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Müellifi tam olarak kesinleştirile-
meyen1 Behcetü’l-Hadâik Fî Mev‘iza-
ti’l-Halâik adlı eser, XIII. asrın son çey-
reğinde yazılmıştır. Anadolu sahasında 
kaleme alınan en eski müstakil Türkçe 
eser olan Behcetü’l-Hadâik, Eski Anado-
lu Türkçesi ile Doğu Türkçesi özellikle-
rini bir arada taşıyan “karışık dilli” bir 
yapıya sahiptir.

Behcetü’l-Hadâik; ilk numune olması, 
geniş hacmi, pek çok dil özelliklerini 
bünyesinde barındırması ve zevkle 
okunan üslubuyla Türk dilinin en mü-
him metinlerinden biridir.

Eserin İstanbul’da iki adet olmak üzere 
Bursa, Ankara ve Berlin ile birlikte bu-
gün bilinen beş nüshası vardır. Bursa 
nüshası esas alınarak yapılan çalışma; 

“Ön Söz”, eserin konu ve üslubunun ele 
alındığı “Giriş”, “Behcetü’l-ḥadā’iḳ’ın 
Nüshaları”, “Behcetü’l-ḥadā’iḳ Üzerinde 
Çalışanlar”, “Behcetü’l-ḥadā’iḳ’ın Dili ve 
Bu Konuda İleri Sürülen Düşünceler”, 
Behcetü’l-ḥadā’iḳ’taki Eski Türkçe ve 

1 Prof. Dr. Mustafa Canpolat tarafından 
hazırlanan Behcetü’l-Hadâik Fî Mev‘iza-
ti’l-Halâik adlı eserde; nüshaların tanı-
tıldığı bölümde Bursa, Ankara ve Berlin 
nüshalarında eserin yazarı ile ilgili bir 
kayıt olmadığı belirtilmekle birlikte, İs-
tanbul A nüshasında Nâsırü’d-dîn bin 
Ahmed bin Muhammed adının kayıtlı 
olduğu belirtilmiştir. Ancak Sadettin 
Buluç, yazarın adının bulunduğu sahi-
fenin gerek yazı gerekse cetvel sürhü 
bakımından yazmaya sonradan eklen-
diği görüşünü belirtmiştir. Canpolat da 
Bursa nüshasından 177 yıl sonra yazılan 
bu nüshadaki yazar kaydına güvenile-
meyeceğini belirtmekle birlikte şu şer-
hini de düşmüştür. “Ama şimdiki hâlde 
yanlışlığını kesin olarak ispat edecek bir 
belgeye sahip olmadığımıza göre, bu adı, 

Eski Osmanlıca Özellikleri”, “Sonuç”, 
“Kısaltmalar”, “Kaynaklar”, “Metin” , 
“Dizin”  ve “Tıpkıbasım” bölümlerinden 
oluşmaktadır.

“Giriş” bölümünde eserin konusu, üs-
lubu, yazma nüshaları ve bu nüshalar 
arasında karşılaşılan farklıklar, eser 
üzerinde Sadettin Buluç, İsmail Hik-
met Ertaylan, Muharrem Ergin, Mecdut 
Mansuroğlu ve Zeynep Korkmaz tara-
fından yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi verilmiş, değerlendirmeler yapıl-
mıştır. Ardından “karışık dilli” olarak 
nitelendirilen eserin dili üzerine ileri 
sürülmüş olan başlıca düşünceler özet-
lenmiş ve bu konu hakkında değerlen-
dirmeler yapılmıştır. Eserin dilinde 
yer alan Eski Türkçe ve Eski Osmanlı-
ca özellikler üzerinde durulmuş ayrıca 
Eski Türkçe ile Eski Osmanlıca ve Doğu 
Türkçesinin karşılaştırılmasından çı-
kan farklar gösterilmiştir.

“Sonuç” bölümünde ise “Giriş” bölü-
münde karışık dil özellikleri gösteren 
metinlere dair ileri sürülen görüşler, 
eserin dilinde görülen karışık özellik-
ler ve metinden elde edilen malzeme-
lerden hareketle Behcetü’l-Hadâik’ın 

 sakınarak da olsa yazar olarak kabul et-
memiz gerekmektedir.”  (bk. s. 14)

 Prof. Dr. Mustafa Koç ise “Anadolu’da İlk 
Türkçe Telif Eser” başlıklı makalesinde 
Prof. Dr. Sadettin Buluç’un eşi Nadide 
Buluç tarafından Süleymaniye Kütüpha-
nesine bağışlanan Sadettin Buluç’un el 
yazısıyla “Necmeddin nüshası” şeklinde 
adlandırılan nüshanın “bugüne kadar 
Behcetü’l-Hadâyık ile ilgili bütün belir-
sizlikleri giderecek, eserin müellifini, 
telif tarihini ve yazıldığı yer” ile ilgili bil-
gileri barındırdığını belirterek müellifin 
tam adının Fahrüddîn bin Mahmûd ib-
ni’l-Hüseyn ibni Mahmûd et-Tebrîzî ol-
duğunu belirtmektedir (bk. s. 166-168).

 Ancak Prof. Dr. Mustafa Canpolat, Prof. 
Dr. Mustafa Koç’un iddialarını kabul et-
mediğini gerekçesiyle birlikte eserinde 
ifade etmektedir (bk. s. 18).
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“yazıldığı bölge, devir ve dilindeki karı-
şıklığın sebepleri sorunlarını” Mustafa 
Canpolat şu dört maddede sonuca bağ-
lamaya çalışmıştır:

“1) Behcetü’l-ḥadā’iḳ, Eski Türkçe yazı di-
linin etkisi altında gelişerek bir yazı dili 
hâline gelmeye başlayan Oğuz Lehçesi-
nin ilk verilerindendir. 

2) Behcetü’l-ḥadā’iḳ, Eserdeki dil karı-
şıklığını etnik yapı ile değil de yazı di-
linin etkisi ve buna kendiliğinden yerli 
özelliklerin karışmaya başlaması şek-
linde açıklamak doğru olacaktır. Ayrıca 
bu genel bir durum değil müstensihten 
kaynaklanan bir durum olarak anlaşıl-
malıdır. 

3) Behcetü’l-ḥadā’iḳ, hem Eski Osmanlı-
ca ve hem de Doğu Türkçesi özellikleri 
gösteren başka metinlerin de bulun-
ması ve XV. yüzyıldan itibaren istinsah 
edilen eserlerde “olġa-bolġa” dili şeklin-
de adlandırılan bu metinlerin dillerinin 
tamamıyla o devrin dil özelliklerine 
uydurulması, bu yazı dili ile bölgesel 
özellikler arasındaki mücadelenin XV. 
yüzyıla kadar devam ettiğini göster-
mektedir. Daha XIII. yüzyılda eserler 
veren Selçuklu devri yazarlarının bu 
suni dili bir yana bıraktıkları görülmek-
tedir. Eski kültürden ve bu kültürün 
dilinden uzaklaşmak için yeteri derece 
zaman geçmediği için istinsah edilen 
eski eserlerde bu durumun devam ettiği 
görülmektedir. Bu arada da Doğu Türk-
çesi ile yazılmış birçok eserler Anado-
lu’ya geldiği zaman okunduğu için, XIII. 
yüzyıldan önceki devirlerden kalmış bu 
eserler, Doğu Türkçesi örnekleriyle bir 
tutularak dillerinin yenileştirilmesi yo-
luna gidilmiştir. 

4) Bu açıklamalardan sonra diyebiliriz 
ki Behcetü’l-ḥadā’iḳ’ın yazıldığı bölge-
nin Anadolu, yazılış tarihinin de XII. 
yüzyıl sonları veya XIII. yüzyıl başı ol-
ması gerçeğe en yakın ihtimaldir.”2

2 Behcetü’l-Hadâik Fî Mev‘izati’l-Halâik, 
Hazırlayan: Prof. Dr. Mustafa Canpo-
lat, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 
2018, s. 26-27.

“Kısaltmalar” ve “Kaynaklar” bölümün-
den sonra Behcetü’l-Hadâik’ın çeviri ya-
zılı metin bölümü yer almaktadır. 

Eser, Arapça başlıklarla kurulan 41 
meclisten oluşmaktadır. Behcetü’l-Ha-
dâik’te besmele ile başlayan Allah’a 
hamt ve sena ettiği, Hz. Muhammed’e 
(s.a.v) salat ve selam getirdiği, kitabı 
yazma gerekçelerini belirttiği kısa bir 
girişten sonra meclislere geçilir. Bu 
meclislerde; tevhit inancı, Recep, Şaban, 
Ramazan, ayları ve faziletleri, Kur’an-ı 
Kerim’in yol göstericiliği, mübarek gün 
ve geceler (Kadir gecesi, Cuma günü, 
arife günü, fitre günü, Ramazan ve Kur-
ban Bayramı günleri), aşure günün fa-
ziletleri, maktel-i Hüseyin, hakiki ilim 
erbabı, ayet-i kerime ve hadis-i şerif tef-
sirleri, Hz. Âdem  (a.s),  Hz. Muhammed 
(s.a.v), Hz. Yusuf  (a.s),  Hz. İbrahim (a.s),   
Hz. Yakup (a.s),   Hz. Musa (a.s),   Hz. Ali 
(a.s), Cenab-ı Allah’a sığınmak ve bes-
melenin faziletleri yer almaktadır.
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Behcetü’l-hadâyık’ın [Behcetü’l-Ha-
dâik’ın] dili mensur olmasına karşın, 
klasik metinlerde sıklıkla rastlanan 
secili yapıyla arı Türkçe bütün eser 
boyunca hükmünü sürdürür.3 Arap 
harfleriyle dizilen ayet-i kerime ve ha-
dis-i şeriflerle beslenen ve dinî vecibe-
leri içeren eser, mensur olarak kaleme 
alınmış olmasının yanı sıra manzum 
parçaları da içermektedir. Hitabet ve 
konuşma üslubu hâkim olan eserde bu 
ayet-i kerimelerin ve hadis-i şeriflerin 
çevirisi bulunmakla birlikte devrinden 
ve devrinden önceki eserlerden alınan 
manzum ve mensur parçaların da çevi-
rileri yer almaktadır. Müellif, eserinde 
yer verdiği çok sayıda şiirle “dinî ko-
nuların halk arasında daha kolay öğre-
nilmesi ve ezberlenebilmesi”4 amacını 
gütmüştür. Anlatmak istediği şeyleri 
en kısa yoldan ve en canlı örneklerle5 
halkın anlayabileceği bir dille büyük 
bir ustalıkla anlatmıştır.

Eserde, 13. yüzyıldaki dinî konuların 
içeriği ve halkın inanç değerleri hak-
kında da önemli bilgilere rastlanmak-
tadır.6 Nükteler, hikâyeler, kasideler, 
kıtalar ve beyitlerle İslam tarihi, pey-
gamber kıssaları, siyer, Allah’tan ümidi 
kesmeme, İslam dininin affediciliği ve 
hoşgörüsü, nefis mücadelesi, ilmin de-
ğeri, ibadet ve ahlakla ilgili konular, söz 
konusu dönemde halkın anlayabileceği 
bir dille Behcetü’l-Hadâik’te hayatın fâ-
niliği, asıl olanın ahiret hayatı olduğu, 
insanın kendisini Rabb’ine adaması ge-
rektiği bilhassa peygamberlerin vefat-
ları verilerek anlatılmıştır. 

Anadolu’da kaleme alınan ilk müstakil 
Türkçe eser kabul edilen Behcetü’l-Ha-

3 Mustafa Koç, “Anadolu’da İlk Türkçe Te-
lif Eser”, Bilig, Sayı 57, s. 168, Bahar 2011.

4 Ali Fuat Bilkan, Osmanlı Zihniyetinin Olu-
şumu Kuruluş Döneminde Telif ve Tercüme, 
İletişim Yayınları, İstanbul 2018, s. 118.

5 Mustafa Canpolat, age., s. 10.
6 Ali Fuat Bilkan, age., s. 118.

dâyık [Behcetü’l-Hadâik], bu coğrafyaya 
göç eden Türklerin henüz farklı etkile-
re maruz kalmamış inanç ve düşünce-
lerini yansıtan önemli bir eserdir. Bu ve 
benzeri eserler, daha sonraki dönemler-
de kaleme alınan ve halk arasında yay-
gın olarak okunan Muhammediye, Envâ-
rü’l-Âşıkîn, Kara Davut gibi dinî konula-
rın hikâye yoluyla anlatıldığı eserlere 
de içerik ve anlatım tarzı bakımından 
kaynak oluşturmuştur. Behcetü’l-Hadâ-
yık [Behcetü’l-Hadâik] yazarının karak-
teristik özelliği, mensubiyeti ve dile ge-
tirdiği konularla itikat ve inanç esasları 
hakkındaki yorumları, Anadolu’da vü-
cut bulan ilk dönem Müslümanlığı hak-
kında önemli ipuçları içermektedir.7

Gramatikal dizin niteliğinde ve karşı-
laştırmalı olarak hazırlanan “Dizin” bö-
lümünde ise madde başları metindeki 
kullanımlarına göre anlamlandırılmış, 
aldıkları biçim birimlere göre metin-
de geçtiği yerler gösterilmiştir. “Dizin” 
bölümündeki anlamlandırmalar “Eski 
Türkçe, Kıpçakça veya Eski Osmanlıca 
sözlükleriyle açıklanmaya çalışılmış-
tır.”8 Ayrı bir başlık altında da “Özel Ad-
lar Dizini” oluşturulmuştur.

Eserin sonunda Bursa Yazma ve Eski 
Basma Eserler Kütüphanesi İnebey Ku 
99 numarada kayıtlı nüshanın tıpkıba-
sımına yer verilmiştir.

Behcetü’l-Hadâik, Türk Dili araştır-
maları alanında çalışanlara sağlam 
bir kaynak olmakla birlikte eserin söz 
varlığının belirlenip ortaya konması, 
Türkçenin Tarihsel Sözlük’üne önemli 
bir katkıdır. Türk Dili Tarihi üzerinde 
yapılan çalışmalara katkıda bulunacak 
eserin metninin ve söz varlığının yet-
kin ve titiz bir çalışmayla ortaya kon-
muş olması, bu alana yapılan büyük bir 
hizmettir.

7 Ali Fuat Bilkan, age., s. 119.
8 Mustafa Canpolat, age., s. 26.
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Behcetü’l-Hadâik Fî Mev‘izati’l-Halâik’ta 
yer alan “bismillah”9 redifli peygam-
ber kıssalarına da telmih yoluyla işaret 
eden arı duru bir Türkçe ile yazılmış şu 
nefis kaside ile yazımızı bitirelim.

Korku yirde sana aman bismillah
Nurlandurur sinde iman bismillah

Eksük işün tamam bolur adın aysan
Can dinçligi ruh u reyhan bismillah

Barlıkını bildürmege ol Halikun
Müminlarga keldi burhan bismillah

Degül erdi sana helal can öçürmek
Helal kıldı sana kurban bismillah

İndürdi yüz on dört sure Muhammedga
Başladugun dükel Kur’an bismillah

Âdemiler imin degül ivden kovdan
Div okına bolur kalkan bismillah

Tufan çıkup top <dünyānı> duttugından

Kemide Nuh erdi aygan bismillah
Hüdhüd biti iltür erdi Belkis dapa
Yazdı tevki’in Süleyman bismillah

Könül yarır hem aydur can hem dinlenür
Ten içinde işitse can bismillah

İki közinden arifün ırmak kibi
Yaş yirine akıdur kan bismillah

Dükel nese bezendükden sana mana
Dil bezegin birdi ugan bismillah

Tenünden can ayrılıban savuldukdan
Rahmet bolup sana yagan bismillah

Köşküni koban gurun dapa bardugundan
Canun başlap uçmaka agan bismillah

İbrikları su doldurup ileyünde
İçgil diye sana gılmān bismillah

Haziretü’l-kudse kirüp hicabsuzın
Dizar körgil diye sana subhan bismillah

HALDUN EROĞLU’NUN 
YILDIZLAR KÜSERKEN 

ROMANI
Nurullah Çetin

Prof. Dr. Haldun Eroğlu, Türk tarihi ho-
cası. O; Türk tarihini sadece bilgi olarak 
öğretmiyor, aynı zamanda canlı yaşan-
tı sahnesine dönüştürerek romanlaş-
tırıyor. Bu bağlamda şimdiye kadar üç 
roman yazdı. Zigetvar’ın Laneti (2016), 
Cuma Değirmeni (2017) ve son romanı 
Yıldızlar Küserken (2019). Yıldızlar Kü-
serken, ilk romanı Zigetvar’ın Laneti’nin 
devamı niteliğinde.

Roman esas itibarıyla iki bölüm hâlin-
de düzenlenmiş. Birinci Bölüm, “İntika-
mın Esareti” başlığını taşıyor ve Ziget-
var Savaşı’nı konu alıyor. İkinci Bölüm 
ise “Esaretin İntikamı” başlığını taşıyor 

ve Sokullu Mehmet Paşa’yı anlatıyor. 
Aslında bu iki bölüm, iki ayrı roman 
olarak işlenebilir. Zira her iki konu da 
başlı başına ayrı ayrı iç zenginliğine 
sahip.

Yazar, bu romanında Türk tarih romanı 
yazıcılığında çok nadir görülen bir yön-
tem denemiş; o da Türk tarihine öteki-
nin gözüyle bakmak ya da tarihin belli 
dönemlerinde savaştığımız, değişik 
şekillerde münasebete girdiğimiz mil-
letlerin gözüyle o savaşı ya da münase-
betleri değerlendirmek. Türk tarihini 
romanlaştıran yazarlarımız genellikle 
tarihî olayları, durumları ve savaşları 
bizim gözümüzden nasıl görünüyorsa 
öyle yansıttılar. Haldun Eroğlu ise Zi-
getvar Savaşı’nı, Sırpların gözüyle yan-
sıtmış. 

Romanın özgün yanlarından biri; ta-
rihin önemli olaylarını merkezden 




