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Kimler Neleri Bilmez ? 

Halil Erdoğan Cengiz* 

ESKİNİN SAKA KUŞLARI 

Keçcci-zâde tzzcl Molla, saka kuşuna 
değinen bir rübâî yazmış. Şöyle demiş: 

Sakkaa kuşu dûlâb-ı felekde nâ-çâr 
Zahmetle çeker içdiği âb-ı nâbı 
Bâzîçe-i tıfl etmiş anı ma'rifeti 
Yâ Rab beni sen etme hüner erbabı 

Bu makale, yazarın ölümünden sonra bilgisaya
rında bulunan son üç yazısından biridir. Diğerleri
ni, dergimizin takip eden sayılarında yayımlaya
cağız. Bu yazıların bulunup bize teslim edilmesin
de himmetini gördüğümüz, merhumun kadîm dos
tu A. Sami Güneyçal'a teşekkür ederiz. 

O. usanmak bitmez çalışkanlığı, titiz araştırma
cılığı, her müşkilimizi çözen yardımseverliği, in-
sanseverliğinden mülhem kitapseverliği, fötr şap
kası ve her dem ağzından eksik etmediği sigara-
sıyla hep aramızda yaşayacak... Bu vesile ile; 
böyle bir dergi çıkarmamızı çok ar/u eden ve bizi 
heveslendiren sevgili hocamız Halil Erdoğan 
d ngiz'i ölümünün birinci yıldönümünde saygı ve 
hasretle anıyoruz... Yazı Kurulu 

Bu manzume izzet Motla'nrn Bahâr-ı Asâı'ımn 
Ibtidâ-i Tahmis başlıklı bölümünün 51. sayfasında 
şu şekildedir: 

Sakkaa kuşu dûlâb-ı felekde nâ-çâr 
Zahmetle çeker içdiği âb-ı nâbı 
Bâzîçe-i tıfl itdi anı ma'rifeti 
Yâ Rab bili itme hüner erbabı 

. İzzet Molla'nın söyledikleri, günümü
zün diliyle: "Saka kuşu, felek dolabın
da, çaresiz, içtiği saf suyu zahmetle çe
ker. Marifeti onu çocuk oyuncağı et
miş. Yâ Rahbi! Sen beni hüner sahibi 
etme" şeklinde ifâde edilebilecektir. An
cak, mısrâların düzyazıya çevrilmesine 
rağmen rubâînin anlamı açıklığa kavuş-
mamaktadır. İçtiği suyu çekmek (a. Taşı
mak, b. Kuyudan çıkarmak) insanlara öz
gü bir iş iken ve başka kuşlar içecekleri 
suyu çekmezken, saka kuşunun kendi su
yunu -üstelik zahmetle- çekmesi neyi be
lirtmektedir? Çamaşır dolabı olmaması 
gereken felek dolabı "dûlâb-ı f&sk." ne
dir? Çaresizlik nereden gelmektedir'? Saka 
kuşunun marifeti nedir? Niçin çocuk 
oyuncağı olur? Hepsi de cevaplandırılma
sı gereken sorular. Bu soruların doğru 
karşılıklarını bulamazsak yâni İzzet Mol
la'nın saka kuşu hakkındaki bilgilerine, 
düşüncelerine ulaşamazsak, şâirin ne de
mek istediğini doğru dürüst anlamamız 
mümkün olmayacaktır. Bu gerçek, eski 
edebiyatımızla uğraşan herkes tarafından 
bilindiği için, Batı'lı düşünürlerin eserle
rine başvurmadan, -yâni Hilmi Yavuz'un 
bize biraz masumane gelen sanısının tam 
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aksine- Faucauh'nun bilimsel düşünce ta
rihi cpislcme'lerinin yapısına ilişkin yaz
dıklarını okumadan da doğru olana ulaş
mamızı sağlar". Demek istenilen bu çor
banın, içerisine Fransız kaşığı sokulma
dan, ala yadigârı şimşir kaşıklarla da içi-
lcbilcceğidir. 
Mustulıuf (MüstadreO mütercimi Sah-

haflar Şeyhi-zâde Es'ad Elcııdi'nin söyle
diklerine kulak verelim de rubaide ne de-

* Burada söz konusu olan Hilmi Yavuz, kendisine 
dergimizde çıkan "HİLMİ YAVUZ VE LSKİ 
HAYVAN BlLtMt" balıklı yazımızla cevap,ver
diğimi/. Hilmi Yavuz ile aynı kişidir. 
Cevâbımda: Hekimbaşı Mustafa Behcel Efen
dinin He:âr F.srâr adlı eserinde görülen ve sır de
nilen kayıtlara, unlara değinen ya/ımda aynen yer 
verdiğim ve Hekimbaşı'nın "memleketimizde ilk 
karantina tedbirlerini alan" Hekimbaşı olduğunu 
yazmadığım için; benim ve dergi sunucusunun 
"eski kültürümüze apaçık haksızJık yaptığımızı", 
"Bırakınız l'aucault'yu bilmeyi, bugünün bilim an
layışı ile (epislemesi ile) geçmişin bilim anlayışını 
yargılayarak çok kaba bir anakronizme düştüğü
müzü", "Bizim eski kültürümüze bakışımızın kör
lerin fili tanımlamalarına benzediğini, hem tek 
yanlı ve kasıtlı hem de ne yazık ki, bilgisizce" ol
duğunu yaz dığını yâni bizi ince bir şâir ruhuyla ve 
son derece yüksek kültürlü bir bilgin üslubuyla 
"haksız, kaba. kör. kasıtlı, câhil" sıfatlarını kulla
narak eleştirdiğini -kendi yanılgılanyla birlikle-
okurlann takdirine sunduğum Hilmi Yavuz'dur. 
Benim ya/ımda ne yalan, ne yanlış, ne yakıştırma, 
ne de yanılma vardı. Yapılan iş Hekimbası'nın 
yazdıklarını, kitabından alıp okurlara sunmaktan 
ibaretti, Hilmi Yavuz'unki gibi değildi. Buna rağ
men Yavuz, tartışma konusu olan Hezâr Ksrâr'ı 
bir yana bırakıp Roma dondurmasını Acem kaşı
ğıyla yemek kabilinden, benim Faueault'yu oku
yup okumadığım, hilgi cpistcmelerini bilip bilme
diğim gibi konu dışı alanlarda bilgiçlik taslamaya 
kalkışıp; bütün ömrünü elinden geldiği kadarıyla 
eski Türk edebiyatı, târihi ve kültürü üzerinde ça
lışmış bir kişiye kasıtlı, kör. câhil. kaba. haksız gi
bi haksız ve bayağı yakıştırmalara yeltenebilnıişti. 
Daha önce de yazdım. Yakışmıyor. Yavuz'un ve 
benim yaşıma gelmiş, bir ayağını çizginin dışına 
uzatmış kişilerin bilmedikleri derin sulara girme
melerinde yarar var. Demek istediğini şu; Yavuz, 
bulduğu üç beş yanlışa dayanarak Vedat Atilla ile 
dalga geçmeye, yellenmek gibi kelimeler kullana
rak onu aşağılamaya ve kendisinin de Bektaşilik 
konusunu çok iyi bildiği izlenimini hırakmaya kal
kışıyor. Bilmiyor. Biliyorum diyorsa o kitapta bu
labildiği yanlışların tümünü bir yazsın da. bakalım 
geride neler kalıyormuş, herkes görsün. 

nilmek istenildiğini öğrenelim: 
"Türkide (Türkçedc) başı kırmızı ve yi

ne serçe kadar olup Sakka kuşu ve 
Fârsîdc (Farsçada) Mürg-i âb-keş (su çe
ken kuş) dedikleri tayr-ı zarif (ü) zîrek 
(zekî ve zarif kuş) ki cümlenin bildiği 
üzere, kafesden aşağı iplik ile sarkıdıl-
mış olan küçük kâse içine konan âbı (su
yu) tasnî olunan (yapılan) hürde (küçük) 
çıkrığı ayağı ile döndürerek, yine çıkrığa 
peyveste (bağlı) koğa (kova) suretinde 
kâsede olan yüksüğü çcküp derûnında 
(içinde) olan çend katre (birkaç damla) 
âbı (suyu) içdikden sonra kâseye bırağan 
kuşu temsil ile... " 

Meğer İzzet Molla hiç de karışık, için
den çıkılmaz, bilinmez şeyler söylmemiş. 
Saka kuşunun kafesinin altına bir kâse su 
konulduğunu, bu kâsenin içine ipliğe bağ
lanan ve kova görevi yapan bîr yüksüğün 
sarkılıldığmı. ipin ucunun kafesin içinde
ki bir küçük çıkrığa bağlandığını; saka 
kuşunun susadığı zaman çıkrığı ayağı ile 
döndürerek suyunu çekip içliğini anlat
mış. Ardından bir de yorum gelirmiş: Sa
ka kuşunun bu zahmetli işle karşı karşı
ya bırakılması marifet sahibi olmasından, 
diğerlerinin suyunun kafesin içine konul
ması ise su çekmeyi beccrcmemeleriııden 
kaynaklanıyor. Öyle ise beceriksizlik 
ödüllendiriliyor, marifet cezalandırılıyor. 

Es'ad Efendi bunları anlatırken: "Cümle
nin" yâni "herkesin" bildiği gibi, diyor. 
Demek ki bir zamanlar saka kuşunun yu
karıda anlatılan marifetini herkes bilir; 
çocuklar da kafesle besledikleri kuşları
nın becerilerini seyrederek cğlenirlermiş. 
Şimdiki kitaplar, ansiklopediler sâdece 

sesinin güzelliğinden dolayı beslendikleri
ni yazıyor. Ya saka kuşunun sonraki ne
silleri beceriksiz çıktı, su çekme yeteneği
ni yitirdi veya marifet illifâia tâbi oldu
ğundan, iltifat eden çıkmayınca marifetini 
göstermez oldu. Sâdece güzel ötüşünü 
dinleyebilmek için kafesle saka kuşu bes-
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leyenler varsa ve ona bir çıknk. kova dü
zeni yapmamışlarsa, bilsinler ki kuşlarını 
lam kapasite ile çalıştırmıyorlar. Bu kuş 
su çekmesini bilmese adına sakka kuşu ya 
da mürg-i âb-keş derler miydi? 

KÜLYUTMAZ DA KÜL YUTAR Mİ? 

Çocuklar kuşlarını ihmâl etmişler, 
unutmuşlar, ortada aslına benzemeyen bir 
saka kuşu kalmış. O ihmâl ve unutkanlık 
şimdi büyükler arasında da sürüyor ve ni
ce "Külyulmaz" 'a neler neler yutturuyor. 
Kimimiz niçin Osmanlı İmparatorlu-
ğu'nda "Mağrurlanma pâdişâhım senden 
büyük Allah var" denilerek alkış tutuldu
ğunu, kimimiz "Beşer şaşar" ya da "Sır
ça köşkle oturanlar başkasının evine taş 
almazlar" denilmekle neyin kasdcdildiği-
ni, bazılarımız niçin "Külli câhilin 
cesurun" denildiğini, bir başkamız 
"Hâfıza-i beşer nisyân ile mâlûldür"ü. 
ötekimiz Ziya Paşa'nın niçin "Onlar ki 
verir lâf ile dünyâya nizâmât / Bin türlü 
teseyyüb bulunur hanelerinde" ya da 
"Âyînesi işdir kişinin lâfa bakılmaz / 
Şahsın görünür rülbe-i aklı eserinde" gibi 
beyitler yazdığını hatırlamıyoruz. 

Hilmi Yavuz'dan bir örnek verelim. 
Yavuz, OKUMA NOTLARI'nı kapsayan 
kitabının önsözünde aynen şöyle diyor : 

"Okur'un kolayca farkedeceği gibi 
Okuma Notları, lam bir kırk ambar'dır! -
Ve çekinmeden söylemeliyim, oldukça 
dikkatli, külyulmaz bir okur'un notla
rı'dır". 

-'Yavuz.. "OKUMA NOTLARI'nı bir kitap hâline 
gelirmiş. Kitap SİMAV1 YAYINLARI Deneme 
İnceleme Dizisi'nin ll'neisi olarak vavımlatımış. 
Yazar, beni elettirdiği "CENGİZ VE ESKİ TİP' 
başlık h yazısını da o kitaba almış, iyi etmiş. Ama 
tek yanlı davranmış. Gönül isterdi ki Hilmi Yavuz 
o yazının sonuna, bize şu dercinin şu sayısında bir 
yanıt verildi ama yazılanların hiç birine katılmıyo
ruz yolunda bir nol eklesin ve örnek bir davranış 
göstersin, O bizim gibi sıradan bir kişi değil, ls-

Hilmi Yavuz'un alçakgönüllülüğüne 
aldanmamalı. O sâdece dikkatli bir okur 
değil; bir yanıyla, bilgili ve aynı zamanda 
bilmediklerini ya da bildiklerine aykırı 
düşenleri; akla, mantığa ters gelenleri hiç 
üşenmeden, kitapları karıştırıp aklının 
erdiği kadarıyla öğrenmeye ve sonra da 
öğretmeye çalışan bir araştırmacı. Şah
sen, ülkemizde sayılarının çoğalmasını 
islediğim tiplerden biri. Eksikleri ise biraz 
gururundan, kişileri hafife almasından, 
ihtiyatsızlığından; biraz da, kişinin her 
alana yetişemeyeceğini. her konuda yed-i 
lûlâ sahibi olamayacağını, üstelik böyle 
bir zorunluluk da bulunmadığını, keza ta
şıma su ile değirmen döndürmenin şart 
koşulmadığını idrâk edememesinden ileri 
geliyor. Zuma zırt deyince, yâni hatâya 
benzettiği bir şey karşısına çıkınca. Ya
vuz'u yerinde tutabilene aşk olsun! Her 
davulun önü sıra oynamaya kalkışıyor. 

Öte yandan kendisini, -kimi kovboy 
filmlerinde gördüğümüz- hızlı silâh çekti
ğini zannettiğinden dolayı önüne gelene 
tabancasını doğrultan kovboylara da ben
zetiyor galiba. Ama filmin o tür kişilerin 
önünde sonunda birinin elinde telef oldu
ğunu gösteren bölümünü hatırlamıyor. -
Kaldırımın sağından yürüyenlere Arap. 
Acem işi silâhlarını, solundan yürüyenle
re Fransız, İngiliz silâhlarını gösteriyor. 
Benim gibi eski metinlerle uğraşanların 
karşısına Fransız. İngiliz yazarlarını; eski 
metinlerle uğraşmayanların karşısına da 
Şark-İslâm klâsiklerini çıkarıp oradan 
vurdurmaya kalkışıyor. Hilmi Yavuz 
Arapça bilir mi? Bilmiyorum. Ama Arap 
atasözlerini bile okuyup geçiyor. 

"Külyulma/.lık" konusuna gelince. 
galiba kendisini fazla yükseklerde gör-

lanbul Belediyesinin Küllür Danışmanlığının ya
nı sıra Sedat Simavi ve Türkiye iş Bankası gibi ül
kemizin iki önemli ödül jürisinde yer alan bir kişi. 
Üstelik şâir... Vah vah... 

.77 



Kebikeç I Sayı 1 . 1995 .Kimler Neleri Bilmez '? 

mekten kaynaklanmış üslupsuz bir söz. 
Hilmi Yavuz'un notlarında yer alan onca 
kişinin, okurlarına kül yutturmak için ka
lemi eline aldığına inanabilmek mümkün 
değil. Yanılgıları, kimi konularda gerçek
lere ulaşamamayı, kül yutturmak şeklin
de nitelemek; bir yandan insafsızlık, bir 
yandan da son derece kötümser bir bakış 
açısıdır. Çünkü. Hilmi Yavuz'un dikkatin
den kaçmış olsa gerek, Türk Dil Kuru-
mu'nun sözlüğünde: "Kül yutmak (argo): 
kurnazca yapılan bir oyuna düşmek, alda
tılmak" şeklinde açıklanmaktadır. 

BEKTAŞİLİK VE HİLMİ YAVUZ 

İstanbul'da bir yayınevi Besim Ata-
lay'm Bektaşîlik ve Edebiyyâtı adlı eseri
ni yayımlamış. Her nasılsa kötü, baştan 
aşağı yanlışlarla dolu, Orhan Saik Gök-
yay hocamızın nükteli ifadesiyle belirtir
sek "Besim Atalay'a atfedilen" bir kitap 
olmuş. Hilmi Yavuz da, kendi deyişiyle, 
oldukça dikkatli bir okur olarak, bu alan
daki cüz'î bilgisinin elverdiği ölçüde, gö
züne ilişen yanlışların bir kısmına değin
miş. Bu arada aynen şunları da yazmış: 

(Yanlış okumalar ise, insana "hangisi
ni düzelteyim" öyküsünü anımsatıyor. Ör
nek vereyim: Vedat Atilla'nın "Bektaşi
likte hândân-ı risâlel'e fazla sevgi gösteri
lir" (s. 13) diye çevirdiği tümcede hândan-
ı risâlet-in doğrusu, hânedân-ı risâlel'tir. 
Vedat Atilla, bu vahim yanlışlığı yaptığı 
yetmiyormuş gibi, bir de dipnot düşerek 
hândân-ı risâlet'i "kulsal yazı" diye açık
lamaya yelteniyor. İnanılır gibi değil: 
Hânedân-ı risâlet'in "Kutsal yazı" ile falan 
ilgisi yok; "Hazret-i Ali sülâlesi, onun so
yundan gelenler" demek... Vedat Atilla, 
zahmet edip eski kaynaklara baksa, bunun 
doğrusunu öğrenebilirdi; örneğin, Kemal 
Samancıgil'in Bektaşilik Tarihine (Te
celli Matbaası, İstanbul, 1945). Samancı
gil'in kitabı, büyük ölçüde Besim Ata-

lay'ın Bektaşilik ve Edebiyatından yarar
lanılarak (hatta, neredeyse bütünüyle ak
tarılarak) yazılmıştır; - ve Samancıgil, 
"Bektaşilikte hânedân-ı risâlete (Ali 
sülâlesi) fazla ehemmiyet verilir, sevgi 
gösterilir) (s. 39) demektedir". 

Şimdi burada yazılanları Hilmi Ya
vuz'un yerine ve kendisinin başkalarına 
reva gördüğü edâ ve üslubuyla eleştire
lim: 

Vedat Atilla'yı yererken, (hânedân-ı 
risâlet'i handân-ı risâlel yazmak gibi va
him bir yanlışlık yapması yetmiyormuş 
gibi, bir de dipnot düşerek Handân-ı 
Risâlet'i "kutsal yazı" diye açıklamaya 
yellenmiş) diyen Hilmi Yavuz; (İnanılır 
gibi değil: Hânedân-ı risâlet'in kulsal yazı 
ile falan ilgisi yok; "Hazrcti Ali sülâlesi, 
onun soyundan gelenler" demek) suretiyle 
"Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin 
söyler" dizesini veya "hangisini düzelte
yim" öyküsünü anımsatıyor. Hilmi Ya
vuz, risâlet sözcüğünü bilmiyor. Bu yet
miyormuş gibi bir de anlamlandırmaya 
yelteniyor; hâşâ, risâlet'i Hz. Muham-
med'den alıp Hz. Ali'ye veriyor. Yavuz. 
resul sözcüğünün peygamber anlamına 
geldiğini de bilmiyor. Zahmet edip -eski 
kaynaklara, sözlüklere bakmadı diyelim-, 
bir Müslüman olarak kelime-i şehâdet'i 
hatırlasa, resul kelimesinin orada da geçti
ğini bilecek: risâlet ile resul arasındaki 
bağlantıyı kurabilecekti. 

Bilemedi diyelim, zahmet cdip_ 
Kaamûs-ı Türkîye baksa, orada, risâlet'in 
karşısında: "Peygamberlik, min tarafi'llâh 
ibâdını dîn-i Hakka da'vete me'mûr nebî-i 
mürselin hâl ü sânı" yazıldığını görecek
ti. Anlayamadı diyelim, Lugât-i Naci'ye 
baksa "risâlel: Rcsûllük, peygamberlik" 
yazıldığını görüp mutlaka anlayacaktı. 
Bunları yapmıyor, üstelik bize kül yuttur
maya yelleniyor. İş bununla kalsa iyi; asıl 
vehamet bundan sonra başlıyor. 

Yavuz, yanlışını kafalara yerleştir-
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mck için Kemal Samancıgil'in eserini de 
kendi kasıtlı davranışına âlet ediyor. 
Onun Bektaşilik Tarihi adlı eserinin 39. 
sayfasından aldığını belirterek şu aşağı
daki tümceyi de yazısının arasına sokuş
turuyor: 

"Bektaşilikle hânedân-ı risâlete (Ali 
Sülâlesi) fazla ehemmiyel verilir, sevgi 
gösterilir (S. 39)'". 

Bu alıntıya bakılarak, Kemal Saman
cıgil'in sâdece "hânedân-ı risâlet" yaz
makla yetinip yetinmediğini ve ayrıca bir 
parantez açarak ona "Ali sülâlesi" anlamı
nı da verip vermediğini çıkarabilmek 
mümkün değildir. O anlamı Hilmi Yavuz 
araya sokuşturmuş ve bile bile Samancı-
gil'e mal etmiş ise, burada çok çirkin bir 
yanıltmaca ve her hâlde iyiye vurulama
yacak bir kasıt da vardır. Yok, Samancr-
gil'in yanılgısını fark edememişse, Ya
vuz'un başkaları için rahatça kullandığı 
"Cehlin ol mertebesi sehl olmaz" hikmeti 
hemen hatıra gelecektir. Zâten Hilmi Ya
vuz, Osmanlı Türkçesindeki doğrular ile 
yanlışları seçcmcmcktcki becerisi her gün 
biraz daha iyi anlaşılan tanınmış bir uz
mandır. Rahmetli bilim adamımız Prof. 
Dr. Bedi N. Şehsuvaroğlu'nun -onca de
ğerli eserindeki belki de tek önemli dizgi 
yanlışı olan- "tecellüt" kelimesini nice ni
ce doğrunun arasından cımbızla seçip çı
karıp Halil Erdoğan Cengiz'e karşı kul
lanmaya da yeltenmemiş miydi? 

Görülüyor ki Yavuz'un yazısındaki bir 
yanlış, tekrar tekrar ortaya konuluyor ve 
tahrifata yellenilmek suretiyle de eğriye 
doğrudur izlenimi verilmek isteniyor. 
Yanlışın kasıtlı olarak ortaya atıldığı şu
radan da belli ki yazı, nice zaman sonra 
kitaba alınırken yine düzeltilmiyor ve o 
haliyle bırakılıyor. Ayrıca Doç. Dr. Bedri 
Noyan Dedebaba'nın Bektaşîlik Alevîlik 
Nedir gibi bir eseri ortada dururken buna 
değil de, Dedebaba'nın kaynakçasında da
hi yer vermediği Samancıgil'in kitabı tek 

doğru kaynak imişeesine ortaya alılı
yor!... 

Hilmi Yavuz, "hânedân-ı risâlef'i bil
mediği gibi; Hânedân-ı nübüvveti, Âl-i 
abâ'yı, pençe-i âl-i abâ'yı ve Ehl-i beyt'i 
de bilmiyor. Bir hanedanın nasıl oluştu
ğunu da bilmiyor. Osmanlı hanedanının, 
kurucusuna izafetle "Osmanlı" olarak ad
landırdığını da göz ardı ediyor. Ya Hz. 
Ali'nin yaşça Hz. Muhammed'dcn büyük, 
üstelik de risâlel sahibi olduğunu sanıyor 
ve bu yüzden hanedanı onunla başlatarak 
çok kaba bir yanılgıya; dinle, îmânla bağ
daştırılmayacak bir cehalet ve inkâr 
gayyasına düşüyor; ya da Hz. Muham-
med ile Hz. Ali'yi aynı soydan saymıyor. 
Bunların hepsi birbirinden kötü yanlışlar 
ve günâhlar. Allah'ın Resulü ile Allah'ın 
Arslanı'nı birbirine karıştırmak aklın ala
cağı bir iş dbğil. Hilmi Yavuz bir Hristi-
yana bile sorsa, onun Müslümanlıkta 
risâletin kime âil olduğunu bildiğinin far
kına varır, bu memlekette doğmuş büyü
müş birinin Faucaull'yu değil Hz. Mu-
hammed'in risâletini bilmemesinin utanç 
kaynağı oluşturacağını öğrenirdi. 

Sonra insan kendisine, tamamen ken
dinden menkul, "kül yutmaz" gibi bir sıfat 
yakıştırırken, nice nice küller yuttuğu, 
üstelik başkalarına da yutturmaya kalkış
tığı ortaya çıktığında; sıfatının değiştiri
lip "kül bırakmaz,"a dönüştürülüvercceği-
ni de hatırdan çıkarmamalıdır. Bizim eski 
kültürümüze ve dinimize bakışımız, kör
lerin fili tanımlamalarına benziyor. Hem 
tek yanlı ve kasıtlı hem de ne yazık ki bil
gisizce". 

Şaka bir yana. böylesine bir üslûp; bi
zim, eleştiri ile hakareti birbirinden ayıra
bilecek düzeye henüz erişmemiş olanlar 
ve karaladıklarını, meyhanelerde sağa so
la caka satma vesilesi olarak kullanmaya 
kalkışanlar dışındakilere -doğal olarak" 
bu tür kategorilere girmemesi gereken 
Hilmi Yavuz gibi yaşını başını almış ol-
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FERİT DEVELLİOGLU 

OSMANLICA - TÜRKÇE 
ANSİKLOPEDİK 

LÜGAT 
ESKİ VE YENİ HARFLERLE 

Genişletilmiş ve Düzeltilmiş 

11. BASKISI ÇIKTI 
Ferit Devellioğlu'nun genişletme ve düzeltme çalışmaları so

nunda derlediği binlerce fiş, onun isteğine ve yöntemine uygun ola
rak Lûgat'e işlendi * 2840 yeni madde başı kelime, 3180 yeni terkip 
ve deyim, 880 ikinci, üçüncü vb. anlam eklendi * Değişik anlamlara 
veya yanlış anlamalara yol açabilen - gözden kaçmış - dizgi ve ya
zım yanlışları düzeltildi * 800'den fazla Arapça kelimenin hangi 
kökten geldiği belirtildi * Eski baskıların sonunda yer alan "İlâve" 
bölümündeki kelimeler gözden geçirildi ve yerlerine yerleştirildi * 
Metin daha kolay okunabilen biraz daha büyük harflerle dizildi * Es
ki basımlarda görülen satır ve kelime arası boşluklar, yer kayıpları 
giderildi * Binlerce ek ve değişiklik yapıldığı halde eskisine göre 
350 sayfa azalan "Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik LÜGAT", ula
şılmaz değerinin yanında, daha kolay kullanılır ve elde rahat taşınır 
bir dış görünüş kazandı * 

XX + 1196 sayfa, lüks ciltli fiyatı 648.000.- TL 

Dilimizde kullanılmış ve kullanılmakta olan Arap
ça ve Farsça'dan geçmiş kelimeleri doğru okumak, 
doğru söylemek, doğru yazmak ve en doğru anlamla
rıyla öğrenebilmek için 32 yıldır kullanılan en güveni
lir kaynak. Yine en önde... 

* Genel Satış Yerleri: AYDIN KİTABEVİ. İzmir Cad. Özluğ Çarşısı. No: 13/5 
Kızılay - Ankara. Tel ve faks: 230 27 59. 
TEKİN YAYINEVİ. İstanbul. Tel: 527 69 69. Faks: 511 11 22. 


