrt a sîyasî û civakî bi vegotineke sembolîk -

sembolên wê sîyasî- li ber me radixe.  Hesenê Metê, di “Labîrenta Cinan” de jî bi kesayetîya 
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Mamoste Kevanot, ji bo xelasbûna Kurdan ji cahiltîyê tîpek afirandibû. Di vê romanê da 

çanda Kurdan a jîyana rojane bi berfirehî hatibû nîqaşkirin. Di romanên civakî da çanda 

civakê wek tabloyeke hunerê tê pêşkêş kirin. Hunera her civakê ji kokên çanda wan û ji rehên 

kevneşopîya wan ava heyatê vedixwe.  

Ev şêwaza vegêranê hinekî dişibe “Utopya”ya George Orwel ya “1984”a ku ew jî ji 

serî heta dawî rexneya sîyasî û civakî ye. Balkêş e ku ev utopya George Orwel, utopyayek tirs 

û xofê bû. Hesenê Metê jî navê novela xwe “Tofan” danîye û bi maneya xwe ya semîyolojîk 

ev jî tirs û xofeke mezin di naveroka xwe ya telmîha “Tofana Nebî Nûh” da dihewîne. Kesê 

ku li çayxaneyê axaftina sîyasî didomîne û dibêje: “Belê min got li ba me jî va ye dest pê 

kirine îro bi qasî sî û sê libên vê tizbîya han sî û sê minafiqên mîna Ebû Leheb rabûne ji me 

kêm nabin” (Metê, 2006: 50).  “Bi van gotinên xwe yên dawîn ra ciwamêr bi zirt wê tizbîya 

reş diavêje ber lingên guhdaran. (Metê, 2006: 50). Tizbîya destê wî camêrî sî û sê lib e. yanî 

ne nod û neh e. Ev remza piçûk ji bo sekulerbûna civakê bîne ziman fonksîyonel e.  

Ciwanekî li çayxaneyê rûniştî dibêje ku (Dalyanê Lawê Bozanê Memborî): “Ez sî û sê 

caran bi axa Cizîra Botan sond dixum ku aniha Beko li vir bûya hay ji vê rewşa îro hebûya 

biznîbûya gelac bûne bizrê pirparê û li vî erdî reşîyane, ew ê li xwe mikur bihata û bigota: ”Ez 

ji gelac û şalûsên îro ra şekalan rast dikim” (Metê, 2006: 52).  Di wê cemeata ku li çayxaneyê 

rûniştî bûn jinepîrek bi navê Edîna Xanim, bi devoka xwe diaxive û tevlî guftugoyê dibe. Ew 

pîrejin jî polîtîze bûye û dibêje : “Na heval, em naberdin! Bi xwedê ne tenê lingekî min xwedê 

go herdû lingên min jî ji hêla din ba heta ku xayînên halo li cîyê xwe nerûnin em dev jê 

naberdin û hew! Ma nameyzînî go çi dibêje heval?” Axaftina jinepîra Edîna Xanim (r. 53) di 

nava çîrokê da li çayxaneyê li gorî kesên mensûbê zumreyekê hatîye lidar xistin. Ev yek jî 

nişan dide ku nivîskar, ji qaîdeya vegêrannsîyê ya “socîolect” haydar e. 

Di vê beşê de jî nivîskar, sîya zimanê rexnegerîya xwe berdide ser kaxizê û li himber 

civak û kesên zêde polîtîze bûne rexneyeke alegorîk dike. Dalyanê ku kêlîyeke berê 

rexneyeke piçûk kiribû ji çayxaneyê tê qewirandin. Piştî qewirandina Dalyan, Bekoyê Ewan 

bi wi ra diştexile û Dalyan dora gotinê digre, vegêr dîsa diguhere. Dalyan, behsa çîroka 

malbata xwe dike û dibêje şevekê hatin ji bo ku bavê min alîkarîya pera bi tevgera wan ra 

nekirîye fîşek li me barandin. Ez tenê filitîm. Ev gotin, laşê me bi êşa birîneke kur dîhesîne. 

Octavia Paz jî dibêje: “Carina ji birînên kevin jî xwin dinizile” (Paz, 1994: 4). Dalyan jî di 

destê nivîskar da dibe berdevkek û nivîskarekî zimnî. Ji ber rexneya li çayxaneyê Dalyan, 

kêlîyeke din li ber çavên Bekoyê Ewan, tê kuştin. Bekoyê Ewan dîsa dora gotinê digire destê 

xe. Vegêr diguhere.  

Piştî kuştina Dalyan, Bekoyê Ewan ger û geşta xwe ya li Cizîra Botanê didomîne. Li 

Birca Belek temaşe dike. Diçe ser qebra Ehmedê Xanî û gilî û gazindan dike. Monologek 

hundirîn (derûnî) dest pê dike: “Min evîn li wan xortan neherimandîye ya arîf! Bi vê qest û vê 

mebestê min nexwestîye ew jî mîna gelek ademîyên do û îro bi evîneke adetî xwe li dinyayê 

qirêj bikin” (Metê, 2006: 68). Forster dîbêje ku: “Di dema vegotînê de karakterên 

taybetmendîyên xwe diparêzin yekqat in. (yalınkat) Ên ku li gorî bûyera diguherin, gilover in 

(Forster, 1982: 108). Lehengên Hesenê Metê, piranî di nav nifşê duduyan da ne. 
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Di rûpela heftêyî da Bekoyê Ewan, dixwaze vegere qebra xwe û talî vedigere alema 

ûxrevî. Vegêr-lehengê yekem û eslî, ji vê xewnê şîyar dibe bi dengê azana şerîf li wê quncîka 

rûniştibû nimêja sibehê dike û novela Hesenê Metê “Tofan” bi vê dîmenê fînala xwe dike. 

 

 

 

 

 

Encam 

Naveroka vê novelê, jîyana Kurdan ya bi êş û azar e ku bi hezar salan dest ji paxila 

Kurdan bernedaye. Di “Tofan”a Hesenê Metê da vegêr gelek in ango “Tofan” çîrokeke 

karnaval e. Her vegêr li gorî ruhîyet, perwerde, dem, temen û perspektîfa jîyana xwe, çîrokê ji 

me ra vedibêje. Bi qewlê vegêrannasîyê gotinên subjektîf zehf in.  Nivîskar, hemû çîrok ji 

devê xwe venegotîye. Çîrok, bi rîya axaftinên diyalog û monologan ji devê karakterên xwe 

gotîye û li ber çavên xwîneran raxistîye. Ev yek jî vegêrana novelê kirîye vegêraneke karnaval 

yanî pirdengî. Vegêr Bekoyê Ewan di gotinên xwe da peyva “Ya arif!” pir bi kar tîne. Her çi 

qas ev xîtaba ne ji bo xwîneran jî be xwîner, her carê hişyar û baldar dike. Ev jî tê maneya 

Hesenê Metê, di novela xwe da îşaretên pragmatîk ên vegêrannasîyê bi zaneyî bi kar anîye. 

Şêwaza çîrokê li gorî qaîdeyên çîroksazîyê xeyalî ye. Ziman herikbar, lihevhatî, 

otantîk û harmonîk e. Kurmancîyeke ne bi peyvên çêkirî bi gotinên di binehişîya Kurdan da 

cihekî wan hene hatine hilbijartin. Di naveroka çîrokê da motîfên gelêrî û Îlahî, bi aheng 

bênder bûne. Rêzebûyer, aksîyoneke yekreng derdixe holê. Vegêr -ku di nava çîrokê da her 

tim diguhere- bi zaneyî xwîneran diewîqîne. (dîstractîon) Di vê çîrokê da hemû vegêr, 

vegêrên hundirîn in. (homodiegetic narrator) Yanî bi gotineke din vegêrên xwebixweyî ne. 

Nivîskar, di vegêrana xwe da carina devok (dîalekt) jî bi kar anîye. Di novelê da li gorî vegêr 

û çîroka ku vegêr, vedibêje demên cihê cihê hatine bi kar anîn. Teknîka “flashback tîme” di 

vegotina Bekoyê Ewan, di ya Dalyan da zehf hatîye bi kar anîn. 

Vegêran, di dema teswîrê da ecele nekirine û piranî kesên ku te‟rîf kirine bi rêk û pêk 

şayesandine; lê dema van teswîran, çîrokê germahîya xwe wînda nekirîye. Monologên zehf 

dirêj hatine bi kar anîn lê mirov, nikare van monologan wek herikîna-hiş (stream of 

consciousness) binav bike. Ji ber ku di vegêrana herikîna-hiş da tiştên ku peywenda wan bi 

hev ra tune ne li pey hev bi awayekî xwezayî rêz dibin. Mekan; Cizîra Botan, Gorna Ehmadê 

Xanî, mala Sofî Merwan, Sûkên Cizîra Botan in. Lê du mekanên sereke derdikevin pêşberî 

me: yek turbeya Ehmedê Xanî û yek jî çayxaneyeke li sûka Cizîra Botan. Lê mirov dikare 

bibêje ku teswîrên mekanan li gorî teswirên kesan berteng in. 
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Ev novela Hesenê Metê, di edebîyata Kurdî ya modern da merheleyeke hêja ye. Ne 

tenê di warê vêgêranê da di warê teknîka romanê, bikaranîna qaîdeyên vegêrannasîyê û esasên 

çîroksazîyê da serkeftinek e ji bo ziman û edebîyata Kurdî.  
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Destpêk 

“Folklor û Edebîyata Gelêrî” navê kitêba Necat Keskînî ya ku ji ber nîşeyên dersa destpêka 

folklorê li zanîngeha Mêrdînê, di beşa kurdî da tên dayîn, hatiye girtin û di sala 2019an da ji nav 

weşanên Avesta der çûye.  

Necat Keskin, berî vê kitêbê, di sala 2017an da, kitêba Richard M. Dorson a bi navê “Folklor û 

Teorîyên Folklorê yên Îroyîn” wergerandiye kurdî û li weşanxaneya Avestayê hatîye çapkirin.  

Piştî vê berhema wergerî jî di sala 2018an da berhema bi navê “ROJA NÛ û Edebîyata Kurdî ya 

Gelêrî-1 Çîrok û Serpêhatî” ji rojnameya Roja Nû (1943-1946) ya ku Kamûran Bedirxan (1895-1978) 

xwedî û edîtorê wê bû, berhev kiriye û li weşanxaneya Avestayê daye çapkirin.  

Cilda duyem a vê xebatê jî bi navê “ROJA NÛ û Edebîyata Kurdî ya Gelêrî-2 Strana Kurdî, Şer, 

Stranwarî” di sala çûyî ya 2021ê da ji nav weşanên Avesta der çû. 

Nivîskar, di pêşgotina xwe da, di heqê pirtûka bi navê “Folklor û Edebîyata Gelêrî” da wiha 

nivîsîye. “… di amadekirina vê xebatê da ji notên dersan gelek sûd hatiye wergirtin; lê ya rastî gava 

nivîsandinê dest pê kir, aşkere bû ku ew notên dersan tenê têrê nakin. Lewra notên ku ji bo dersan 

hatine amadekirin û nivîsandina pirtûkekê gelekî ji hev cuda ne. Gelek caran diviyabû ku ew not bi 

referans bi nêrîn û şîroveyek din bên xwendin û ji bo vê yeke jî pêdivî bi referans û çavkanîyên din 

hebû…” (r. 18) 
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I. FOLKLOR 

 *Pênase: Bêjeya “folklor”ê ji du peyvên zimanê skandinavî, “folk=gel” û “lore=zanîn”ê pêk tê 

û wateya wê ya ferhengî jî “zanîna gel” e. Cara ewil ev peyva “folklor”ê, ji alîyê lêkolerê Brîtanî, 

William John Thomasî (1803-1885) ve, di sala 1846an da, hatîye bi kar anîn. (r. 24-25) 

 *Pêvajoya Dîrokî: Bêjeya folklorê bingeha xwe ji bêjeya germanî/almanî “volkskunde”yê 

girtîye. Ev bêje jî di xebatên zimannasê Germanî, Gottfried Herder (1744-1803) da cih digire ku wî jî 

bandor li birayên Grimm, Jacob û Wilhekm Grimm (1786-1859) ku wek pêşengên qada folklorê ne, 

kiriye. Jacob Grîmm (1785-1863) wek “bavê avaker” ê xebatên folklorê yên li sehayê tê nasîn.  

 Gelek xebatên Birayên Grimm hene li ser zimannasî û folklora “Germanî”, lê sê ji wan 

rasterast têkildarê xebatên folklorê ne û her wiha bandor li ser xebatên folklorê yên dema xwe û piştî 

xwe jî kirine. Ev sê xebat jî ev in: Çîrokên Zarokan û Malê, Efsaneyên Almanî û Mîtolojîya Almanî. 

Meriv kare bibêje ku di pirtûkê da li ser dîroka folklorê biberfirehî hatîye rawestin. 

 *Pênasekirina Folklorê: Bi rastî li ser pênasekirina folklorê li hevkirin ne hêsan e. 

Pênasekirina folklorê li gor welatan, li gorî paşxaneya kesên bi folklorê ra têkildar, teşe girtîye. Leach 

û Friedî di ferhenga “Folklor, Mîtolojî û Efsaneyan” da, cih dane 21 pênaseyên lêkoler û folklornasên 

cuda. (r. 49) 

 *Taybetmendîyên Berhemên Folklorê: Meriv kare bibêje ku taybetmendîyên sereke wek 

“devkîbûn û veguhastina devkî”, “kevneşopîtî” “bermayîtîya ku ji pejirandin an jî sansûra civakî 

maye”, “anonîmbûn û civakîbûn” û “qalibgirtîbûn” der tên pêş. 

 *Mijarên Sereke yên Folklorê: Di kongreya duyem a folklornasan da (r. 57), mijarên sereke 

wiha hatine tesnîfkirin (polînkirin): 1- Çîrok, 2- Mîtolojî (mît, rîtuel û sêhr), 3- Sazî û adet û tore, 4- 

Teorîyên giştî û polînkirin (Jacobs & Nutt 1892: v-vi) 

Di kongreya sêyem a li Chicagoyê (Amerika) hatî li darxistin da, dîsa mijar bûne çar beş: 1- Mît û 

bawerîyên kevneşopî, 2- Edebîyata devkî û muzîka devkî, 3- Adet û tore (custom) sazî û rîtuel 4- 

Folklora hunerî, aborî û hêmayî (sembolîk). (Bassett & Star 1898: 4) 

 *Şarezayîyên (şîyanên) folklornasan: Di vê mijarê da folklornas Richard M. Dorson şîyanên 

wiha nivîsîye: 1- Lêkolîna sehayê, 2- Bikaranîna arşîvan, 3- Bikaranîna muzeyên gelêrî, 4- Bikaranîna 

bibliyografya û îndeksan, 5- Teknîka ravekirinê, 6- Termînolojî Dorson (2017: 30), 7- Bikaranîna 

çavkanîyên çapkirî, 8- Ragihandina (danûstandin) navnetewî. 

 *Çavkanîyên Xebatên Folklorê: 1- Çavkanîyên devkî, 2- Çavkanîyên nivîskî, 3- Çavkanîyên 

Madî, 4- Çavkanîyên dîtbarî 

 *Fonksîyonên (erk) folklorê: 1- Kêfxweşî, 2- Avakirina “rastî”yeke berhemdar. 3- 

Pesendkirina (bihêzkirina) çandê, 4- Perwerdekirin, 5- Ahengîya reftarên qebûlkirî 

 *Girîngîya Folklorê û Xebatên Folklorê: 1- Bo xwenaskirina gelekî, civakekê, an jî komekê 

folklor lixwenêrînek e. 2- Têkildarê vê yeke folklor famkirina jîyan û çanda gel e. 3- Li gel naskirin û 

famkirinê bikaranîn û sûdwergirtin a ji xebatên folklorê jî xalek girîngîya folklorê ye.  

II. FOLKLORA KURDÎ 

Di destpêka vê beşê da, li ser serjimarîya kurdan rawestîyaye. Bi tevî ku kurd li dinyayê li dora 50 

milyonî ne jî dewletek wan tune ye. Ji ber vê taybetîya wan wek “neteweya herî mezin a bêdewlet li 

cîhanê” jî tên binavkirin. (r. 77) 
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Hinek li ser zimanê kurdî û zaravayên wî radiweste. Ji enstîtuya kurdî ya Stenbolê çar zarava wiha 

neqil dike: 1- Kurmancî, 2- Kurmancîya navendî (Soranî), 3- Kirmanckî (kirdkî, dimilî, zazakî) 4- Loranî 

(Lorî) (r. 79) 

 *Dîroka Folklora Kurdî: Di serî da balê dikişine ser xwedînebûna statuyek fermî ya kurdan û 

tesnîfkirina di xebata Yildirim & Pertev & Aslan (2013: 52) ku bi giştî wek 1) Serdema Klasîk û 2) 

Serdema modern e.  Di vê pirtûkê da jî wiha tê polînkirin: A) Serdema Dewleta Osmanî, B) Piştî 

Serdema Dewleta Osmanî 

 

A) Serdema Dewleta Osmanî: 

1-Destpêk: Mela Mehmudê Bazîdî: Mela Mehmûdê Bazîdî (1797-1867) wek pêşengê 

folklora kurdî tê binavkirin (Yildirim û yd. 2013:53) 

2- Serdema weşanên kurdî (1898-1914) Ev serdem ji derketina rojnameya Kurdistanê 

dest pê dike heta şerê cîhanê yekem didome. 

3- Kovara Jîn û Komeleya Kurd ji bo Zanînê û Weşanan: Di kovara Jînê da Xelîl Xeyalî li ser 

ziman, Kemal Feyzî li ser çîrokên kurdî, Law Reşîd û Hîlmîyê Sêwregî li ser polînkirina 

gotinên pêşîyan nivîsîne.  

Di Beyannameya Bernameya Komeleya Kurd ji bo Zanînê û Weşanan da 20 xal cih digirin. 

Ji van 20 xalan nîvê wan li ser xebatên folklora kurdî ne. 

 

 

B) Piştî Serdema Dewleta Osmanî:  

1- Xebatên Kurdên Sovyetê: Xebatên Îlmî yên Folklorê  

Di vê demê (1931) da lêkolerên kurd ên wek Cerdoê Gênco û Hecîyê Cindî jî dest bi 

xebata li ser folklora kurdî kirine. 

2- Hawar, Ronahî, Roja Nû-Sûrî/Beyrûd 

Meriv kare bibêje ku ev kovar û rojname bi awayek modern li ser folklora kurdî 

xebitîne. Celadet di jimara yekem da wiha nivîsîye: “Hawar dengê zanînê ye. Zanîn 

xwe nasîn e. Xwe nasîn ji me ra rêya felat û xweşîyê vedike. Her kesê ku xwe nas dike; 

dikare xwe bide nas kirin. Hewara me berî her tiştî heyîna zimanê me dê bide nas 

kirin. Lewma ku ziman şerta heyînê a pêşîn e.” 

Di kovara Ronahîyê da gelek berhemên edebiyata gelêrî cih digirin. Di rojnameya 

Roja Nû da giranî li ser folklora kurdî ye. 

3- Herêma Kurdistanê (Başûr) ew jî wek du serdem; ji destpêkê heta 1991ê û ji 1991ê 

heta roja îro. 

4- Tirkîye (Bakur) Di serdema Komara Tirkiyeyê da, ji ber êrîşên dewletê yên li ser 

zimanê kurdî li Bakur xebatên qada folklorê kêm in. Di 2009an da, vebûna enstîtuyên 

zimanên zindî ra xebatên akademîk li Bakur dest pê kirin. 

5- Îran (Rojhilat) Xebatên derbarê folklora kurdên Îranê jî di serê pêşî da ji hela 

lêkolerên bîyanî ve hatine kirin ku yek ji wan Oscar Mann e. Wî ji salên 1901ê heta 

1903yan 17 beyt û 6 çîrokên herêma Mukrîyan berhev kirine û di sala 1905an da di 

pirtûkek bi navê Tuhfey Muzeferye da weşandîye. 

*Çavkanîyên Folklora Kurdî: Di serî da meriv kare bibêje ku çavkanîya sereke “gel” bi xwe ye. 

Rojname, kovar, pirtûk û gotarên kurdî yên ku berê hatine çapkirin jî dîsa dibin çavkanî ji bo xebatên 

folklora kurdî. 

*Sehayên Folklora Kurdî: Sehayên folklora kurdî wek 1- Edebîyata Gelêrî, 2- Adet û Tore, 3- Bîr û 

Bawerîyên Gelêrî, 4- Zanyarîyên Gelêrî (Yildirim û yd. 2013: 143-144) 
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*Pirsgirêkên Folklora Kurdî: Pirsgirêkên teorik û têgehî bi giştî ji pênasekirin û binavkirina qadê, 

gengeşîya li ser cureyan û nedîyarbûna naverokê, kêmbûna ceribandinên kategorîzasyon an jî mijarên 

sereke yên sehaya xebatên folklora kurdî pêk tên. 

III. ÇANDA DEVKÎ Û EDEBÎYATA GELÊRÎ YA KURDÎ 

Edebîyata gelêrî bi awayek giştî bi çanda devkî ve girêdayîye û di nav wê çanda devkî da teşe girtîye û 

hatîye veguhastin. 

 *Çanda Devkî: Tiştê ku meriv ji ajelan cuda dike ziman e. Wek ku ji alîyê gelek zanyaran ve 

hatîye gotin “bi hezaran sal merivayetîyê tenê bi rêya gotinê civaka xwe saz kiriye, berdewambarîya 

civak û çanda xwe pêk anîye.” 

 *Edebîyata Gelêrî: Sê taybetîyên girîng ên edebiyata gelêrî ev in: 1- Bi piranî dahênerên 

edebiyata gelêrî ne diyar in. 2- Ji ber ku dahêner ne dîyar in û bi demê ra teşe girtine guherto 

(varyant) û versîyonên cuda hene. 3- Edebîyata gelêrîya ku li ser gotin û vegotinê avabûye xwedî 

têkilîyek rû bi rûye. Li ser van taybetîyan meriv dikare pênaseyek wiha bike: Edebîyata gelekî ya ku di 

nav salên dûr û dirêj da, bi rengekî hevbeş, di nav kevneşopîyek devkî da, li ser qaliban hatîye 

afirandin û bi rêya gotin û vegotinan bi têkilîyeke rûbirû ji nifşekî bo nifşên din hatîye veguhastin. 

 *Beşên Edebîyata Gelêrî: Polînkirina beşên edebiyata gelêrî dikare li gorî a) Naverok b) teşe 

c) kevneşopî-îcra/îcraker d) dahênerên wan e) derveyî van/giştî bê kirin. 

 *Dabeşkirina Edebîyata Gelêrî ya Kurdî: Edebîyata devkî ya kurdî li ser van sê beşan hatîye 

polînkirin: 1- Vegotinên gelêrî 2- Helbesta Gelêrî û 3-Yên derveyî van (r. 151)  

IV. BEŞÊN EDEBÎYATA GELÊRÎ YA KURDÎ 

1) Vegotinên Gelêrî:  

 

A) MÎT: Di dîroka mirovayetîyê da, vegotina sistematik ya pêşî ye.  

Folklornas û antropologê amerîkî William Bascom mît, efsane û çîrokan bi hevdû ra berawird dike û 

taybetmendîyên wan destnîşan dike. Di dabeşkirina Bascom da cureyên edebiyata gelêrî mît, efsane 

û çîrok cih digirin. Dabeşkirin û taybetmendîyên Bascom, dikarin bi rêya tabloyekê wiha bên 

destnîşankirin: 

 

Form Bawerî Dem Cih Helwest Karakterên 
Bingehîn 

Mît Rast Dema dûr Dunyaya 
cuda; ya din 
an ya 
kevintir 

Pîroz Ne-mirov 
Xweda/Nîv-
xweda 

Efsane Rast Dema nêzîk Dinyaya niha Pîroz an jî ne 
pîroz 

Mirov-jîndar 

Çîrok Çêkirî Her dem Her cih Derveyî olê Mirov an jî 
ne-mirov 

 

Li gor vê dabeşkririn û taybetmendîyên ku William Bascon destnîşandike mît; …cureyek ji 

vegotinên gelêrî yên derbarê wextên dûr û kevin an jî dinyaya dîn da ne ku ji hêla gel ve 

rast û pîroz tên qebûlkirin û karakterên bingehîn yên wan Xweda, nîv-xweda û lehengên 

derasayî ne (Bascom 1984/1965) 

 



 

109 
 

Kadim Hikmet Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 6 - Yıl: 2022 - Haziran 

Cureyên Mîtan: 1- Mîtên kozmogoni (afirandina kâinatê) 2- Mîtên kokê (derbarê koka 

miletekî) 3- Mîtên eskatolojî (derbarê çawanîya dawîbûnê) 4- Mîtên teogoni (zayîna 

Xweda xweda wendan) 5- Mîtên antropogonî (afirandina meriv) 

 

Taybetmendîyên Mîtan: a) Çîroka jîndarên derasayî dibêje b) Rast û pîroz in c) Bi 

afirandinê ra têkildar in d) Însan bi zanebûnê hukum dike e) Însan din av mîtê da dijî.  

 

Mishefa Reş, mîtek kurdên êzîdî ye. 

B) EFSANE: Bi wateya behskirinê ye. Efsaneya pez û şivan ên bûne kevir, li gelek bajarên 

kurdan ên wek Agirî, Mereş (Gimgim), Erzirom û Erzînganê jî tê gotin. 

C) DESTAN: Ev cure him motîfên mîtê him jî yên efsaneyan dihewînin. Destana Kurdan: 

Kela Dimdimê wek mînak daye. 

 

D) Hîkayeyên Gelêrî (Folk Romance): Hin versîyonên Mem û Zînê yên hîkayeyên gelêrî 

hene. Michael L. Chyet, dit eza xwe ya doktorayê da li ser vana rawestîye. 

 

E) Memorat /Serpêhatî-Serborî: Cureyeke din ku di nav vegotinên gelêrî da derbas dibe 

jî memorat in. Bo vê cureyê meriv kare çîrokên ku Mela Mehmûdê Bazîdî wek nimûne 

bide.  

 

F) ÇÎROK: Di nav vegotinên gelêrî da cureya ku herî zêde derdikeve pêş çîrok e. 

2) Helbesta Gelêrî ya Kurdî: Beşeke din a sereke ya edebiyata gelêrî jî helbesta gelêrî ye. Ew jî 

di nava xwe da wek  

A) Helbesta Gelêrî ya Bimelodî (stran, zêmar).  

B) Helbesta Gelêrî ya Bêmelodî (zûgotinok, mamik) dibe du beş. 

3) Cureyên din: Wek gotinên pêşîyan, biwêj, tiştanok, lezbare, gotegot, nifir û hwd. 

 

 

 

 

 

 

 


