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ЩРИХИ КЪМ МЕСТАТА НА ВСЕКИДНЕВИЕТО  НА БАЛКАНИТЕ 
 

 
Появили се през втората половина на XX век, трудовете на Фернан Бродел 

(1967), М. Де Серто (1968) и А. Шюц (1988) провокират интелектуалния интерес към 
проблематизиране на всекидневието и на неговите топоси, които се разглеждат като 
специфичен тип социален опит. Така в хуманитаристиката се открива нова 
познавателна ниша, която осмисля значимостта на ежедневието при конструирането на 
по-реална и по-адекватна представа за цялостния живот на обществото. Такава смяна 
на парадигмите естествено предизвиква  богат изследователски отзвук.  

Спецификата на балканското културно пространство закономерно поражда 
потребността от сравнителни изследвания с оглед открояване на характерни и типични 
структури и модели на културата и на социалния живот, в т. ч. и на местата на 
всекидневието. Това обосновава и настоящето издание, замислено като втора част от 
проучванията по темата: „ОРИЕНТАЛСКОТО  В БАЛКАНСКИЯ СВЯТ‖, по която 
екипът от изследователи с различна хуманитарна специализация – научни работници, 
преподаватели, докторанти и студенти - работи през периода от 2013 до 2015 година. 
Неговите автори си поставят различни цели:  

 
 Да съберат, съхранят, анализират и популяризират важна информация за 

показателни места на всекидневието в балканското културно 
пространство; 

 Да откроят различни по своя характер и по своя произход свидетелства за 
тези топоси: исторически документи, езикови данни, художествени 
текстове, устни разкази  и др.; 

 Да регистрират, съхранят и популяризират данни за местата на 
всекидневието  в балканския град  – в исторически и в съвременен план; 

 Да осмислят местата на всекидневието в плана на индивидуалния и на 
общностния човешки опит; 

 Балканските места на всекидневието да се анализират от различни 
допълващи се гледни точки и според специфичните проблематизации на 
хуманитарното познание: история, лингвистика, литературознание, 
фолклористика, културология; 

 
Амбицията на авторския екип е свързана с регистрирането и анализирането на 

сведения за неизследвани и омаловажавани до момента места на балканското 
ежедневие. Също така: да постави началото в изграждането на своеобразна база данни 
по тематиката, която може да бъде продуктивен ресурс за бъдещи проучвания. Много 
възможно е някои от темите и от авторските тези да предизвикат и научни дискусии 
сред специалисти, студенти и докторанти у нас и в чужбина. От съществено значение е 
и необходимостта чрез публикуваното да бъде подпомогнат и учебният процес по 
университетски специалности в областта на балканистиката и на сродните й научни 
отрасли. 

Съвсем естествено резултатите от отделните текстове оформя не съвсем пълна, а 
по-скоро калейдоскопична представа за балканския свят и за неговите места на 
всекидневието. Ето защо това начинание изисква и по-нанатъшно продължение. До-
четене! 

 
Венета Янкова – ръководител на проекта  
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КУЛТОВИТЕ ЦЕНТРОВЕ НА МИСТИЦИЗМА КАТО МЕСТА НА 

КНИЖОВНОСТ И ПОЗНАНИЕ 
 

Д-р Невена Граматикова 

Фондация „Либерална интеграция‖ – София 
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Cult centers of mysticism as places of literature and knowledge 
Dr. Nevena Gramatikova 

Places that identify Muslim mystical tradition in its various forms, combining specific interpretation of 
mystical ideas and her religious-mystical practices are tekkes or zawies. In the Bulgarian territories under 
Ottoman rule have arisen many tekkes related to non-Sunni (Alevi-BektaĢi) and Sunni interpretation of Islam. 
The centers of both mystical traditions more or less have represented focus on literature, art and knowledge. In 
some of these tekkes have been created original handwritten essays, transcripts have been made, collections 
gathered that meet the need of some kind of knowledge of the people associated with them. The article presents 
information about the book collections in some tekkes related to Bektashi tradition and those close to her. Some 
writings found in those collections are being identified. 

Key words: mysticism, tekkes, Alevi-Bektashi traditions, library, manuscripts 
 

1. Увод  
Сред факторите, които са определящи за жизнеността и развитието на всяка 

култура във времето, са местата, с които тя се идентифицира и където се „случва‖, и 
човешкият елемент, който я поддържа. Местата, с които се идентифицира 
мюсюлманската мистична традиция и които се явяват нейно средоточие, са теккетата 
или завиетата, както те се наричат в писмените източници и фолклорната традиция 
[Ocak, Faruki 1988: 468-469; Стародуб 1989: 276-277; Бартольд 1927: 43, 56].1 
Мистичните култови центрове (теккета, завиета) стават неразделна част от 
балканското религиозно и културно пространство с включването им в пределите на 
Османската империя. На първо място това са обители, където живеят дервиши от 
определено мистично течение в организираната му форма (тарикат) под 
ръководството на духовен наставник, обозначаван с някое от названията шейх, баба, 
деде, пир. Тук тези дервиши и техният наставник извършват съвместно специфичния за 
тариката религиозен култ и религиозни церемонии, обучават се в правилата на 
мистичното учение и мистичния път [Kara 1980: 64-66; Kara 2011: 368-370]. 

Същевременно освен като места за проповядване на религиозно-мистичните 
възгледи на следвания мистичен път, в османската епоха те се явяват и икономически 
субекти, инструмент за разработване и усвояване на нови земи и колонизиране на нови 
територии. Също така тези теккета изпълняват и социални функции, приютявайки 
бездомни и безпризорни лица и сираци и, оказвайки гостоприемство на пътници, 
минаващи оттам, като им предоставят подслон и безплатна храна за три дни. 
Естествено в унисон със своя мисионерски дух духовният наставник на теккето и 
дервишите се стремят да приобщят лицата, намерили приют при тях, към следвания 
религиозно-мистичен път, като по този начин тези центрове изпълняват и своята първа 
функция – на места за проповед на мистични идеи, възгледи и философия. 

                                                 
1 Центровете на мюсюлманския мистицизъм са известни с названията текке, завие, дергях, ханекях, 
аситаане, като най-популярен в народната памет и устната традиция е терминът текке. В изворите най-
често са използвани текке, завие и дергях. Доколкото названията текке и завие са синоними, смятаме, че 
често срещаното им едновременно използване е тавтология и тук ще се опитваме да избягваме това. 
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Places that identify Muslim mystical tradition in its various forms, combining specific interpretation of 
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Наред с всичко това теккетата като центрове на различните мюсюлмански 
мистични братства се явяват и средоточие на книжовността, познанието и изкуството. 
При това тази констатация се отнася и за свързаните със сунитските тарикати, и за 
свързаните с мистичните традиции, излизащи извън рамката на сунизма, които 
отнасяме към алевийско-бекташийската традиция. Квалифицирането на теккетата като 
места на книжовност, познание и изкуство включва различни аспекти, които могат да 
се представят по следния начин: 

 Те са място на създаване на оригинална религиозно-мистична книжнина в 
стихове и проза, а в някои случаи и на оригинални съчинения с друго 
съдържание – хроники, исторически текстове, биографични сборници и 
др., които са дело на духовните патрони – основатели на теккето, на 
техни духовни ученици (дервиши), живеещи в самото текке и имащи 
влечение към писаното слово. 

 Същевременно те са места, където се правят и преписи на различни 
съчинения с религиозно-мистично съдържание, на Корана и негови 
тълкувания, а макар и по-рядко и на съчинения от други жанрове. В тях 
освен, че се размножавала книжнина, се развивала и калиграфията като 
изкуство. 

 Теккетата са и място за четене на тези съчинения (оригинални - създадени 
в самото текке, и преписи) от дервишите там, както и място за 
популяризирането им сред вярващите миряни, посещаващи теккето. В 
този смисъл те са ретранслатори на мистичното познание и знанието за 
почитаните мистици от различните течения сред останалото 
мюсюлманско население, свързано или не с мистичната общност. 

 Теккетата се явяват един вид и библиотечни центрове заради наличието 
на библиотеки или на книжни колекции в тях, формирани от книги, 
преписани от дервиши в самото текке, и книги, попаднали в теккето по 
различни пътища. Може би не всички, но повечето теккета са събирали и 
съхранявали книги, а някои дори имали специални библиотечни 
помещения с книги, които се четяли от дервишите там, а дори и от лица, 
свързани с мистичния път, но живеещи извън теккето. Така чрез 
създаването и съхраняването на книжнина, те задоволяват 
необходимостта от определен тип знание и книжовна наслада у лица, 
имали необходимост от това. 

 Теккетата са и места, където се създава музика и се формира афинитет 
към музиката и изпълнението на музикални инструменти, използвани по 
време на религиозните церемонии в различните тарикати. В този смисъл 
те се явяват центрове за музикално възпитание на адептите на 
мистицизма в различните му разновидности. В тази категория трябва да 
откроим теккетата на мевлевийския и бекташийския тарикат. 

 В теккетата дервишите се занимават и с  някои занаяти и дейности, които 
могат да бъдат отнесени към приложните изкуства – изработка на изделия 
от дърво и дърворезба, на изделия от метал, каменоделство и изписване 
на надписи, декориране /гравиране/ върху камък, художествена 
декорация. Това ги превръща и в един вид школи за развиване на 

определени умения в приложното изкуство и места, където се откриват 
забележителни образци на това изкуство. 

 Не на последно място теккетата са места и за мистично познание и 
духовно усъвършенстване в личностен аспект. Дори това е тяхната първа 
функция. Тук адептите на мистичното братство минават през определени 
степени на духовно очищение и познание, свързани с преодоляване на 
отрицателни личностни характеристики като крайната цел е достигането 
на стадия Съвършен човек (Инсан-и Кямил). Именно на това са посветени 
и повечето съчинения, създадени в теккетата – рисалетата в проза и 
поетичните текстове. В тази насока могат да се дадат много примери и то 
с автори, свързани с различни тарикати. 

Всички изброени специфики от дейността на теккетата, представящи тяхната 
роля на книжовни центрове и места за познание и изкуство в рамките на следваната 
мистична традиция, са тема за изследване сами по себе си и немалко изследователи 
полагат усилия в тази посока. В нашата работа си поставяме задачата да откроим 
свидетелства от различни източници, които разкриват някои от представените 
характеристики на тези топоси на балканското религиозно и културно пространство. 
Акцентът ще падне върху сведенията за съществуването на книжни колекции в теккета 
на Балканите като тук ще обърнем основно внимание на бекташийските, но също така и 
на свързани с други мистични традиции, разпространени в българските територии. 
Също така ще направим опит за открояването на автори и кописти на съчинения с 
религиозно-мистично съдържание, живеещи в теккета тук. Наред с това ще 
идентифицираме ключови съчинения с религиозно-мистично съдържание (в областта 
на суфизма), които са циркулирали сред мюсюлманите в българските територии. Макар 
да нямаме категорична информация за повечето от тях, че са били част от книжните 
колекции на теккетата тук, то самото им движение и разпространение сред 
мюсюлманите е свидетелство за влиянието на мистичните възгледи сред тях. 

Мистицизмът в исляма, получил названието суфизъм2, в различните си течения 
прониква по-масирано и трайно сред тюрките през XII-XIII век, макар че мистичните 
идеи са били познати сред част от тях още много преди това. В голяма степен 
ислямските мистични идеи навлизат сред тях чрез посредничеството на персоезичното 
културно мистично пространство, макар влияние да имат и арабската и арабоезичната 
мистична традиция. Но още преди проникването на мистичните идеи сред тюрките и 
влиянието им върху техния мироглед, начин на живот и културно развитие 
мистицизмът оказва влияние върху персийската литература и дава тласък за 
възникването на персийската суфийска поезия, която ражда шедьоври в световната 
литература [вж. Бертельс 1965; Крымский 1914-1917; Болдырев 1971]. 

В същия дух, освен върху мирогледа на тюрките, суфизмът оказва силно 
влияние и върху литературата, която се създава на този език в различните му наречия. 
В този смисъл значителна част от тюркоезичната литература, създадена на териториите 
на Централна Азия, Мала Азия и на Балканите има изразен мистичен (суфийски) 
характер. В теккетата, основани в Анадола, а по-късно и на Балканите от духовни 
старейшини и дервиши от различни мистични течения, намерили почва сред тюркските 
маси, преселили се или родени в тези територии, се създава богата религиозно-
                                                 
2 В арабския, персийския и турския език мистицизмът в исляма се обозначава с термина тасаввуф, а 
мистиците се наричат мутасаввъф. Терминът „ас-суфийа” се използва по-често, когато се говори за 
самите мистични тарикати – общо или конкретно за някой от тях. 
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 Не на последно място теккетата са места и за мистично познание и 
духовно усъвършенстване в личностен аспект. Дори това е тяхната първа 
функция. Тук адептите на мистичното братство минават през определени 
степени на духовно очищение и познание, свързани с преодоляване на 
отрицателни личностни характеристики като крайната цел е достигането 
на стадия Съвършен човек (Инсан-и Кямил). Именно на това са посветени 
и повечето съчинения, създадени в теккетата – рисалетата в проза и 
поетичните текстове. В тази насока могат да се дадат много примери и то 
с автори, свързани с различни тарикати. 

Всички изброени специфики от дейността на теккетата, представящи тяхната 
роля на книжовни центрове и места за познание и изкуство в рамките на следваната 
мистична традиция, са тема за изследване сами по себе си и немалко изследователи 
полагат усилия в тази посока. В нашата работа си поставяме задачата да откроим 
свидетелства от различни източници, които разкриват някои от представените 
характеристики на тези топоси на балканското религиозно и културно пространство. 
Акцентът ще падне върху сведенията за съществуването на книжни колекции в теккета 
на Балканите като тук ще обърнем основно внимание на бекташийските, но също така и 
на свързани с други мистични традиции, разпространени в българските територии. 
Също така ще направим опит за открояването на автори и кописти на съчинения с 
религиозно-мистично съдържание, живеещи в теккета тук. Наред с това ще 
идентифицираме ключови съчинения с религиозно-мистично съдържание (в областта 
на суфизма), които са циркулирали сред мюсюлманите в българските територии. Макар 
да нямаме категорична информация за повечето от тях, че са били част от книжните 
колекции на теккетата тук, то самото им движение и разпространение сред 
мюсюлманите е свидетелство за влиянието на мистичните възгледи сред тях. 

Мистицизмът в исляма, получил названието суфизъм2, в различните си течения 
прониква по-масирано и трайно сред тюрките през XII-XIII век, макар че мистичните 
идеи са били познати сред част от тях още много преди това. В голяма степен 
ислямските мистични идеи навлизат сред тях чрез посредничеството на персоезичното 
културно мистично пространство, макар влияние да имат и арабската и арабоезичната 
мистична традиция. Но още преди проникването на мистичните идеи сред тюрките и 
влиянието им върху техния мироглед, начин на живот и културно развитие 
мистицизмът оказва влияние върху персийската литература и дава тласък за 
възникването на персийската суфийска поезия, която ражда шедьоври в световната 
литература [вж. Бертельс 1965; Крымский 1914-1917; Болдырев 1971]. 

В същия дух, освен върху мирогледа на тюрките, суфизмът оказва силно 
влияние и върху литературата, която се създава на този език в различните му наречия. 
В този смисъл значителна част от тюркоезичната литература, създадена на териториите 
на Централна Азия, Мала Азия и на Балканите има изразен мистичен (суфийски) 
характер. В теккетата, основани в Анадола, а по-късно и на Балканите от духовни 
старейшини и дервиши от различни мистични течения, намерили почва сред тюркските 
маси, преселили се или родени в тези територии, се създава богата религиозно-
                                                 
2 В арабския, персийския и турския език мистицизмът в исляма се обозначава с термина тасаввуф, а 
мистиците се наричат мутасаввъф. Терминът „ас-суфийа” се използва по-често, когато се говори за 
самите мистични тарикати – общо или конкретно за някой от тях. 
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мистична литература, която условно разделяме на две – такава, която може да бъде 
отнесена към „високия‖ пласт литература, и такава с народен характер, която представя 
идеите и ценностите на мистицизма в опростена форма и има за цел да ги популяризира 
сред народа. 

В този смисъл връзката „теккета – религиозно-мистична литература‖ е 
неразривна и неслучайно дълго време в класификацията на турската литература заради 
мястото на своето създаване тя се нарича „Текке литература” (Tekke edebiyatı). В 
последно време обаче заради съдържанието на съчиненията, създадени в теккетата, се 
налагат термините „Мистична литература” (Tasavvuf edebiyatı) и “Религиозно-
мистична литература” (Dini-Tasavvufi edebiyatı), а заради използваните литературни 
форми и похвати в тези съчинения, характерни за народната литература, се използва и 
определението „Мистична народна литература” (Tasavvufi halk edebiyatı) [Bilgin 2011: 
381]. 

Писмените текстове, създавани в теккетата и представящи правилата и 
религиозно-мистичната философия на определен тарикат или най-общо мистичните 
възгледи, се отличават с жанрово многообразие и са и в проза (трактати), и в поетична 
форма. Преобладаващи са обаче тези в поетична форма, особено при определени 
тарикати като мевлевийския и бекташийския. Сред тях има многобройни дивани, 
иляхи, нефеси. Използването на римуваното слово за внушаване на определени 
възгледи е широко използван похват още от възникването на суфизма. Много от 
големите и ключови имена в ислямския мистицизъм съчиняват стихове и афористични 
мъдрости, чрез което влияят върху душевността на хората и утвърждават мистичните 
идеи. От ранния етап на мистицизма трябва да припомним Баязид Бистами и Мансур 
ал-Халладж, а от по-късния Феридеддин Аттар, Джеляледдин Руми и още плеяда 
мистици, оставили своите ярки имена в съкровищницата на мистичната поезия. 

Обясненията за утвърждаването на поезията в суфийската проповед и в 
суфийския ритуал трябва да се търсят в психологическите и философските основи на 
суфизма и в неговия културен контекст. В суфийското религиозно поклонение (зикр) 
пеенето и декламацията на мистични химни заемат голямо място. Поезията се 
възприема като средство за достигане на екстаз и екстатическата приповдигнатост на 
тона е една от най-характерните черти на суфийската поезия. Тя е наситена с много 
символи, алегории, метафори [Фильштинский 1989: 224; Бертельс 1965: 32-33; 
Кендерова 2002 (1): 48].3 В мистицизма чрез стиха се прави усилие за създаване на 
общо етично пространство и той е средство за налагане на нравствени норми, морал и 
духовност в религиозния и социалния живот [АktaĢ 2009: 12]. 

Практиката за изказ на определени възгледи и идеи в стихове става част и от 
тюркската мистична традиция и като неин родоначалник обикновено се посочва Ахмед 
Йесеви (края на XI век - 1166/67 г.) с неговите „Диван-и Хикмет (Divan-i Hikmet)” 
(Събрание на мъдростта) – мъдрости, изречени в стихотворната форма хедже, 
характерна за тюркската народна поезия. След него тюркската мистична традиция в 
различните й интерпретации и организирани форми ражда много представители, които 
създават повече или по-малко ярки поетични текстове с мистично съдържание, добили 
популярност сред слоевете, възприели мистицизма. Акцентирайки на обучаващата и 
възпитателна роля, много мистични старейшини и техните дервиши съчиняват 
произведенията си в стихове, за да бъдат по-лесно възприети от адептите на 
                                                 
3 От първите мюсюлмански аскети и суфии до нас са достигнали само афоризми, речи и отделни стихове  
[Кендерова 2002 (1): 48]. 

мистичното братство и вярващите слушатели. По този начин в тяхното съзнание по-
лесно се утвърждават основните идеи на мистицизма в опростена форма. В този смисъл 
в теккетата в Анадола и на Балканите се създават много мистични съчинения в 
поетична форма и трактати, които представят основните мистични възгледи и идеи и 
мистични практики. Сред авторите им е достатъчно да посочим Юнус Емре, Кайгусуз 
Абдал, Абдал Муса, Ешрефоглу Руми, Ниязи Мъсри, Хаяли, Хайрети, Йемини Ефенди, 
Шейх Мухйиддин Челеби, Мухйиддин Абдал и още много имена, свързани с различни 
мистични традиции. 

2. Мистичните центрове  и книгите 

Вече бе изтъкнато, че едно от свидетелствата за дейността на теккетата като 
центрове на книжовност, е наличието на книжни колекции и библиотеки в тях, 
формирани от преписи, направени от дервиши в самото текке, и от книги, попаднали в 
теккето по различни пътища - чрез дарения, закупуване и др. Събирането на книжнина 
в центровете на мистицизма е всъщност част от библиофилската и библиотечната 
традиция в мюсюлманския свят, възприета и доразвита от Османската държава. На 
нейната територия възникват много обществени библиотеки, както и се създават частни 
колекции от книги, които обслужват необходимостта от просвета и духовност на 
мюсюлманите [Стайнова 1982: 24]. В османската епоха много от теккетата също са 
изпълнявали роля за достигане на писменото знание до хората, които имали интерес и 
влечение към книгите – на първо място до дервишите в самото текке. Особено 
големите от тях, които имат статута на „централни‖, без изключение имат свои 
библиотеки. В тази посока най-ярък пример е библиотеката към централното текке на 
мевлевийския тарикат - Мевлевихането в Коня, която е най-голямата и най-богатата 
сред библиотеките към теккетата. Книгите в нея включват много тефсири (тълкувания 
на Корана), хадиси, съчинения в областта на мистицизма, поетични съчинения. 
Колекцията съдържа прекрасни образци на калиграфското изкуство и художественото 
оформление на ръкописи [Gölpınarlı 1967-1994]. 

Значителна колекция от ръкописни съчинения е имал и центърът на 
бекташийския тарикат - теккето на Хаджи Бекташ Вели в Сулуджакарахьоюк (днес 
град Хаджибекташ, провинция Невшехир, Турция) [Gölpınarlı 1990: XXIII].4 От 
останалите бекташийски теккета съществуват данни за значителни книжни колекции в 
теккето на Абдал Муса (намиращо се в близост до град Елмалъ, провинция Анталия, 
Турция), в теккето, основано от Кайгусуз Абдал, в Кайро (известно с името “Каср юл-
айн”), а значителен брой книги са притежавали и бекташийските теккета в Истанбул, 
особено в XIX век след разрастването на книгопечатането в Турция [Çift 2003: 253; Çift 
2011: 13]. Голям брой ръкописни съчинения, както и печатни книги, е имало и в 
теккетата в Бурса [Öcalan 2009: 184-185; Гордлевский 1962: 465].5 

                                                 
4 След затварянето на теккетата в Турция през 1925 година голяма част от тези ръкописи попадат в 
Националната библиотека в Анкара, а от теккетата в другите градове - в архивите и библиотеките в 
Истанбул, Бурса, Коня и др. градове. Известно е, че част от колекцията на една от най-богатите на 
ръкописни съчинения библиотеки в света - библиотеката Сюлеймание в Истанбул, е попълнена от 
колекциите на теккетата преди и след 1925 година. Част от ръкописите попадат също и в частни ръце и 
колекции. 
5 В началото на XX век руският тюрколог В. А. Гордлевски, който посещава Бурса и прави проучвания 
там, пише, че по информация на бившия настоятел на теккето на Мъсри Ниязи - Мехмед Шемседдин 
Ефенди, общото число на теккетата в Бурса било 65 или 66, но част от тях били разрушени, оцелели само 
тюрбетата. Само в 8 теккета обаче към това време имало ръкописи: - теккето Баба ефенди 
(накшибендско, това било прозвище на дервиша Ахмед ефенди, починал в 1261 г. х. (ок. 1845)); - теккето 
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мистична литература, която условно разделяме на две – такава, която може да бъде 
отнесена към „високия‖ пласт литература, и такава с народен характер, която представя 
идеите и ценностите на мистицизма в опростена форма и има за цел да ги популяризира 
сред народа. 

В този смисъл връзката „теккета – религиозно-мистична литература‖ е 
неразривна и неслучайно дълго време в класификацията на турската литература заради 
мястото на своето създаване тя се нарича „Текке литература” (Tekke edebiyatı). В 
последно време обаче заради съдържанието на съчиненията, създадени в теккетата, се 
налагат термините „Мистична литература” (Tasavvuf edebiyatı) и “Религиозно-
мистична литература” (Dini-Tasavvufi edebiyatı), а заради използваните литературни 
форми и похвати в тези съчинения, характерни за народната литература, се използва и 
определението „Мистична народна литература” (Tasavvufi halk edebiyatı) [Bilgin 2011: 
381]. 

Писмените текстове, създавани в теккетата и представящи правилата и 
религиозно-мистичната философия на определен тарикат или най-общо мистичните 
възгледи, се отличават с жанрово многообразие и са и в проза (трактати), и в поетична 
форма. Преобладаващи са обаче тези в поетична форма, особено при определени 
тарикати като мевлевийския и бекташийския. Сред тях има многобройни дивани, 
иляхи, нефеси. Използването на римуваното слово за внушаване на определени 
възгледи е широко използван похват още от възникването на суфизма. Много от 
големите и ключови имена в ислямския мистицизъм съчиняват стихове и афористични 
мъдрости, чрез което влияят върху душевността на хората и утвърждават мистичните 
идеи. От ранния етап на мистицизма трябва да припомним Баязид Бистами и Мансур 
ал-Халладж, а от по-късния Феридеддин Аттар, Джеляледдин Руми и още плеяда 
мистици, оставили своите ярки имена в съкровищницата на мистичната поезия. 

Обясненията за утвърждаването на поезията в суфийската проповед и в 
суфийския ритуал трябва да се търсят в психологическите и философските основи на 
суфизма и в неговия културен контекст. В суфийското религиозно поклонение (зикр) 
пеенето и декламацията на мистични химни заемат голямо място. Поезията се 
възприема като средство за достигане на екстаз и екстатическата приповдигнатост на 
тона е една от най-характерните черти на суфийската поезия. Тя е наситена с много 
символи, алегории, метафори [Фильштинский 1989: 224; Бертельс 1965: 32-33; 
Кендерова 2002 (1): 48].3 В мистицизма чрез стиха се прави усилие за създаване на 
общо етично пространство и той е средство за налагане на нравствени норми, морал и 
духовност в религиозния и социалния живот [АktaĢ 2009: 12]. 

Практиката за изказ на определени възгледи и идеи в стихове става част и от 
тюркската мистична традиция и като неин родоначалник обикновено се посочва Ахмед 
Йесеви (края на XI век - 1166/67 г.) с неговите „Диван-и Хикмет (Divan-i Hikmet)” 
(Събрание на мъдростта) – мъдрости, изречени в стихотворната форма хедже, 
характерна за тюркската народна поезия. След него тюркската мистична традиция в 
различните й интерпретации и организирани форми ражда много представители, които 
създават повече или по-малко ярки поетични текстове с мистично съдържание, добили 
популярност сред слоевете, възприели мистицизма. Акцентирайки на обучаващата и 
възпитателна роля, много мистични старейшини и техните дервиши съчиняват 
произведенията си в стихове, за да бъдат по-лесно възприети от адептите на 
                                                 
3 От първите мюсюлмански аскети и суфии до нас са достигнали само афоризми, речи и отделни стихове  
[Кендерова 2002 (1): 48]. 

мистичното братство и вярващите слушатели. По този начин в тяхното съзнание по-
лесно се утвърждават основните идеи на мистицизма в опростена форма. В този смисъл 
в теккетата в Анадола и на Балканите се създават много мистични съчинения в 
поетична форма и трактати, които представят основните мистични възгледи и идеи и 
мистични практики. Сред авторите им е достатъчно да посочим Юнус Емре, Кайгусуз 
Абдал, Абдал Муса, Ешрефоглу Руми, Ниязи Мъсри, Хаяли, Хайрети, Йемини Ефенди, 
Шейх Мухйиддин Челеби, Мухйиддин Абдал и още много имена, свързани с различни 
мистични традиции. 

2. Мистичните центрове  и книгите 

Вече бе изтъкнато, че едно от свидетелствата за дейността на теккетата като 
центрове на книжовност, е наличието на книжни колекции и библиотеки в тях, 
формирани от преписи, направени от дервиши в самото текке, и от книги, попаднали в 
теккето по различни пътища - чрез дарения, закупуване и др. Събирането на книжнина 
в центровете на мистицизма е всъщност част от библиофилската и библиотечната 
традиция в мюсюлманския свят, възприета и доразвита от Османската държава. На 
нейната територия възникват много обществени библиотеки, както и се създават частни 
колекции от книги, които обслужват необходимостта от просвета и духовност на 
мюсюлманите [Стайнова 1982: 24]. В османската епоха много от теккетата също са 
изпълнявали роля за достигане на писменото знание до хората, които имали интерес и 
влечение към книгите – на първо място до дервишите в самото текке. Особено 
големите от тях, които имат статута на „централни‖, без изключение имат свои 
библиотеки. В тази посока най-ярък пример е библиотеката към централното текке на 
мевлевийския тарикат - Мевлевихането в Коня, която е най-голямата и най-богатата 
сред библиотеките към теккетата. Книгите в нея включват много тефсири (тълкувания 
на Корана), хадиси, съчинения в областта на мистицизма, поетични съчинения. 
Колекцията съдържа прекрасни образци на калиграфското изкуство и художественото 
оформление на ръкописи [Gölpınarlı 1967-1994]. 

Значителна колекция от ръкописни съчинения е имал и центърът на 
бекташийския тарикат - теккето на Хаджи Бекташ Вели в Сулуджакарахьоюк (днес 
град Хаджибекташ, провинция Невшехир, Турция) [Gölpınarlı 1990: XXIII].4 От 
останалите бекташийски теккета съществуват данни за значителни книжни колекции в 
теккето на Абдал Муса (намиращо се в близост до град Елмалъ, провинция Анталия, 
Турция), в теккето, основано от Кайгусуз Абдал, в Кайро (известно с името “Каср юл-
айн”), а значителен брой книги са притежавали и бекташийските теккета в Истанбул, 
особено в XIX век след разрастването на книгопечатането в Турция [Çift 2003: 253; Çift 
2011: 13]. Голям брой ръкописни съчинения, както и печатни книги, е имало и в 
теккетата в Бурса [Öcalan 2009: 184-185; Гордлевский 1962: 465].5 

                                                 
4 След затварянето на теккетата в Турция през 1925 година голяма част от тези ръкописи попадат в 
Националната библиотека в Анкара, а от теккетата в другите градове - в архивите и библиотеките в 
Истанбул, Бурса, Коня и др. градове. Известно е, че част от колекцията на една от най-богатите на 
ръкописни съчинения библиотеки в света - библиотеката Сюлеймание в Истанбул, е попълнена от 
колекциите на теккетата преди и след 1925 година. Част от ръкописите попадат също и в частни ръце и 
колекции. 
5 В началото на XX век руският тюрколог В. А. Гордлевски, който посещава Бурса и прави проучвания 
там, пише, че по информация на бившия настоятел на теккето на Мъсри Ниязи - Мехмед Шемседдин 
Ефенди, общото число на теккетата в Бурса било 65 или 66, но част от тях били разрушени, оцелели само 
тюрбетата. Само в 8 теккета обаче към това време имало ръкописи: - теккето Баба ефенди 
(накшибендско, това било прозвище на дервиша Ахмед ефенди, починал в 1261 г. х. (ок. 1845)); - теккето 
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Утвърдено е мнението, че в книжните колекции на теккетата е била застъпена 
основно религиозно-мистичната книжнина. Разглеждайки въпроса за 
книгоразпространението в Османската империя, М. Стайнова отбелязва, че „сбирките с 
книги към теккетата били преди всичко с мистично съдържание. В тях имало 
„менакъбнамета‖, „вилаетнамета‖ (жития на известни дервиши – водители на някой 
орден, обявени за „свети люде‖), суфистична поезия, трактати, разкриващи обредите и 
задълженията на различни мюсюлмански секти и др.‖ [Стайнова 1983: 64]. Аналогично 
гледище изказва и турският изследовател Ерюнсал, според когото в по-малките 
подобни библиотеки почти всичко е съчинения в областта на мистицизма (tasavvuf), 
преобладаващо на турски език [Erünsal 1991: 202]. 

Несъмнено съчиненията с мистично съдържание са били част от колекциите на 
теккетата, но аксиоматичността на тази теза може да бъде потвърдена или отхвърлена 
след детайлен анализ на сведенията за фондовете на известните подобни библиотеки. 
Според сведения на автори, работили в тази посока, в библиотеките, изградени към 
теккета в Истанбул от началото на XIX век нататък, шазелитското текке в Ункапанъ, в 
дергяха на кадирите в Топхане, както и в библиотеката на завието на Абдал Муса в каза 
Елмалъ голяма част от книгите били с мистично съдържание. В книжните сбирки на 
други теккета обаче мистицизмът не бил толкова застъпен. В раздели като "Тасаввуф" и 
"Хикмет" фигурирали много малко книги, а в някои дори (напр. в завието 
Джизиедарзаде в Бурса) раздел "Тасаввуф" изобщо не фигурира във вакъфския акт за 
учредяване и даряване на книги към теккето [Öcalan 2009: 186; Erünsal 1991: 203]. От 
сведенията за библиотечни колекции в теккета, извлечени от различни източници, се 
вижда, че в тях е имало и друга книжнина - съчинения в областта на мюсюлманското 
право и мюсюлманската догматика, ръкописи на Корана и негови тълкувания, 
историчеки съчинения, поетични съчинения. 

Този извод се налага дори от оскъдните сведения за книжните колекции в 
теккетата в българските територии. За съжаление, както сме отбелязвали и в други 
наши работи, повечето от ръкописите в центровете на мистицизма в българските 
територии са разпилени в резултат на различни обстоятелства и до нас са достигнали 
                                                                                                                                                         
на Исмаил Хаккъ (джелветийско) (учен богослов, автор на 16-томен тефсир „Разяснение на Духа‖; - 
теккето Ешрефзаде (кадиритско); - теккето Еминийе (накшибендско); - теккето Емир Бухари 
(накшибендско); - текке Атиналъ ве Моралъ (халветийско); - мевлевихане; - теккето на Хюсамеддин 
(накшибендско) [Гордлевский 1962: 465]. Това се потвърждава от Салнамето на Бурса от 1928 година, 
където се посочват теккетата, съхраняващи книги и съответно броят на томовете в тях. Според този 
източник ситуацията е следната: 
Име на теккето век на основаване брой печатни книги брой ръкописи 
1. Moralı Dergahı XIX век 363 93 
2. Emir Buhari Dergahı XV век 261 244 
3. EĢrefzade Dergahı XVII век 391 21 
4. Eminiye Dergahı XVIII век 191 65 
5. Baba Efendi Dergahı XIX век 204 286 
6. Mevlevihane XVII век 49 114 
7. Hüsameddin Dergahı XVII век 46 10 
8. Ġsmail Hakkı Dergahı XVII век 101 71 
[Bursa Vilayeti Salnamesi, 1928, Bursa: Bursa Vilayeti Matbaası; Öcalan 2009: 185-187] 

Изнесените данни показват, че ръкописи и печатни книги имало в четири накшибендски теккета, 
в едно мевлевийско, едно халветийско, едно джелветийско и едно кадиритско. Прави впечатление, че не 
е отбелязано нито едно бекташийско текке. Това свидетелства за сериозните позиции на накшибендизма 
в Бурса, респ. за сунитската мистична интерпретация, докато хетеродоксните мистични течения нямат 
позиции, въпреки теккетата, основани от дервиши от течението на Рум абдалите и преселници от 
Хорасан в началото на османското завоевание. Най-малкото такава е картината в XIX век и началото на 
XX век. 

малко от тях. Една част от ръкописите на османотурски език и другите източни езици - 
арабски и персийски, които са били в различни книжни колекции в българските 
територии, се съхраняват днес в Ориенталския отдел на НБКМ. Те са постъпили 
предимно от съществувалите библиотеки в Западна България. Предполагаме, а и за 
някои от тези ръкописи има данни, че са произхождали от фондовете на книжните 
колекции в теккетата - центрове на мистицизма в Западна България (Видин, Самоков, 
Кюстендил, София). 

По отношение на формирането на фонда на ориенталската сбирка на Народната 
библиотека В. Йорданов пише следното: „В библиотеката има две ръкописни сбирки: 
българска и турска (ориенталска)..... втората ръкописна сбирка се състои от книги и 
ръкописи, прибрани през руската окупация от турските джамии, текета и канцеларии в 
България. Най-много такива има донесени от Видин, дето до 1889 година се пазеха като 
книги на известния Видински паша Пазвантоглу, но всъщност те всички не са били 
негова собственост, както се мисли обикновено...Тая Видинска библиотека сега не е 
цяла; част от нея е била отстъпена през 1888 година на турското правителство.‖ 
[Йорданов 1930: 196-197]. Кои съчинения и в кое текке са били съхранявани може да се 
установи само от запазени каталози на отделните теккета, от надписи и печати в 
ръкописите или печатните книги, както и от други косвени данни. Това изисква пълна 
обработка на запазения фонд на Народната библиотека, както и изследване на много 
други източници, което планираме да направим в бъдеще. Тук ще се опираме основно 
на информацията, изнесена от наши учени в тази посока. 

За съжаление от мистичните центрове, свързани с един или друг тарикат, от 
останалите територии на България не разполагаме с нито един достигнал до нас 
артефакт като ръкопис или печатна книга. Според сведения, изнесени от наши 
изследователи, трагична съдба е сполетяла много източни ръкописи, съхранявани в 
Търново, Варна, Провадия, а вероятно и в други градове. М. Стайнова съобщава, че „по 
сведения на чиновник в мюфтийството в София през 1978 г. много ориенталски 
ръкописи и книги са пренесени след Освобождението в Провадия, а оттам в Добрич 
чрез преселили се от Варна местни турци, които „задигали книги‖ от джамии и други 
мюсюлмански обществени учреждения, а също така изнесли и свои библиотеки.‖ 
[Стайнова 1982: 162]. Останалите във Варна книги все пак били запазени в сградата на 
варненското мюфтийство, но на Стайнова не е бил осигурен достъп до тях и тя не дава 
никакви сведения за броя, характера им и за тяхното авторство. 

Данните, които успява да получи за Провадия обаче по нейни думи илюстрират 
как са изчезвали цели библиотеки с ориенталска книжнина, натрупани в османския 
период. Струва си да изложим написаното от нея. Според получената информация в 
Провадия е съществувала вакъфска библиотека, която първоначално се намирала в 
специална пристройка от 3-4 стаи към Махкеме джамия. След събарянето й книгите са 
пренесени в Чобан джамия, която се намирала източно от града и е съществувала до 
1938 г. Библиотеката е развивала оживена дейност, като е закупувала книги със 
средства от вакъфите на трите главни джамии в града, а също така са й били дарявани 
книги от благодетели от Провадия и Варна. Около 1938-39 година книгите са били 
пренесени в съществуващото турско читалище. След бягството на султан Мехмед VI 
Вахидеддин в резултат на Кемалистката революция в Турция в Провадия пристигнали 
група привърженици на същия султан начело с техния водач художника Риза бей. При 
завръщането си в Турция след това те взели много книги от турското читалище, 
възползвайки се от доверието на местните турци.... „След това около 1940 година по 
заповед на началника на полицията в Провадия Аврамов останалата библиотека е била 
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Утвърдено е мнението, че в книжните колекции на теккетата е била застъпена 
основно религиозно-мистичната книжнина. Разглеждайки въпроса за 
книгоразпространението в Османската империя, М. Стайнова отбелязва, че „сбирките с 
книги към теккетата били преди всичко с мистично съдържание. В тях имало 
„менакъбнамета‖, „вилаетнамета‖ (жития на известни дервиши – водители на някой 
орден, обявени за „свети люде‖), суфистична поезия, трактати, разкриващи обредите и 
задълженията на различни мюсюлмански секти и др.‖ [Стайнова 1983: 64]. Аналогично 
гледище изказва и турският изследовател Ерюнсал, според когото в по-малките 
подобни библиотеки почти всичко е съчинения в областта на мистицизма (tasavvuf), 
преобладаващо на турски език [Erünsal 1991: 202]. 

Несъмнено съчиненията с мистично съдържание са били част от колекциите на 
теккетата, но аксиоматичността на тази теза може да бъде потвърдена или отхвърлена 
след детайлен анализ на сведенията за фондовете на известните подобни библиотеки. 
Според сведения на автори, работили в тази посока, в библиотеките, изградени към 
теккета в Истанбул от началото на XIX век нататък, шазелитското текке в Ункапанъ, в 
дергяха на кадирите в Топхане, както и в библиотеката на завието на Абдал Муса в каза 
Елмалъ голяма част от книгите били с мистично съдържание. В книжните сбирки на 
други теккета обаче мистицизмът не бил толкова застъпен. В раздели като "Тасаввуф" и 
"Хикмет" фигурирали много малко книги, а в някои дори (напр. в завието 
Джизиедарзаде в Бурса) раздел "Тасаввуф" изобщо не фигурира във вакъфския акт за 
учредяване и даряване на книги към теккето [Öcalan 2009: 186; Erünsal 1991: 203]. От 
сведенията за библиотечни колекции в теккета, извлечени от различни източници, се 
вижда, че в тях е имало и друга книжнина - съчинения в областта на мюсюлманското 
право и мюсюлманската догматика, ръкописи на Корана и негови тълкувания, 
историчеки съчинения, поетични съчинения. 

Този извод се налага дори от оскъдните сведения за книжните колекции в 
теккетата в българските територии. За съжаление, както сме отбелязвали и в други 
наши работи, повечето от ръкописите в центровете на мистицизма в българските 
територии са разпилени в резултат на различни обстоятелства и до нас са достигнали 
                                                                                                                                                         
на Исмаил Хаккъ (джелветийско) (учен богослов, автор на 16-томен тефсир „Разяснение на Духа‖; - 
теккето Ешрефзаде (кадиритско); - теккето Еминийе (накшибендско); - теккето Емир Бухари 
(накшибендско); - текке Атиналъ ве Моралъ (халветийско); - мевлевихане; - теккето на Хюсамеддин 
(накшибендско) [Гордлевский 1962: 465]. Това се потвърждава от Салнамето на Бурса от 1928 година, 
където се посочват теккетата, съхраняващи книги и съответно броят на томовете в тях. Според този 
източник ситуацията е следната: 
Име на теккето век на основаване брой печатни книги брой ръкописи 
1. Moralı Dergahı XIX век 363 93 
2. Emir Buhari Dergahı XV век 261 244 
3. EĢrefzade Dergahı XVII век 391 21 
4. Eminiye Dergahı XVIII век 191 65 
5. Baba Efendi Dergahı XIX век 204 286 
6. Mevlevihane XVII век 49 114 
7. Hüsameddin Dergahı XVII век 46 10 
8. Ġsmail Hakkı Dergahı XVII век 101 71 
[Bursa Vilayeti Salnamesi, 1928, Bursa: Bursa Vilayeti Matbaası; Öcalan 2009: 185-187] 

Изнесените данни показват, че ръкописи и печатни книги имало в четири накшибендски теккета, 
в едно мевлевийско, едно халветийско, едно джелветийско и едно кадиритско. Прави впечатление, че не 
е отбелязано нито едно бекташийско текке. Това свидетелства за сериозните позиции на накшибендизма 
в Бурса, респ. за сунитската мистична интерпретация, докато хетеродоксните мистични течения нямат 
позиции, въпреки теккетата, основани от дервиши от течението на Рум абдалите и преселници от 
Хорасан в началото на османското завоевание. Най-малкото такава е картината в XIX век и началото на 
XX век. 

малко от тях. Една част от ръкописите на османотурски език и другите източни езици - 
арабски и персийски, които са били в различни книжни колекции в българските 
територии, се съхраняват днес в Ориенталския отдел на НБКМ. Те са постъпили 
предимно от съществувалите библиотеки в Западна България. Предполагаме, а и за 
някои от тези ръкописи има данни, че са произхождали от фондовете на книжните 
колекции в теккетата - центрове на мистицизма в Западна България (Видин, Самоков, 
Кюстендил, София). 

По отношение на формирането на фонда на ориенталската сбирка на Народната 
библиотека В. Йорданов пише следното: „В библиотеката има две ръкописни сбирки: 
българска и турска (ориенталска)..... втората ръкописна сбирка се състои от книги и 
ръкописи, прибрани през руската окупация от турските джамии, текета и канцеларии в 
България. Най-много такива има донесени от Видин, дето до 1889 година се пазеха като 
книги на известния Видински паша Пазвантоглу, но всъщност те всички не са били 
негова собственост, както се мисли обикновено...Тая Видинска библиотека сега не е 
цяла; част от нея е била отстъпена през 1888 година на турското правителство.‖ 
[Йорданов 1930: 196-197]. Кои съчинения и в кое текке са били съхранявани може да се 
установи само от запазени каталози на отделните теккета, от надписи и печати в 
ръкописите или печатните книги, както и от други косвени данни. Това изисква пълна 
обработка на запазения фонд на Народната библиотека, както и изследване на много 
други източници, което планираме да направим в бъдеще. Тук ще се опираме основно 
на информацията, изнесена от наши учени в тази посока. 

За съжаление от мистичните центрове, свързани с един или друг тарикат, от 
останалите територии на България не разполагаме с нито един достигнал до нас 
артефакт като ръкопис или печатна книга. Според сведения, изнесени от наши 
изследователи, трагична съдба е сполетяла много източни ръкописи, съхранявани в 
Търново, Варна, Провадия, а вероятно и в други градове. М. Стайнова съобщава, че „по 
сведения на чиновник в мюфтийството в София през 1978 г. много ориенталски 
ръкописи и книги са пренесени след Освобождението в Провадия, а оттам в Добрич 
чрез преселили се от Варна местни турци, които „задигали книги‖ от джамии и други 
мюсюлмански обществени учреждения, а също така изнесли и свои библиотеки.‖ 
[Стайнова 1982: 162]. Останалите във Варна книги все пак били запазени в сградата на 
варненското мюфтийство, но на Стайнова не е бил осигурен достъп до тях и тя не дава 
никакви сведения за броя, характера им и за тяхното авторство. 

Данните, които успява да получи за Провадия обаче по нейни думи илюстрират 
как са изчезвали цели библиотеки с ориенталска книжнина, натрупани в османския 
период. Струва си да изложим написаното от нея. Според получената информация в 
Провадия е съществувала вакъфска библиотека, която първоначално се намирала в 
специална пристройка от 3-4 стаи към Махкеме джамия. След събарянето й книгите са 
пренесени в Чобан джамия, която се намирала източно от града и е съществувала до 
1938 г. Библиотеката е развивала оживена дейност, като е закупувала книги със 
средства от вакъфите на трите главни джамии в града, а също така са й били дарявани 
книги от благодетели от Провадия и Варна. Около 1938-39 година книгите са били 
пренесени в съществуващото турско читалище. След бягството на султан Мехмед VI 
Вахидеддин в резултат на Кемалистката революция в Турция в Провадия пристигнали 
група привърженици на същия султан начело с техния водач художника Риза бей. При 
завръщането си в Турция след това те взели много книги от турското читалище, 
възползвайки се от доверието на местните турци.... „След това около 1940 година по 
заповед на началника на полицията в Провадия Аврамов останалата библиотека е била 
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почти напълно унищожена. Изгорени са били множество книги – печатни и ръкописни. 
Съвсем малка част е била укрита и запазена до 9. IX. 1944 г. След това турските книги и 
ориенталските ръкописи постепенно и неусетно изчезват поради липса на достатъчен 
контрол. За някои се знае, че са пръснати сред местното турско население или са 
изнесени от града по един или друг начин‖ [Стайнова 1982: 162-163]. 

Стайнова основателно отбелязва, че „за съжаление фактите, изнесени за 
Провадийската библиотека, са убедително доказателство, че пътищата, по които 
ориенталската книжнина в българските земи се е стопявала, са приблизително едни и 
същи.‖ [Стайнова 1982: 164]. Според твърденията на местни възрастни информатори 
библиотеката в Провадия е разполагала със стотици ценни книги. Хипотетично 
смятаме, че в различно време в тази библиотека са попадали ръкописи и печатни книги, 
намиращи се преди това в различни теккета в града и района. Също така допускаме, че 
книжната й колекция е съдържала съчинения с мистично съдържание на автори, 
свързани с различни мистични течения, постъпили от други мюсюлмански учреждения 
или частни лица. 

Книжни колекции е имало вероятно и в теккетата в Пловдив, а също така 
несъмнено в града е имало и мюсюлмани читатели на религиозно-мистична книжнина. 
Досега обаче в Ориенталския отдел на НБКМ не е идентифициран нито един ръкопис 
или печатна книга от Пловдив, а сред запазените 15 ориенталски кодекса в 
Пловдивската народна библиотека „Иван Вазов‖ няма книга, постъпила от текке или 
книга с мистично съдържание. Според М. Стайнова като се има предвид статута на 
Източна Румелия след Освобождението най-вероятно тези книги са пренесени без 
особени трудности в Истанбул, Одрин или други градове [Стайнова 1982: 157]. 

Литература с мистично съдържание предполагаме е циркулирала и сред 
мюсюлманите в старата българска столица Търново и вероятно е била съхранявана 
такава и в центровете на мистицизма там. За съжаление обаче на този етап не 
разполагаме с никакви конкретни данни в тази насока. Дж. Чулпан съобщава, че в 
Търново е имало една османска библиотека, построена от Хаджи Али Ага [Çulpan 1960: 
вж. Списъка]. Според М. Стайнова негово фондаторско дело са Куршум джамия с 
комплекс от медресе, съборени в 1895 година, и библиотеката е част от този комплекс. 
Издигането им се датира към края на 18-началото на XIX век.6 

Едно предание, записано от П. Р. Славейков, обаче съдържа свидетелства за 
съществуването на много по-стара библиотека в Търново, както и индикации за 
движението на книги сред търновските мюсюлмани. Тук ще си позволим да цитираме 
неговия разказ: „Приказваше ми големият Марко хекиминът на 1850, да е слушал от 
Хаджи ефенди, осемдесетгодишен турчин, че преди триста или двеста и петдесет 
години изгоряло Търново, само една къща останала на Исара (крепостта). В това време 
една богата турска библиотека изгоряла с много книги и други стари работи. После 
пожара улемите и бейовете се събрали на съвет, та размислили и приказвали как да 
възспрат тези загуби, които ги постигнали, и решили да турят няколко писци, за да 
препишат всичко, що се намервало частно записано, и от каквито книги имало у частни 
лица преписани съставили нова по възможности библиотека, която е основание на 

                                                 
6 Сградата представлявала четиристенна призма с два купола, с градеж от каменни блокове, с два 
прозореца на фасадата - по-голям и по-малък. Обликът й е известен от запазена рисунка в ОИМ – В. 
Търново [Стайнова 1982: 143; Драганова 1972: 178-180]. 

 

днешната библиотека, в новата, най-голямата турска джамия в чершията.‖ [Романска, 
Огнянова 1963: 198; Стайнова 1983 (2): 173-178] 

Изхождайки от този разказ на Славейков, трябва да датираме въпросния пожар 
между 1550-1600 година, което говори, че библиотеката трябва да е била доста по-
стара, след като е успяла да натрупа такъв голям книжен фонд. Допускаме, че в нея е 
имало много ценни съчинения, включително и в областта на мистицизма – трактати, 
животоописания на мистици, мистична поезия. Някои от тях може да са били и 
притежание на теккета. Същевременно неизвестна е съдбата и на книжния фонд от 
библиотеката към Куршум джамия и респективно съдържанието на този книжен фонд. 
Стайнова отбелязва, че досега не е открита нито една ориенталска книга или ръкопис, 
принадлежал на тази библиотека, просъществувала като сграда и след Освобождението. 
Според нея това може да се обясни единствено с цялостното й разграбване или 
изнасяне извън пределите на България или пък е възможно библиотеката да е 
пренесена другаде в страната, но неизвестно къде [Стайнова 1982: 145-146]. 

Също така Дж. Чулпан споменава и за съществуването на османска библиотека в 
Стара Загора, учредена от Хамза бей - фондатор на джамията Хамза бей в същия град, 
която е запазена днес и е архитектурен паметник.7 За нея обаче няма никакъв спомен, 
не е запазена никаква следа, нито е идентифициран ръкопис, принадлежал на тази 
библиотека. Стайнова предполага, че библиотеката на Хамза бей е била по-скоро 
вакфирана от него сбирка с книги за джамията или училището, които основал 
[Стайнова 1982: 148]. При липса на каквато и да е повече информация за тази 
библиотека или книжна колекция и на ръкописи, произхождащи от нея, остава в 
сферата на допускането, че в нея може да е имало и книги с мистично съдържание. 

Същото се отнася и за Плевен. Макар засега да не разполагаме с категорични 
документални свидетелства, предполагаме, че мистичната литература е имала 
присъствие и сред мюсюлманите в Плевен, защото в този град се намира една от рано 
основаните османски библиотеки в българските територии – тази на Гази Михалоглу 
Али бей. Според Стайнова става въпрос за библиотека или по-скоро за дарение на 
библиотечна сбирка към медресето, основано от Али бей Михалоглу, за което се 
разбира от вакъфнаме, преведено от Д. Ихчиев [Ихчиев 1909: кн. 3, 237-264; кн. 4, 243-
255; 257-264; Трифонов 1933: 36-38, 39-41; Събев 2001: 136-166; Събев 2002: 140-152]. 
Във вакъфнамето се посочва, че в медресето трябвало да бъдат изучавани Коранът, 
хадисите, шериата, както и подробните тълкувания на Корана (тефсир), което е 
естествено, изхождайки от неговите функции на мюсюлманско религиозно учебно 
заведение, но можем да допуснем, че някое и друго съчинение в областта на 
мистицизма се намирало в книжната сбирка, още повече, че комплексът, основан от 
Али бей Михалоглу, е включвал и мистичен център - завие. За съжаление обаче не 
разполагаме с нито един запазен ръкопис от тази или друга библиотека в Плевен, който 
да подкрепи нашето предположение. 

Тук ще дадем някои цифри и данни, извлечени от пътеписа на Евлия Челеби, от 
публикациите на Е. Х. Айверди и от наши проучвания с цел да илюстрираме 
сериозното присъствие на различните течения на мистицизма в исляма в българските 
територии под османска власт. Евлия Челеби представя следната картина за градските 
центрове в България: 
                                                 
7 Джамията е издигната преди 16. V. 1409 г. – датата на смъртта на Емир Сюлейман (син на султан 
Баязид I), при когото Хамза бей е бил военачалник, и за това свидетелства и строителният надпис 
[Татарлъ 1966: 591; Кил 2002: 179]. 
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почти напълно унищожена. Изгорени са били множество книги – печатни и ръкописни. 
Съвсем малка част е била укрита и запазена до 9. IX. 1944 г. След това турските книги и 
ориенталските ръкописи постепенно и неусетно изчезват поради липса на достатъчен 
контрол. За някои се знае, че са пръснати сред местното турско население или са 
изнесени от града по един или друг начин‖ [Стайнова 1982: 162-163]. 

Стайнова основателно отбелязва, че „за съжаление фактите, изнесени за 
Провадийската библиотека, са убедително доказателство, че пътищата, по които 
ориенталската книжнина в българските земи се е стопявала, са приблизително едни и 
същи.‖ [Стайнова 1982: 164]. Според твърденията на местни възрастни информатори 
библиотеката в Провадия е разполагала със стотици ценни книги. Хипотетично 
смятаме, че в различно време в тази библиотека са попадали ръкописи и печатни книги, 
намиращи се преди това в различни теккета в града и района. Също така допускаме, че 
книжната й колекция е съдържала съчинения с мистично съдържание на автори, 
свързани с различни мистични течения, постъпили от други мюсюлмански учреждения 
или частни лица. 

Книжни колекции е имало вероятно и в теккетата в Пловдив, а също така 
несъмнено в града е имало и мюсюлмани читатели на религиозно-мистична книжнина. 
Досега обаче в Ориенталския отдел на НБКМ не е идентифициран нито един ръкопис 
или печатна книга от Пловдив, а сред запазените 15 ориенталски кодекса в 
Пловдивската народна библиотека „Иван Вазов‖ няма книга, постъпила от текке или 
книга с мистично съдържание. Според М. Стайнова като се има предвид статута на 
Източна Румелия след Освобождението най-вероятно тези книги са пренесени без 
особени трудности в Истанбул, Одрин или други градове [Стайнова 1982: 157]. 

Литература с мистично съдържание предполагаме е циркулирала и сред 
мюсюлманите в старата българска столица Търново и вероятно е била съхранявана 
такава и в центровете на мистицизма там. За съжаление обаче на този етап не 
разполагаме с никакви конкретни данни в тази насока. Дж. Чулпан съобщава, че в 
Търново е имало една османска библиотека, построена от Хаджи Али Ага [Çulpan 1960: 
вж. Списъка]. Според М. Стайнова негово фондаторско дело са Куршум джамия с 
комплекс от медресе, съборени в 1895 година, и библиотеката е част от този комплекс. 
Издигането им се датира към края на 18-началото на XIX век.6 

Едно предание, записано от П. Р. Славейков, обаче съдържа свидетелства за 
съществуването на много по-стара библиотека в Търново, както и индикации за 
движението на книги сред търновските мюсюлмани. Тук ще си позволим да цитираме 
неговия разказ: „Приказваше ми големият Марко хекиминът на 1850, да е слушал от 
Хаджи ефенди, осемдесетгодишен турчин, че преди триста или двеста и петдесет 
години изгоряло Търново, само една къща останала на Исара (крепостта). В това време 
една богата турска библиотека изгоряла с много книги и други стари работи. После 
пожара улемите и бейовете се събрали на съвет, та размислили и приказвали как да 
възспрат тези загуби, които ги постигнали, и решили да турят няколко писци, за да 
препишат всичко, що се намервало частно записано, и от каквито книги имало у частни 
лица преписани съставили нова по възможности библиотека, която е основание на 

                                                 
6 Сградата представлявала четиристенна призма с два купола, с градеж от каменни блокове, с два 
прозореца на фасадата - по-голям и по-малък. Обликът й е известен от запазена рисунка в ОИМ – В. 
Търново [Стайнова 1982: 143; Драганова 1972: 178-180]. 
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7 Джамията е издигната преди 16. V. 1409 г. – датата на смъртта на Емир Сюлейман (син на султан 
Баязид I), при когото Хамза бей е бил военачалник, и за това свидетелства и строителният надпис 
[Татарлъ 1966: 591; Кил 2002: 179]. 
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1. Ловеч – отбелязва, че имало 5 теккета (не ги посочва поотделно и не 
пише нищо за принадлежността им към определен тарикат). 

2. Плевен – отбелязва, че имало 6 теккета (не ги посочва поотделно и не 
пише нищо за принадлежността им към определен тарикат). 

3. Враца – говори за съществуването на „2 теккета, чиито дервиши били 
праведни хора‖ (не пише нищо за принадлежността им към определен 
тарикат). 

4. Видин – говори за съществуването на 7 теккета (не ги посочва 
поотделно и не дава сведения за мистичната им принадлежност). 

5. Оряхово – говори за съществуването на 1 текке (не дава името и 
мистичната му принадлежност). 

6. Никопол – говори за 10 теккета (не дава имената им и мистичната им 
принадлежност, допускаме, че тази цифра включва и теккета, които се 
намират в района, но не в самия град). 

7. Силистра – отбелязва 4 теккета – по думите му най-хубаво било 
Ескиджамийското. То явно е било текке към мюсюлманския храм 
Ески джаами. От типа комплекс „джамия + текке‖ било и „Куршунлу 
джамийското текке”. Другите теккета, които посочва пътеписецът, са 
теккето на шейх Дервиш ефенди и Хараджи текке.  

8. Хаджиоглу Пазарджик (днес Добрич) – не отбелязва съществуването 
на теккета. 

9. Нови пазар – отбелязва 1 текке (не дава име и мистична 
принадлежност). 

10. Провадия – пише, че в старо време имало прочути бекташийски 
теккета, но после били съборени, но в момента на неговата визита било 
прочуто теккето на Йеничери Пири Ефенди.   

11. Варна – не отбелязва съществуването на теккета 

12. Ямбол – отбелязва съществуването на 5 теккета, като най-оживено 
било това при Суфийската джамия (не посочва имената им и 
мистичната принадлежност). 

13. Сливен – не отбелязва съществуването на теккета в този град, но пише, 
че в него имало много мюсюлмански храмове. Допускаме, сред тях 
може да е имало и центрове на мистицизма. 

14. Стара Загора – за този град Челеби не отбелязва съществуването на 
действащи теккета, но сред джамиите, които посочва, фигурира една 
„Текке джамия‖, а отбелязва също 4 гробници (тюрбета): - на Тухум 
Баба; - на Дуган Деде; - на Караджа Ахмед Деде; - на Абдюл Мюмин 
Баба. 

15. Чирпан – отбелязва 3 теккета (не посочва имената им и мистичната 
им принадлежност). 

16. Хасково – отбелязва съществуването на 3 теккета, без да посочва 
имената им и мистичната им принадлежност. 

17. Пловдив – отбелязва 11 теккета (не дава имената им и мистичната им 
принадлежност). 

18. Татар-Пазарджик (днес Пазарджик) – отбелязва 7 теккета (не дава 
имената им и мистичната им принадлежност). 

19. Казанлък – отбелязва 3 теккета (не посочва имена и мистична 
принадлежност). 

20. Нова Загора – Евлия Челеби пише, че тук имало гробници и теккета и 
посочва следните 4: - на Шейх Хазрети Шемседдин Симави (шейх на 
Челеби Султан Мехмед); - на Абдуллах Деде (посочва, че е от 
бекташийското братство); - теккето Мейтоглу Мехмед Бей в с. 
Конес (построено от Челеби Мехмед Султан); - текке на Кадемли 
Баба (описва го като бекташийско). Последните две всъщност не се 
намират в самия град, а са в прилежащата каза. За мистичната 
принадлежност на първото текке не посочва нищо. 

21. Харманли – говори за текке на Осман Баба, като не конкретизира 
принадлежността му към определено мистично течение. Намирало се 
до голям хан в града. 

22. Ихтиман – говори за съществуването на 2 теккета, но не споменава 
нищо за мистичната им принадлежност. 

23. Кюстендил – посочва, че имало 5 теккета на дервиши, но нищо не 
споменава за мистичната им принадлежност. 

24. София – Челеби не дава цифра на съществуващите теккета в този 
важен румелийски град, а само отбелязва гробницата на Бали Ефенди 
в Княжево (т. е. тюрбето на халветийския шейх Бали Ефенди, 
намиращо с в днешния квартал Княжево). Несъмнено тук е 
функционирал мистичен център, свързан с халветийския тарикат, 
защото Бали Ефенди е бил свързан с него.  

25. Дупница – Евлия Челеби отбелязва две теккета в каза Дупница – 
едното - текке на Хюсам Деде бекташи, а името на другото не го дава. 

26. Самоков – отбелязва едно голямо текке – Маркочбеево текке (бел. Н. 
Г. трябва да е „Малкочбеево‖, но според превода на Стр. Димитров е 
така [Челеби 1972: 31]. Смятаме, че това текке е било част от по-голям 
религиозен комплекс, включващ джамия и гробница (тюрбе). 

27. Петрич – Челеби отбелязва, че имало „текке за бедните дервиши”. 

28. Мелник – също е имало теккета, но точният брой остава неизвестен 
поради неясно изписване в пътеписа [Челеби 1972: 282]. 

29. Станимака (днес Асеновград) – Челеби отбелязва съществуването на 
едно текке в мюсюлманското предградие на града.  
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30. Шумен – посочва съществуването на Кьопрюбашъ теккеси. 

31. Разград – при посещението си Евлия заварил там „едно хубаво текке”, 
но не дава името му и мистичната му принадлежност. 

Рекапитулацията на броя на тези мистични центрове показва следната картина:  
теккетата в градските центрове, без да са включени тези в Мелник, чийто брой е 
неизвестен, наброяват 88. Ако приемем, че в Мелник е имало поне едно текке, 
минималната цифра е 89. Освен тези теккета, ситуирани в по-големи или в по-малки 
градски центрове (изключение правят посочените две в каза Нова Загора), Евлия 
Челеби описва и няколко други теккета, свързани с неортодоксалната ислямска 
(алевийско-бекташийска) мистична традиция, разположени в гористи или хълмисти 
райони, по-далеч от градски центрове. Сред тях са: 

- теккето на Отман Баба (Осман Баба – в превода на Стр. Димитров) до с. 
Текето, област Хасково; 

- теккето на Мустафа Баба до с. Кючюк Илханлар (Малко Враново), област 
Русе; 

- теккето на Кадемли Баба в каза Нова Загора – посочено горе; 

- теккето на Али Баба до с. Кавак махлеси (днес Кралево, област Хасково); 

- теккето на Хамза Баба в района на Харманли, отвъд река Марица; 

- теккето на Акязълъ Баба до с. Текето (днес Оброчище, област Добрич)  

Като прибавим към цифрата 89 и посочените горе, ще получим числото 94-95 за 
общия брой на теккетата, споменати от Евлия Челеби и респективно действащи в 50-
70-те години на XVII век. В същото време от изнесените горе данни се вижда, че 
пътеписецът не дава конкретни цифри за действащи теккета в такива големи градове 
като Варна, Хаджиоглу Пазарджик (Добрич), Стара Загора, Сливен, София, Русе. 
Такива обаче в тях се идентифицират от други източници. Без да представяме списъка 
на този тип култови центрове, изнесен от Е. Х. Айверди за отделните административни 
единици, ще цитираме само дадените от него цифри. Общият брой на теккетата и 
завиетата в българските територии, които той дава е 174, а за тюрбетата – 27 [Ayverdi 
1982: 139-140].8 От информацията, изнесена от Айверди, прави впечатление, че като 
брой най-много мистични центрове са концентрирани в градове като Пловдив (14), 
Кюстендил (11), София (15), Шумен (11), Никопол (10), Русе (9), Видин (7), Ямбол (7), 
Силистра (7). 

Наред с това при нашите проучвания върху измеренията на неортодоксалния 
ислям в българските територии сме идентифицирали над 60 теккета, свързани с 
алевийско-бекташийската традиция, като посочените по-горе от Евлия Челеби влизат в 
тази цифра [Граматикова 2011: 412-557]. Част от тях са отбелязани и в каталога на 
Айверди. На базата на тези данни си позволяваме да предложим една нетолкова 
прецизирана цифра за броя на мистичните центрове в българските територии – около 
220-230. Тя вероятно не изчерпва всички подобни обекти и картината може да бъде 

                                                 
8  Логично числото, дадено от Айверди, включва в себе си и броя мистични центрове, извлечени от Евлия 
Челеби. 

допълнена, но тук нашата цел е нагледно да илюстрираме сериозните позиции, които 
има в тези области мистичната интерпретация на исляма в различните й форми. 

Присъствието на сунитските мистични братства в българските територии е 
изследвано до момента откъслечно и в тази посока ще насочим усилия в следващ етап, 
но тук ще посочим някои данни в този аспект. Присъствие в големите градски центрове 
(Пловдив, София, Кюстендил, Самоков и др.) са имали тарикатите Мевлевийе, 
Накшибендийе, Халветийе, също така Ушшакийе, Шазелийе, Гюлшенийе.9 От 14-те 
теккета, които дава Айверди за София (вероятно влизат и тези в прилежащата й каза), 
три със сигурност са свързани с халветийския тарикат, а за останалите не е отбелязано 
нищо за мистичната им принадлежност. Халветийски теккета е имало и в Кюстендил, в 
каза Татар-Пазарджик (Пазарджик), в Ямбол [Ayverdi 1982: 62, 114-115, 129].10 

Теккета, свързани мевлевийския тарикат, е имало със сигурност в Пловдив, 
Кюстендил, вероятно в София и Видин. Теккета, свързани с накшибендизма, вероятно е 
имало в Самоков, Кюстендил, София, със сигурност в Силистра, Тутракан, каза Варна. 
В Пловдив Айверди идентифицира и завие, свързано с тариката Ушшакийе, в Русе пък 
е имало център на тариката Шазелийе. На този етап не разполагаме с информация за 
мистичната принадлежност на теккетата във Враца, Плевен, Ловеч, Видин, Татар-
Пазарджик, като изключим свидетелствата за някои теккета, свързани с бекташизма в 
прилежащите им кази (напр. теккето на Саляхеддин Баба в каза Видин, възникнало 
около тюрбето на този патрон, издигнато от Осман Пазвантоглу). Въпреки белите петна 
в тази област обаче, можем да изкажем становището, че в Западна България (в 
Кюстендил, Самоков, Дупница, Видин, София, и др.) позиции са имали сунитските 
мистични тарикати като Накшибендийе, Халветийе, вероятно Мевлевийе. Това 
становище се потвърждава и от съдържанието и авторството на мистичната книжнина, 
циркулирала в тези градове и запазена в Ориенталския отдел на НБКМ. 

Илюстрираното с броя на теккетата присъствие на ислямския мистицизъм в 
българските територии предполага наличието на книги с религиозно-мистично 
съдържание в тях и движението на такива сред приобщените към различните мистични 
интерпретации на исляма. То предполага също и развиването на някакъв вид книжовна 
дейност и обучение в мистичните правила на братството в тези центрове. При 
разглеждането на въпроса за книжните колекции в теккетата в българските територии и 
на Балканите изобщо и разпространението на религиозно-мистична книжнина тук 
трябва да диференцираме култовите центрове и книжнината по тяхната принадлежност 
към определено мистично течение и по това в коя мистична традиция се вписват – в 
рамките на адаптираната към сунизма или в рамките на неортодоксалната. Това е 
необходимо с оглед извеждането наяве на спецификите на мистичния ислям, следван от 
различните кръгове, както и с оглед на систематизирането на информацията за 
движението на мистичната книжнина сред мюсюлманите тук. В този контекст тук 
предлагаме следната класификация по отношение на библиотечните сбирки в теккетата 
и съответно характера на мистичната книжнина в тях: 

А) книжни колекции или библиотеки към култовите центрове на алевийско-
бекташийската традиция. Тук включваме всички теккета, възникнали като центрове на 

                                                 
9 За разпространението на мистичните тарикати на Балканите: Clayer; Popovic 1993: 299-310; Клейер 
1998: 283-301; Първева 1998: 127-209. 
10 За разпространението на халветийския тарикат на Балканите: Clayer 1992: 21-29; Калицин, Мутафова 
1998: 212-242. 
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30. Шумен – посочва съществуването на Кьопрюбашъ теккеси. 

31. Разград – при посещението си Евлия заварил там „едно хубаво текке”, 
но не дава името му и мистичната му принадлежност. 

Рекапитулацията на броя на тези мистични центрове показва следната картина:  
теккетата в градските центрове, без да са включени тези в Мелник, чийто брой е 
неизвестен, наброяват 88. Ако приемем, че в Мелник е имало поне едно текке, 
минималната цифра е 89. Освен тези теккета, ситуирани в по-големи или в по-малки 
градски центрове (изключение правят посочените две в каза Нова Загора), Евлия 
Челеби описва и няколко други теккета, свързани с неортодоксалната ислямска 
(алевийско-бекташийска) мистична традиция, разположени в гористи или хълмисти 
райони, по-далеч от градски центрове. Сред тях са: 

- теккето на Отман Баба (Осман Баба – в превода на Стр. Димитров) до с. 
Текето, област Хасково; 

- теккето на Мустафа Баба до с. Кючюк Илханлар (Малко Враново), област 
Русе; 

- теккето на Кадемли Баба в каза Нова Загора – посочено горе; 

- теккето на Али Баба до с. Кавак махлеси (днес Кралево, област Хасково); 

- теккето на Хамза Баба в района на Харманли, отвъд река Марица; 

- теккето на Акязълъ Баба до с. Текето (днес Оброчище, област Добрич)  

Като прибавим към цифрата 89 и посочените горе, ще получим числото 94-95 за 
общия брой на теккетата, споменати от Евлия Челеби и респективно действащи в 50-
70-те години на XVII век. В същото време от изнесените горе данни се вижда, че 
пътеписецът не дава конкретни цифри за действащи теккета в такива големи градове 
като Варна, Хаджиоглу Пазарджик (Добрич), Стара Загора, Сливен, София, Русе. 
Такива обаче в тях се идентифицират от други източници. Без да представяме списъка 
на този тип култови центрове, изнесен от Е. Х. Айверди за отделните административни 
единици, ще цитираме само дадените от него цифри. Общият брой на теккетата и 
завиетата в българските територии, които той дава е 174, а за тюрбетата – 27 [Ayverdi 
1982: 139-140].8 От информацията, изнесена от Айверди, прави впечатление, че като 
брой най-много мистични центрове са концентрирани в градове като Пловдив (14), 
Кюстендил (11), София (15), Шумен (11), Никопол (10), Русе (9), Видин (7), Ямбол (7), 
Силистра (7). 

Наред с това при нашите проучвания върху измеренията на неортодоксалния 
ислям в българските територии сме идентифицирали над 60 теккета, свързани с 
алевийско-бекташийската традиция, като посочените по-горе от Евлия Челеби влизат в 
тази цифра [Граматикова 2011: 412-557]. Част от тях са отбелязани и в каталога на 
Айверди. На базата на тези данни си позволяваме да предложим една нетолкова 
прецизирана цифра за броя на мистичните центрове в българските територии – около 
220-230. Тя вероятно не изчерпва всички подобни обекти и картината може да бъде 

                                                 
8  Логично числото, дадено от Айверди, включва в себе си и броя мистични центрове, извлечени от Евлия 
Челеби. 

допълнена, но тук нашата цел е нагледно да илюстрираме сериозните позиции, които 
има в тези области мистичната интерпретация на исляма в различните й форми. 

Присъствието на сунитските мистични братства в българските територии е 
изследвано до момента откъслечно и в тази посока ще насочим усилия в следващ етап, 
но тук ще посочим някои данни в този аспект. Присъствие в големите градски центрове 
(Пловдив, София, Кюстендил, Самоков и др.) са имали тарикатите Мевлевийе, 
Накшибендийе, Халветийе, също така Ушшакийе, Шазелийе, Гюлшенийе.9 От 14-те 
теккета, които дава Айверди за София (вероятно влизат и тези в прилежащата й каза), 
три със сигурност са свързани с халветийския тарикат, а за останалите не е отбелязано 
нищо за мистичната им принадлежност. Халветийски теккета е имало и в Кюстендил, в 
каза Татар-Пазарджик (Пазарджик), в Ямбол [Ayverdi 1982: 62, 114-115, 129].10 

Теккета, свързани мевлевийския тарикат, е имало със сигурност в Пловдив, 
Кюстендил, вероятно в София и Видин. Теккета, свързани с накшибендизма, вероятно е 
имало в Самоков, Кюстендил, София, със сигурност в Силистра, Тутракан, каза Варна. 
В Пловдив Айверди идентифицира и завие, свързано с тариката Ушшакийе, в Русе пък 
е имало център на тариката Шазелийе. На този етап не разполагаме с информация за 
мистичната принадлежност на теккетата във Враца, Плевен, Ловеч, Видин, Татар-
Пазарджик, като изключим свидетелствата за някои теккета, свързани с бекташизма в 
прилежащите им кази (напр. теккето на Саляхеддин Баба в каза Видин, възникнало 
около тюрбето на този патрон, издигнато от Осман Пазвантоглу). Въпреки белите петна 
в тази област обаче, можем да изкажем становището, че в Западна България (в 
Кюстендил, Самоков, Дупница, Видин, София, и др.) позиции са имали сунитските 
мистични тарикати като Накшибендийе, Халветийе, вероятно Мевлевийе. Това 
становище се потвърждава и от съдържанието и авторството на мистичната книжнина, 
циркулирала в тези градове и запазена в Ориенталския отдел на НБКМ. 

Илюстрираното с броя на теккетата присъствие на ислямския мистицизъм в 
българските територии предполага наличието на книги с религиозно-мистично 
съдържание в тях и движението на такива сред приобщените към различните мистични 
интерпретации на исляма. То предполага също и развиването на някакъв вид книжовна 
дейност и обучение в мистичните правила на братството в тези центрове. При 
разглеждането на въпроса за книжните колекции в теккетата в българските територии и 
на Балканите изобщо и разпространението на религиозно-мистична книжнина тук 
трябва да диференцираме култовите центрове и книжнината по тяхната принадлежност 
към определено мистично течение и по това в коя мистична традиция се вписват – в 
рамките на адаптираната към сунизма или в рамките на неортодоксалната. Това е 
необходимо с оглед извеждането наяве на спецификите на мистичния ислям, следван от 
различните кръгове, както и с оглед на систематизирането на информацията за 
движението на мистичната книжнина сред мюсюлманите тук. В този контекст тук 
предлагаме следната класификация по отношение на библиотечните сбирки в теккетата 
и съответно характера на мистичната книжнина в тях: 

А) книжни колекции или библиотеки към култовите центрове на алевийско-
бекташийската традиция. Тук включваме всички теккета, възникнали като центрове на 

                                                 
9 За разпространението на мистичните тарикати на Балканите: Clayer; Popovic 1993: 299-310; Клейер 
1998: 283-301; Първева 1998: 127-209. 
10 За разпространението на халветийския тарикат на Балканите: Clayer 1992: 21-29; Калицин, Мутафова 
1998: 212-242. 
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календеризма и румабдалството като негова модификация и с времето обхванати от 
бекташийската култова мрежа, както и теккетата, които са основани от лица и групи, 
свързани с култа към Хаджи Бекташ Вели и бекташийската традиция още при 
основаването си. 

Б) книжни колекции в мевлевийските центрове (мевлевиханетата). 

В) книжни колекции в теккетата на тарикати, представляващи сунитската 
традиция – центровете на накшибендския тарикат, на халветийския тарикат, с известни 
уговорки на тарикатите на кадирите, гюлшените, байрамитите, на тариката Садийе, в 
които всъщност личи силно алевийско влияние. 

Предложената класификация е обща, но я въвеждаме за улеснение и 
систематизиране на проблема. Тук трябва да посочим, че има автори, свързани с 
тарикати обикновено причислявани към сунизма, но които в един или друг период 
споделят възгледи, определяни от улемата като „еретически‖ и те намират отражение в 
техните съчинения – в стихове или проза. Наред с това тук обособяваме мевлевийските 
теккета, защото „идентичността‖ на мевлевизма също е била предмет на дискусии, 
които не стихват и днес, макар той да е отнасян към сунитската мистична традиция. 
Освен това именно мевлевийските центрове са най-яркото средоточие на книжовността 
и изкуството – особено на поезията и музиката. 

Както изтъкнахме, сведенията за книжни колекции в теккета в българските 
територии засега са изключително оскъдни и се надяваме да добием повече 
информация с разширяването на нашите проучвания. По-долу в нашето изложение ще 
представим сведенията за книжни колекции в бекташийските теккета в по-широк 
мащаб – в балканските територии, и дори ще ги надскочим в стремежа да илюстрираме 
проблема за връзката между книгите и мистичните центрове. 

3. Книжни колекции и библиотеки в центровете на алевийско-бекташийската 
традиция 

Сведения за книжни колекции и библиотеки към теккета, свързани с 
бекташийския тарикат, дава регистър от 1243 (1827) г., съхраняван във фонда на 
Османския архив в Истанбул (BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi) и съставен във връзка с указа 
на султан Махмуд Втори (управлявал 28 юли 1808 – 1 юли 1839) за забраната на дейността и 
закриването на бекташийските теккета успоредно с ликвидирането на еничарския корпус 
през 1826 година като част от предприетата от него реформена политика. Това е един 
Мухаллефат дефтер, който описва бекташийските теккета в Румелия и Анадола с тяхното 
недвижимо и движимо имущество, и се разпорежда, след като то бъде разпродадено, приходите 
да се предоставят на държавната хазна.11 

В резултат на затварянето на бекташийските теккета, разпродажбата на 
имуществото им и разгонването на дервишите, живеещи в тях, пострадват и много 
бекташийски писмени източници, което от своя страна след възникването на модерната 
историческа наука се отразява негативно и върху изследванията върху бекташизма. В 
османската история този исторически акт е известен като “Vak`a-i Hayriye” 
(Благополучно събитие), но за самия бекташийски орден и за свързаните с бекташизма 
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това е една от най-трагичните страници в неговата история. Наред с човешките жертви 
и други нанесени на функционирането на братството вреди, една от най-големите 
загуби е унищожаването на много писмени документи, на безценни ръкописни 
съчинения, които се намирали в теккетата. Както посочва и Яшар Нури Йозтюрк, много 
от тези артефакти са били изгорени и по този начин безвъзвратно унищожени [Öztürk 
1992: 196; Sezgin 1990: 54-55; Fığlalı 1994: 179]. Все пак, част от тези документи и 
ръкописи попадат в частни ръце и разни обществени и религиозни институции, защото 
днес се откриват в библиотеки и архивохранилища в Турция и извън нея. 

От данните в мухаллефат дефтера от 1827 година става ясно, че някои 
бекташийски завиета са имали свои по-големи или по-малки сбирки от книги. 
Теккетата, в чието имущество намираме описани книги, са шест: теккето на Абдал 
Муса в село Текке кьой (каза Елмалъ) (днес в провинция Анталия, Турция), завието 
Гьобекли Сарач Баба в каза Фереджик (Гърция), завието Нефес Баба в каза Фереджик 
(Гърция), завието Кара Баба в Солун (Гърция), завието Хъзър Баба в каза Макри 
(Гърция) и теккето на Демир Баба в каза Хезарград (при с. Свещари (Мумджулар), 
Разградска област, Североизточна България). От описаните книги в завието на Абдал 
Муса в каза Елмалъ като брой и като съдържание се установява, че то имало доста 
добра и разнообразна за времето си библиотека. Тя съдържала 141 тома книги от 
различни жанрове. Като количество книгите в останалите завиета са много по-малко от 
тези в завието на Абдал Муса, но един поглед върху заглавията им показва сходство в 
жанровете, типа и съдържанието им. Основно това са религиозни текстове, 
литературни съчинения, животописно-агиографски съчинения, хадисна и правна 
литература, като последната е в ограничен обем. 

Описът на имуществото на останалите завиета не съдържа книги, но е много 
вероятно такива да е имало в тях и да са били скрити още преди закриването им от 
дервишите, които били разгонени, или пък да са унищожени от недобросъвестни лица 
при закриването им. Също така в настоящия дефтер не фигурират всички бекташийски 
теккета на Балканите и в Анадола, а за някои, които не са включени тук, знаем от други 
източници, че са притежавали книжни колекции. В регистъра към завието на Абдал 
Муса са отбелязани и стаи за обучение (мектеб одаларъ) – три на брой. За други 
теккета няма подобно отбелязване. Наличието на книжни колекции в някои теккета и 
на стаи за обучение в някои от тях налагат извода, че те са места за възпитание, 
обучение и образование както в традициите на мистичния път, така и в по-широк 
аспект. 

А) Библиотека в теккето на Абдал Муса в каза Елмалъ (Турция) 

Към момента на съставянето на описа в библиотеката на теккето на Абдал Муса 
в каза Елмалъ са регистрирани 141 тома книги. Сред тях фигурират много ценни 
съчинения за проучването на мистичната и алевийско-бекташийската традиция. Един 
поглед върху нейния фонд показва, че той включва: 1. кодекси с религиозна тематика – 
преписи на Свещения Коран, тълкувания и др.; 2. Поетични съчинения – сред тях са 
дивани на различни автори, популярни сред мюсюлманите в империята поеми, 
коментари на „Месневи‖ и др.; 3. Съчинения с религиозно-мистично съдържание – 
животоописания и жития на различни мистици, рисалета; 4. Исторически съчинения; 5. 
Епоси – сред тях са важните за проучването на различните проявления на исляма сред тюрките 
епоси за Ебу Муслим и Сейид Баттал Гази; 6. Речници - на персийски език и др. Сред поетичните 
съчинения присъства в значителна степен мистичната поезия, придобила голяма 
популярност сред различни среди в османските територии. 
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календеризма и румабдалството като негова модификация и с времето обхванати от 
бекташийската култова мрежа, както и теккетата, които са основани от лица и групи, 
свързани с култа към Хаджи Бекташ Вели и бекташийската традиция още при 
основаването си. 

Б) книжни колекции в мевлевийските центрове (мевлевиханетата). 

В) книжни колекции в теккетата на тарикати, представляващи сунитската 
традиция – центровете на накшибендския тарикат, на халветийския тарикат, с известни 
уговорки на тарикатите на кадирите, гюлшените, байрамитите, на тариката Садийе, в 
които всъщност личи силно алевийско влияние. 

Предложената класификация е обща, но я въвеждаме за улеснение и 
систематизиране на проблема. Тук трябва да посочим, че има автори, свързани с 
тарикати обикновено причислявани към сунизма, но които в един или друг период 
споделят възгледи, определяни от улемата като „еретически‖ и те намират отражение в 
техните съчинения – в стихове или проза. Наред с това тук обособяваме мевлевийските 
теккета, защото „идентичността‖ на мевлевизма също е била предмет на дискусии, 
които не стихват и днес, макар той да е отнасян към сунитската мистична традиция. 
Освен това именно мевлевийските центрове са най-яркото средоточие на книжовността 
и изкуството – особено на поезията и музиката. 

Както изтъкнахме, сведенията за книжни колекции в теккета в българските 
територии засега са изключително оскъдни и се надяваме да добием повече 
информация с разширяването на нашите проучвания. По-долу в нашето изложение ще 
представим сведенията за книжни колекции в бекташийските теккета в по-широк 
мащаб – в балканските територии, и дори ще ги надскочим в стремежа да илюстрираме 
проблема за връзката между книгите и мистичните центрове. 

3. Книжни колекции и библиотеки в центровете на алевийско-бекташийската 
традиция 

Сведения за книжни колекции и библиотеки към теккета, свързани с 
бекташийския тарикат, дава регистър от 1243 (1827) г., съхраняван във фонда на 
Османския архив в Истанбул (BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi) и съставен във връзка с указа 
на султан Махмуд Втори (управлявал 28 юли 1808 – 1 юли 1839) за забраната на дейността и 
закриването на бекташийските теккета успоредно с ликвидирането на еничарския корпус 
през 1826 година като част от предприетата от него реформена политика. Това е един 
Мухаллефат дефтер, който описва бекташийските теккета в Румелия и Анадола с тяхното 
недвижимо и движимо имущество, и се разпорежда, след като то бъде разпродадено, приходите 
да се предоставят на държавната хазна.11 

В резултат на затварянето на бекташийските теккета, разпродажбата на 
имуществото им и разгонването на дервишите, живеещи в тях, пострадват и много 
бекташийски писмени източници, което от своя страна след възникването на модерната 
историческа наука се отразява негативно и върху изследванията върху бекташизма. В 
османската история този исторически акт е известен като “Vak`a-i Hayriye” 
(Благополучно събитие), но за самия бекташийски орден и за свързаните с бекташизма 
                                                 
11 Мухаллефат дефтерите са регистри, които описват недвижимото и движимото имущество на починал 
човек и се наричат още Терике дефтери. Въпросният регистър се намира във фонд Maliyeden Müdevver 
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това е една от най-трагичните страници в неговата история. Наред с човешките жертви 
и други нанесени на функционирането на братството вреди, една от най-големите 
загуби е унищожаването на много писмени документи, на безценни ръкописни 
съчинения, които се намирали в теккетата. Както посочва и Яшар Нури Йозтюрк, много 
от тези артефакти са били изгорени и по този начин безвъзвратно унищожени [Öztürk 
1992: 196; Sezgin 1990: 54-55; Fığlalı 1994: 179]. Все пак, част от тези документи и 
ръкописи попадат в частни ръце и разни обществени и религиозни институции, защото 
днес се откриват в библиотеки и архивохранилища в Турция и извън нея. 

От данните в мухаллефат дефтера от 1827 година става ясно, че някои 
бекташийски завиета са имали свои по-големи или по-малки сбирки от книги. 
Теккетата, в чието имущество намираме описани книги, са шест: теккето на Абдал 
Муса в село Текке кьой (каза Елмалъ) (днес в провинция Анталия, Турция), завието 
Гьобекли Сарач Баба в каза Фереджик (Гърция), завието Нефес Баба в каза Фереджик 
(Гърция), завието Кара Баба в Солун (Гърция), завието Хъзър Баба в каза Макри 
(Гърция) и теккето на Демир Баба в каза Хезарград (при с. Свещари (Мумджулар), 
Разградска област, Североизточна България). От описаните книги в завието на Абдал 
Муса в каза Елмалъ като брой и като съдържание се установява, че то имало доста 
добра и разнообразна за времето си библиотека. Тя съдържала 141 тома книги от 
различни жанрове. Като количество книгите в останалите завиета са много по-малко от 
тези в завието на Абдал Муса, но един поглед върху заглавията им показва сходство в 
жанровете, типа и съдържанието им. Основно това са религиозни текстове, 
литературни съчинения, животописно-агиографски съчинения, хадисна и правна 
литература, като последната е в ограничен обем. 

Описът на имуществото на останалите завиета не съдържа книги, но е много 
вероятно такива да е имало в тях и да са били скрити още преди закриването им от 
дервишите, които били разгонени, или пък да са унищожени от недобросъвестни лица 
при закриването им. Също така в настоящия дефтер не фигурират всички бекташийски 
теккета на Балканите и в Анадола, а за някои, които не са включени тук, знаем от други 
източници, че са притежавали книжни колекции. В регистъра към завието на Абдал 
Муса са отбелязани и стаи за обучение (мектеб одаларъ) – три на брой. За други 
теккета няма подобно отбелязване. Наличието на книжни колекции в някои теккета и 
на стаи за обучение в някои от тях налагат извода, че те са места за възпитание, 
обучение и образование както в традициите на мистичния път, така и в по-широк 
аспект. 

А) Библиотека в теккето на Абдал Муса в каза Елмалъ (Турция) 

Към момента на съставянето на описа в библиотеката на теккето на Абдал Муса 
в каза Елмалъ са регистрирани 141 тома книги. Сред тях фигурират много ценни 
съчинения за проучването на мистичната и алевийско-бекташийската традиция. Един 
поглед върху нейния фонд показва, че той включва: 1. кодекси с религиозна тематика – 
преписи на Свещения Коран, тълкувания и др.; 2. Поетични съчинения – сред тях са 
дивани на различни автори, популярни сред мюсюлманите в империята поеми, 
коментари на „Месневи‖ и др.; 3. Съчинения с религиозно-мистично съдържание – 
животоописания и жития на различни мистици, рисалета; 4. Исторически съчинения; 5. 
Епоси – сред тях са важните за проучването на различните проявления на исляма сред тюрките 
епоси за Ебу Муслим и Сейид Баттал Гази; 6. Речници - на персийски език и др. Сред поетичните 
съчинения присъства в значителна степен мистичната поезия, придобила голяма 
популярност сред различни среди в османските територии. 
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Сред животоописанията и житията на известни мистици, присъстващи в книжния фонд 
на теккето, са: Тезкирет-юл Евлия (Tezkiretü'l-Evliya) – вероятно препис от персийския 
оригинал на съчинението на персийския мистик и поет  Феридюддин Аттар (1136-1221) 
или пък негова османотурска версия; Менакъб-ъ Хаджи Бекташ Вели (Menâkıb-ı Hacı 
Bektaş Veli) – това е най-често срещаното съчинение в бекташийските среди и теккета; 
Менакъбнаме-и Емир Султан (Menâkıbnâme-i Emir Sultan). От популярните сред 
мюсюлманите поетични съчинения ще посочим Месневи на Джеляледдин Руми (Mesnevi-i 
Şerif), Меджнун и Лейля (Mecnûn ve Leyla), Юсуф и Зюлейха (Yusuf ve Züleyha), Хараб-и 
Гюлистан (Harâb-ı Gülistan), Касиде-и Ходжа Аттар (Kasîde-i Hoca Attar). Също така 
към поетичните съчинения спадат диваните на изтъкнати бекташийски поети като 
Вирани, Гевхери, Джеми, както и на шиитския поет Фузули, влизащ в числото на 
Седемте големи поети на алевийско-бекташийската традиция (Yedi Ulu Ozan) – Диван-и 
Вирани (Divân-ı Virâni), Диван-и Гевхери (Divân-ı Gevheri), Диван-и Джем‟и (Divân-ı Cem'i), 
Диван-и Фузули (Divân-ı Fuzuli) и Хадикатю‟с-Сюеда ( Hadikâtü's – Süeda) на Фузули. 

Колекцията включва също коментари на Mesnevi (Şerh-i Mesnevi Manzum) на 
Джеляледдин Руми, на Бостан на Сади (Şerh-i Bostan), на дивана на Сурури (Şerh-i 
Külliyât-ı Surûri) и др. Ценни са и трактатите от типа рисале, които представят основите 
на мистицизма и мистичните възгледи, споделяни от различни автори. В тази група 
попадат рисалетата на Султан Вирани (Risâle-i Sultan Virâni) и на Джабири (Risâle-i 
Cabiri). Вече посочихме, че от епичния жанр присъстват ценните за нас епоси за Ебу 
Мюслим (Destân-ı Ebu Müslim) и Сейид Баттал Гази (Tarih-i Seyyid Battal Gazi). 
Впрочем ето част от книжия фонд на теккето: 

1. Kur'an-ı Kerîm - 13 броя 
2. Enâm-ı Şerif (Сбирка на най-четените сури и айети от Корана) - 3 броя 
3. Tarih-i Altıparmak - 1 брой 
4. Menâfii'n-Nas - 1 брой 
5. Kütüb-i Nakıs-ı Hadîka - 1 брой 
6. Tecvîd - 1 брой 
7. Mecnûn ve Leyla - 1 брой 
8. Avâmil-i Atik - 1 брой 
9. Sarf Cümlesi - 1 брой 
10. Destân-ı Ebu Müslim - 1 брой 
11. Tezkiretü'l-Evliya - 1 брой 
12. Şerh-i Mesnevi Manzum - 1 брой 
13. Şerh-i Külliyât-ı Surûri - 1 брой 
14. Makâlat-ı Hacı Bektaş Veli (на турски език) - 1 брой 
15. Makâlat-ı Hacı Bektaş Veli (на персийски език) - 1 брой 
16. Şerh-i Besmele-i Şerif - 1 брой 
17. Lügât-ı Müntehâb - 1 брой 
18. Harâb-ı Gülistan - 1 брой 
19. Kütüb-i Fârisi - 1 брой 
20. Yusuf ve Züleyha - 1 брой 
21. Şerh-i Bostan - 1 брой 
22. Kasîde-i Hoca Attar - 1 брой 
23. Hutbetü'l-Beyân - 1 брой 
24. Menâkıb-ı Hacı Bektaş Veli – 1 брой 
25. Tarih-i Seyyid Battal Gazi – 1 брой 
26. Tuhfe-i Kebîr Şerhi – 1 брой 
27. Menâkıbnâme-i Emir Sultan – 1 брой 

28. Muhammediyye – 1 брой 
29. Kütüb-i İstiare – 1 брой 
30. Kanunnâme – 1 брой 
31. Divân-ı Virâni – 1 брой 
32. Farsça Siyer – 1 брой 
33. Hadikâtü's- Süeda – 1 брой 
34. Divân-ı Gevheri – 1 брой 
35. Tezkiretü's- Şuara – 1 брой 
36. Hilyetü'ş- Şerif – 1 брой 
37. Telhisü'l- Hakâyık – 1 брой 
38. Divân-ı Cem'i – 1 брой 
39. Şerh-i Mısbah – 1 брой 
40. Divân-ı Fuzuli – 1 брой 
41. Hikayât-ı Yazıcızâde Ahmet Bican – 1 брой 
42. Divân-ı Nef i – 1 брой 
43. Kütüb-i Baharistan – 1 брой 
44. Hediye-i Nabi Efendi – 1 брой 
45. Risâle-i Cabiri – 1 брой 
46. 1 Tomar resmi yazışma – 1 том официална кореспонденция 
47. Risâle-i Sultan Virâni – 1 брой 
48. Mesnevi-i Şerif – 1 брой 
49. Lügât-ı Farisi – 1 брой. 
 
Изнесеният списък съставлява само част от колекцията и сме сигурни, че тя е 

съдържала и други ръкописни съчинения от голяма важност за проучването на 
бекташизма и на литературата с религиозно-мистично съдържание. Същевременно 
изброените заглавия са индикатор за читателските интереси на дервишите в теккето. 
Явно с най-голям интерес се ползвали животоописанията на мистиците светци и 
поетичните съчинения, както и епосите за герои, почитани от традицията. Прави 
впечатление, че освен от Свещения Коран, от който е имало повече екземпляри, от 
останалите съчинения имало само по един екземпляр. Любопитна е съдбата на тези 
ръкописи след закриването на теккето и разпродажбата на имуществото му. Засега не 
ни е известно дали те са попаднали в частни ръце и са се разпилели или пък са били 
пренесени като единна колекция в някоя друга обществена или вакъфска библиотека. 

При анализирането на заглавията се установява, че немалко от намиращите се тук 
съчинения могат да бъдат открити в теккета и на другите тарикати – на първо място 
Свещеният Коран (Kur'an-ı Kerîm; Enâm-ı Şerif), популярното Мохаммедийе 
(Мuhammediyye), съчинения по граматика на арабски и персийски език, речници, 
различни касидета, месневи, и в този аспект то било в сходна рамка с центровете на 
другите мистични братства. Но наред с това тук присъстват съчинения, произхождащи 
от средите на алевийско-бекташийската традиция и вероятно са се срещали само в 
теккетата, свързани с нея. Именно те според нас представляват и идентификационния 
код на книжната колекция на това текке, който я отличава от тези в мистичните 
центрове на другите тарикати. Книгите от колекцията на теккето се четяли в 
помещението за обучение, което се наричало мектеб одасъ, но няма информация за 
това дали е можело да е заемат за четене и от миряните, адепти на бекташийската 
традиция, живеещи в селата. Това може да се установи при работа със самите ръкописи 
или с каталози, ако има запазени такива. 

Б) Книжна колекция в теккето Кара Баба в Солун 
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Сред животоописанията и житията на известни мистици, присъстващи в книжния фонд 
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В описаното имущество на теккето Кара Баба в Солун също фигурират книги. Това 
са: 

1. Mushâf-ı Şerîf - 3 cild (3 тома) 
2. Mesnevî-i Şerîf - l cild (1 том)  
3. Kütüb-i fikıhdan - 2 cild (2 тома) 
4. Sadrüs Şerife - l cild (1 том) 
5. Fıkhiye Şerhi - l cild (1 том) 
6. Na't-ı Rasûl – l cild (1 том) 
7. Atîk-i avâmil - l cild (1 том) 
8. Dad (?) dibacesi - l cild (1 том) 
9. Atîk-i Ferâis - l cild (1 том) 
10. Şerh-i vasat - l cild (1 том) 
11. Evrâk-ı Perişan - 5 cild (5 тома) 
От списъка прави впечатление, че тази колекция е доста по-бедна в жанрово 

отношение и като заглавия. Видно е, че от Корана има три броя, а от всички останали 
заглавия - по един екземпляр. В сбирката присъстват „Месневи” на Руми или някаква 
присбособена от оригиналния текст сбирка от съчинението, книги с правно 
съдържание, сбирка със слова на Пророка Мохамед и други кодекси, които засега не 
сме идентифицирали. За последното заглавие „Evrâk-ı Perişan” допускаме, че това вероятно 
са различни и разнотипни документи и писмени текстове, които са били подвързани заедно и са 
съставили цели 5 тома. Както заглавието подсказва, това не е едно съчинение, а измежду 
писмените текстове, подвързани заедно вероятно могат да се намерят различни неща – от 
официални документи до различни кратки по обем съчинения или откъси от такива, иляхи, 
нефеси и др. 

В) Книжна колекция в теккето Гьобекли Сарач Баба в каза Фереджик12, лива Чирмен  
Сред описаното имущество на теккето Гьобекли Сарач Баба откриваме описани само две 

заглавия: 
- Kelam-ı Kadîm – 2 cild (2 тома) 
- Kûtûb-i mütenevvia – 15 cild (15 тома) 

Първото е всъщност Коранът, представен с два екземпляра, докато второто засега остава 
неидентифицирано. 

Г) Книжна колекция в теккето Нефес Баба в каза Фереджик, лива Чирмен 
Сред имуществото на теккето Нефес Баба, намиращо се също в каза Фереджик (в 

района на град Фере), което при разпродажбата възлязло на 3120 гроша, откриваме 
заглавията: 

- Kelam-ı Kadîm – 1 cild (1 том) 
- Tarih-i Ebu Müslim – 1 cild (1 том) 
- Tarih-i Kahramâne Fasık - 1 cild (1 том) 
- Tarih-i Diğer - 1 cild (1 том) 

Видно е, че освен Корана, в колекцията са застъпени исторически съчинения. От 
посочените заглавия Tarih-i Ebu Müslim (Историята на Ебу Мюслим) присъстваше и в 
колекцията на теккето на Абдал Муса. Този епос под различни заглавия – Destan-ı Ebu 
Müslim, Ebu Müslimname, Tarih-i Ebu Müslim, е бил популярен сред алевийско-

                                                 
12 Фереджик (Фере) e малък град в Североизточна Гърция, в близост до река Марица, по протежението на пътя 
Александруполис (Дедеагач) – Ипсала. Градът е превзет от османците начело със сина на Орхан Гази – Сюлейман 
Паша през 1357-58 година. Според хрониста Оруч Бей пък това става между 1359-1363 г. от Евренос Бей. Според най-
ранния запазен османски регистър за района – иджмал дефтер от 1455 година, в града има 215 мюсюлмански и 58 
християнски ханета. Също така са регистрирани един месджид, едно завие, един хамам, един кервансарай. Сред 
останките от османската епоха е тюрбето на бекташийския шейх Ибрахим Баба. 

 

бекташийските среди. Османотурски препис на части от историята за Ебу Мюслим, 
правен през 50-те години на миналия век, сме виждали и у представители на тази 
общност в село Севар (Разградска област). Допускаме да е имало и други подобни 
преписи. Ръкопис на Tarih-i Kahraman пък е запазен днес в колекцията на 
Ориенталския отдел на НБКМ. Допускаме, че това историческо съчинение може да е 
идентично с фигуриращото в посоченото текке, което е индикация за неговата 
популярност на Балканите. 

Д) Книжна колекция в теккето Хъзър Баба в каза Макри13, лива Чирмен 
Сред имуществото на теккето са описани следните заглавия: 

- Manzum Kütûb-i Kilar – 1 cild (1 том) 
- Yusuf (ile) Zeliha Kasidesi – 1 cild (1 том) 
- Enam – 1 cild (1 том) 

Виждаме, че в тази колекция присъстват сборник с най-известните сури от Корана 
(Enam) и две поетични произведения. 

E) Книжна колекция в теккето на Демир Баба в каза Хезарград (до село 
Свещари (Мумджулар), Разградска област) 

Теккето на Демир Баба е единственото в българските територии, сред 
имуществото на което са записани книги. В регистъра откриваме следните заглавия: 

1. Tefsir sure-i vâki'a - 1 cild (1 том) 
2. Sebritî (?) - 1 cild (1 том) 
3. Kıssâ-i İbrahim ibn Edhem - 1 cild (1 том) 
4. Envârü'l-âşikîn - 1 cild (1 том) 
5. Tezkîretü'l-Evliyâ - 1 cild (1 том) 
6. Gazâvât-ı İmâm Hasan (RA) - 1 cild (1 том) 
7. Gazâvât-ı İmâm Âlî (RA) – 1 cild (1 том) 
Този списък показва, че малкият фонд на библиотеката на теккето при неговото 

закриване в 1826/27 година е включвал важни и популярни сред мюсюлманите мистични 
съчинения и съчинения с алевийски характер - описания за живота и битките за вярата на имам 
Али и имам Хасан (големият син на Хазрети Али и Хазрети Фатима и втори шиитски имам). 
Последното е съвсем логично в контекста на обстоятелството, че това текке е ключов център на 
алевизма в Североизточна България и румелийските провинции на империята. Интересни са 
трите заглавия, свързани с мистицизма – Kıssâ-i İbrahim ibn Edhem (Разказ за Ибрахим 
ибн Едхем), Envârü'l-âşikîn (Сиянията на влюбените (в Бога)) и Tezkîretü'l-Evliyâ 
(Животоописания на светците). Последното съчинение - Tezkîretü'l-Evliyâ, несъмнено 
е или препис на съчинението на Феридюддин Аттар в персийския му вариант, или пък 
препис на някоя от османотурските му версии. Засега обаче не знаем коя от тези 
хипотези е истинна, защото регистърът не съдържа друга информация. Според нас е 
по-вероятно да е втората, защото сред дервишите, свързани с алевийско-бекташийската 
традиция, не са били много знаещите персийски език. 

Другото съчинение - Kıssâ-i İbrahim ibn Edhem, несъмнено е било препис на 
някоя от популярните компилации от предания за Ибрахим ибн Едхем. Разказите за 
този персонаж стават доста популярни сред мистичните среди и дори сред 
обикновените мюсюлмани в широко географско пространство от Централна Азия до 
Балканите и от съчиненията, в които той е централна фигура, се срещат немалко 
преписи. Според преданието той бил владетел на Балх (Хорасан), но след различни 
„странни‖ и „необикноени‖ неща, които му се присънили и случили и герой в които 
                                                 
13 Макри е бил център на каза в османската епоха, днес е неголямо селище в Беломорска Тракия, община 
Александруполис (Дедеагач), Гърция. Отстои на по-малко от километър от беломорския бряг в 
полегатите възвишения на планината Овчарица. 
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2. Mesnevî-i Şerîf - l cild (1 том)  
3. Kütüb-i fikıhdan - 2 cild (2 тома) 
4. Sadrüs Şerife - l cild (1 том) 
5. Fıkhiye Şerhi - l cild (1 том) 
6. Na't-ı Rasûl – l cild (1 том) 
7. Atîk-i avâmil - l cild (1 том) 
8. Dad (?) dibacesi - l cild (1 том) 
9. Atîk-i Ferâis - l cild (1 том) 
10. Şerh-i vasat - l cild (1 том) 
11. Evrâk-ı Perişan - 5 cild (5 тома) 
От списъка прави впечатление, че тази колекция е доста по-бедна в жанрово 

отношение и като заглавия. Видно е, че от Корана има три броя, а от всички останали 
заглавия - по един екземпляр. В сбирката присъстват „Месневи” на Руми или някаква 
присбособена от оригиналния текст сбирка от съчинението, книги с правно 
съдържание, сбирка със слова на Пророка Мохамед и други кодекси, които засега не 
сме идентифицирали. За последното заглавие „Evrâk-ı Perişan” допускаме, че това вероятно 
са различни и разнотипни документи и писмени текстове, които са били подвързани заедно и са 
съставили цели 5 тома. Както заглавието подсказва, това не е едно съчинение, а измежду 
писмените текстове, подвързани заедно вероятно могат да се намерят различни неща – от 
официални документи до различни кратки по обем съчинения или откъси от такива, иляхи, 
нефеси и др. 

В) Книжна колекция в теккето Гьобекли Сарач Баба в каза Фереджик12, лива Чирмен  
Сред описаното имущество на теккето Гьобекли Сарач Баба откриваме описани само две 

заглавия: 
- Kelam-ı Kadîm – 2 cild (2 тома) 
- Kûtûb-i mütenevvia – 15 cild (15 тома) 

Първото е всъщност Коранът, представен с два екземпляра, докато второто засега остава 
неидентифицирано. 

Г) Книжна колекция в теккето Нефес Баба в каза Фереджик, лива Чирмен 
Сред имуществото на теккето Нефес Баба, намиращо се също в каза Фереджик (в 

района на град Фере), което при разпродажбата възлязло на 3120 гроша, откриваме 
заглавията: 

- Kelam-ı Kadîm – 1 cild (1 том) 
- Tarih-i Ebu Müslim – 1 cild (1 том) 
- Tarih-i Kahramâne Fasık - 1 cild (1 том) 
- Tarih-i Diğer - 1 cild (1 том) 

Видно е, че освен Корана, в колекцията са застъпени исторически съчинения. От 
посочените заглавия Tarih-i Ebu Müslim (Историята на Ебу Мюслим) присъстваше и в 
колекцията на теккето на Абдал Муса. Този епос под различни заглавия – Destan-ı Ebu 
Müslim, Ebu Müslimname, Tarih-i Ebu Müslim, е бил популярен сред алевийско-

                                                 
12 Фереджик (Фере) e малък град в Североизточна Гърция, в близост до река Марица, по протежението на пътя 
Александруполис (Дедеагач) – Ипсала. Градът е превзет от османците начело със сина на Орхан Гази – Сюлейман 
Паша през 1357-58 година. Според хрониста Оруч Бей пък това става между 1359-1363 г. от Евренос Бей. Според най-
ранния запазен османски регистър за района – иджмал дефтер от 1455 година, в града има 215 мюсюлмански и 58 
християнски ханета. Също така са регистрирани един месджид, едно завие, един хамам, един кервансарай. Сред 
останките от османската епоха е тюрбето на бекташийския шейх Ибрахим Баба. 

 

бекташийските среди. Османотурски препис на части от историята за Ебу Мюслим, 
правен през 50-те години на миналия век, сме виждали и у представители на тази 
общност в село Севар (Разградска област). Допускаме да е имало и други подобни 
преписи. Ръкопис на Tarih-i Kahraman пък е запазен днес в колекцията на 
Ориенталския отдел на НБКМ. Допускаме, че това историческо съчинение може да е 
идентично с фигуриращото в посоченото текке, което е индикация за неговата 
популярност на Балканите. 

Д) Книжна колекция в теккето Хъзър Баба в каза Макри13, лива Чирмен 
Сред имуществото на теккето са описани следните заглавия: 

- Manzum Kütûb-i Kilar – 1 cild (1 том) 
- Yusuf (ile) Zeliha Kasidesi – 1 cild (1 том) 
- Enam – 1 cild (1 том) 

Виждаме, че в тази колекция присъстват сборник с най-известните сури от Корана 
(Enam) и две поетични произведения. 

E) Книжна колекция в теккето на Демир Баба в каза Хезарград (до село 
Свещари (Мумджулар), Разградска област) 

Теккето на Демир Баба е единственото в българските територии, сред 
имуществото на което са записани книги. В регистъра откриваме следните заглавия: 

1. Tefsir sure-i vâki'a - 1 cild (1 том) 
2. Sebritî (?) - 1 cild (1 том) 
3. Kıssâ-i İbrahim ibn Edhem - 1 cild (1 том) 
4. Envârü'l-âşikîn - 1 cild (1 том) 
5. Tezkîretü'l-Evliyâ - 1 cild (1 том) 
6. Gazâvât-ı İmâm Hasan (RA) - 1 cild (1 том) 
7. Gazâvât-ı İmâm Âlî (RA) – 1 cild (1 том) 
Този списък показва, че малкият фонд на библиотеката на теккето при неговото 

закриване в 1826/27 година е включвал важни и популярни сред мюсюлманите мистични 
съчинения и съчинения с алевийски характер - описания за живота и битките за вярата на имам 
Али и имам Хасан (големият син на Хазрети Али и Хазрети Фатима и втори шиитски имам). 
Последното е съвсем логично в контекста на обстоятелството, че това текке е ключов център на 
алевизма в Североизточна България и румелийските провинции на империята. Интересни са 
трите заглавия, свързани с мистицизма – Kıssâ-i İbrahim ibn Edhem (Разказ за Ибрахим 
ибн Едхем), Envârü'l-âşikîn (Сиянията на влюбените (в Бога)) и Tezkîretü'l-Evliyâ 
(Животоописания на светците). Последното съчинение - Tezkîretü'l-Evliyâ, несъмнено 
е или препис на съчинението на Феридюддин Аттар в персийския му вариант, или пък 
препис на някоя от османотурските му версии. Засега обаче не знаем коя от тези 
хипотези е истинна, защото регистърът не съдържа друга информация. Според нас е 
по-вероятно да е втората, защото сред дервишите, свързани с алевийско-бекташийската 
традиция, не са били много знаещите персийски език. 

Другото съчинение - Kıssâ-i İbrahim ibn Edhem, несъмнено е било препис на 
някоя от популярните компилации от предания за Ибрахим ибн Едхем. Разказите за 
този персонаж стават доста популярни сред мистичните среди и дори сред 
обикновените мюсюлмани в широко географско пространство от Централна Азия до 
Балканите и от съчиненията, в които той е централна фигура, се срещат немалко 
преписи. Според преданието той бил владетел на Балх (Хорасан), но след различни 
„странни‖ и „необикноени‖ неща, които му се присънили и случили и герой в които 
                                                 
13 Макри е бил център на каза в османската епоха, днес е неголямо селище в Беломорска Тракия, община 
Александруполис (Дедеагач), Гърция. Отстои на по-малко от километър от беломорския бряг в 
полегатите възвишения на планината Овчарица. 
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бил тайнственият персонаж Хъзър, Ибрахим ибн Едхем изоставил трона и се отдал на 
странствания, възприемайки мистицизма като философия [Öngören, Albayrak 2000: 
295]. Приема се, че източник на различните турски варианти на съчиненията за тази 
личност, срещани под заглавията Kıssâ-i İbrahim ibn Edhem, İbrahim bin Edhem hikayeleri, 
İbrahim bin Edhem menkıbeleri, İbrahim Edhem Destanı, е съчинението на Аттар Tezkîretü'l-
Evliyâ, което също присъства в колекцията на теккето. 

Заглавието Envâru‟l-Âşikîn (Енвар юл-Ашъкън) трябва да е съчинението на 
Язъджъоглу Ахмед Биджан (починал след 870/1466), което е един от образците на 
популярната религиозно-мистична литература, създадена в ранната османска епоха – 
XV век. То е било много популярно сред тюркското население в широк географски 
обхват. За автора на това съчинение намираме любопитна информация у Евлия Челеби, 
пряко свързана с разглежданата тук тема и си струва да я представим, макар тя да има 
отношение към позициите на мистицизма в друг район – Софийско. 

Когато описва София и местата за разходки (mesire) в нейната околност, Челеби 
изрежда Корубааларъ месиреси, намиращо се между София и планината Витоша, което 
било много популярно и хубаво място за разходки и можело да се сравни с други 
прочути подобни места; Лалапаша месиреси, Ахмед Биджан месиреси и др. За Ахмед 
Биджан месиреси, което се намирало в Корубааларъ месиреси, пътеписецът съобщава: 
“Мястото за разходки (паркът) Ахмед Биджан в старо време е било поддържано и 
гледано текке. Лозята му все още стоят. Гелиболулу Язъджъзаде Ахмед Биджан 
живеел тук. Ашъкът (метафорично има смисъл на „влюбеният в Бога‖ мистик), който 
е загубил душата си, намира нов живот в това място. И то е в Кору бааларъ”. 
(„Ahmed Bican Mesiresi eskiden bakımlı bir tekke imiş. Bağları hala duruyor. Gelibolulu 
Yazıcızade Ahmed Bican burada otururdu. Cansız olan aşık bu mesirede yeniden hayat bulur. 
Bu da Koru bağlarındadır.”) [Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1999: 311]. 

По-нататък в пътеписа си, когато отново описва местата за посещение 
(зияретгях) в София, той пише: 

“В Кору бааларъ пък се намира гробът на Хазрети Ахмед Биджан бин Язъджъ. 
Тази личност е собственикът (авторът) на книгата „Енвар юл-ашъкин”, той е брат 
на автора на „Мохаммедийе” Язъджъоглу Мехмед Ефенди от Гелиболу. Дори е 
сигурно и установено, че е написал „Енвар юл-ашъкин” в тези Кору бааларъ в София. 
Според разказите на софийските учени хора Ахмед Биджан, след като не могъл да 
постигне съгласие с брат си Мехмед Ефенди в научните диспути, дошъл чрез сеяхат 
(ритуално пътуване при дервишите - Н. Г.) в София и бил пленен от мястото, която 
отваряло и съживявало сърцата, и останал тук. Когато починал, халифетата му го 
погребали в теккето му. Казват, че брат му Мехмед Ефенди е погребан в Гелиболу. Но 
то е макам на Биджан. А това в София е мястото, където лежи Ахмед Биджан.” 
(„Koru bağlarında ise Hazter-i Ahmed Bican bin Yazıcı‟nın kabri vardır. Bu zat “Envar ül- 
âşıkin” kitabının sahibi Ahmed Bican‟dır ki, Gelibolu‟da Muhammediye müellifi Yazıcıoğlu 
Mehmed Efendinin kardeşidir. Hatta “Envar ül- âşıkin”i bu Sofya‟nın Koru bağlarında yazdığı 
sabit ve muhakkaktır. Sofya bilginlerinin dediğine göre, Ahmed Bican, kardeşi Mehmed Efendi ile ilmi 
münakaşada anlaşamayıp, seyahat ile Sofya‟ya gelerek gönül açıcı toprağından hoşlanıp kalmıştır. 
Vefat edince halifeleri tekkesine gömmüşlerdir. Kardeşi Mehmed Efendi Gelibolu‟da gömülüdür 
derler. Amma o, Bican makamıdır. Bu Sofya‟daki ise Ahmed Bican‟ın yattığı yerdir.”) [Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi 1999: 322-323]. 

От цитирания откъс от пътеписа на Евлия Челеби се извеждат няколко важни момента: - 
че Ахмед Биджан след някакво „научно неразбирателство‖ с брат си Язъджъоглу Мехмед 
Ефенди напуска Гелиболу (Галиполи) и тръгва на странстване, характерно за дервишите 
(сеяхат); - при това странстване той посещава София и много харесва нейните гористи 
околности; - установява се тук и си основава текке, което с времето събира негови ученици и 

последователи; - именно тук в това текке той пише съчинението си „Envâru‟l-Âşikîn”; - след 
смъртта си Ахмед Биджан е погребан тук от своите последователи (халифета) и гробът 
му става място за посещение и поклонение. Мистичната традиция свързва Ахмед 
Биджан с Хаджи Байрам Вели (1352-1429), духовен епоним на тариката Байрамийе, 
който придобил известност и влияние в ранната османска епоха и дори получил 
благосконността на султан Мурад Втори (1421-1451). 

Съчинението „Envâru‟l-Âşikîn” се състои от пет основни глави (Баб) и представя 
възгледите за Вселенския ред, за съществата на земята и небето, за сътворението, 
Божествената мъдрост, за пророците и пророчеството, за чудесата на пророците. 
Специални части са посветени на Хазрети Мохамед, на неговата дъщеря Хазрети 
Фатима, внуците му Хасан и Хюсеин, на праведните халифи. В четвъртата глава се 
говори за Деня на Страшния съд (Kıyâmet günü), като се представят и коментират някои 
хадиси, които описват събития, които ще предхождат и ще следват този ден. Тези 
хадиси са играли важна роля във формирането на религиозната култура на народа и 
неговия поглед към живота [Uzun 1995: 259; Seyhan 2006: 40]. Изключителната 
популярност на това съчинение е предпоставка за появата на много преписи от него, 
повечето от които се съхраняват в библиотеката Сюлейманийе в Истанбул, библиотеката 
на Истанбулския университет, в ръкописната колекция в двореца Топкапъ в Истанбул. 
Изглежда, че единият от преписите в библиотеката Сюлейманийе е постъпил от Търново 
и вероятно е правен в този град, ако съдим по името на фондообразувателя [Tırnovalı, nr. 
847]. 

Когато говорим за теккето на Демир Баба обаче, за нас е интригуващо защо все 
пак неговата книжна колекция не е особено голяма при положение, че това е много 
важен алевийско-бекташийски център. Смятме, че в теккето вероятно е имало и други 
ръкописи, но те са били взети или унищожени в смутното време. Любопитно е защо сред 
регистрираните книги не фигурира ключово за този център съчинение, а именно 
житието (вилайетнаме) на неговия духовен патрон Демир Баба (Тимур Баба), написано 
от дервиши, свързани с религиозно-мистичната традиция, която той представлява и с 
култа към него. Макар да са възможни различни хипотези за датировката на този 
ръкопис, при всички случаи отнасяме неговото написване преди удара върху бекташийския 
тарикат и бекташийските теккета през злополучната 1826 година.14 Интригуващо е защо тогава 
то липсва от книжната колекция на теккето. Предполагаме, че или неговият оригинал, или 
препис от него се намирал в теккето, но е бил взет от някой от дервишите, разгонени от там, и не 
е заварен в момента на описването от чиновниците, или пък умишлено е бил укрит от тях, което 
вероятно се е случило и с други книги. 

В подкрепа на тази хипотеза говори обстоятелството, че този ръкопис излиза на 
бял свят, съхранен от представители на алевийско-бекташийската общност в Дуловско и 
преписван от представители на същата общност и в близките села в Лудогорието. 
Според твърдения на емигрирали в Турция жители от село Свещари (Мумджулар), 
свързани с бекташизма15, препис на този ръкопис имало в теккето на Демир Баба и той 
направил препис от него, който отнесъл със себе си в Турция. Също така в една тетрадка 
с нефеси на представители на тази общност от село Севар има един нефес, в който се 
описват събития за разгонване на дервиши, но не е дадена никаква година. Допускаме, 
че може да се визират споменатите събития. 

Любопитно е също дали в библиотеката на теккето е имало джьонкове и меджмуи 
- сборници, в които са били записвани стихове-песни с религиозно съдържание, 
изпълнявани от алеви-бекташите (нефеси, иляхи, дивани, кошма и др.) на религиозно-
                                                 
14 В наши публикации сме коментирали въпроса за датировката му: Граматикова 2011: 231-254; 
Граматикова 1998: 400-435. 
15 Сюлейман Салтък – емигрирал през 50-те години на миналия век. 
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бил тайнственият персонаж Хъзър, Ибрахим ибн Едхем изоставил трона и се отдал на 
странствания, възприемайки мистицизма като философия [Öngören, Albayrak 2000: 
295]. Приема се, че източник на различните турски варианти на съчиненията за тази 
личност, срещани под заглавията Kıssâ-i İbrahim ibn Edhem, İbrahim bin Edhem hikayeleri, 
İbrahim bin Edhem menkıbeleri, İbrahim Edhem Destanı, е съчинението на Аттар Tezkîretü'l-
Evliyâ, което също присъства в колекцията на теккето. 

Заглавието Envâru‟l-Âşikîn (Енвар юл-Ашъкън) трябва да е съчинението на 
Язъджъоглу Ахмед Биджан (починал след 870/1466), което е един от образците на 
популярната религиозно-мистична литература, създадена в ранната османска епоха – 
XV век. То е било много популярно сред тюркското население в широк географски 
обхват. За автора на това съчинение намираме любопитна информация у Евлия Челеби, 
пряко свързана с разглежданата тук тема и си струва да я представим, макар тя да има 
отношение към позициите на мистицизма в друг район – Софийско. 

Когато описва София и местата за разходки (mesire) в нейната околност, Челеби 
изрежда Корубааларъ месиреси, намиращо се между София и планината Витоша, което 
било много популярно и хубаво място за разходки и можело да се сравни с други 
прочути подобни места; Лалапаша месиреси, Ахмед Биджан месиреси и др. За Ахмед 
Биджан месиреси, което се намирало в Корубааларъ месиреси, пътеписецът съобщава: 
“Мястото за разходки (паркът) Ахмед Биджан в старо време е било поддържано и 
гледано текке. Лозята му все още стоят. Гелиболулу Язъджъзаде Ахмед Биджан 
живеел тук. Ашъкът (метафорично има смисъл на „влюбеният в Бога‖ мистик), който 
е загубил душата си, намира нов живот в това място. И то е в Кору бааларъ”. 
(„Ahmed Bican Mesiresi eskiden bakımlı bir tekke imiş. Bağları hala duruyor. Gelibolulu 
Yazıcızade Ahmed Bican burada otururdu. Cansız olan aşık bu mesirede yeniden hayat bulur. 
Bu da Koru bağlarındadır.”) [Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1999: 311]. 

По-нататък в пътеписа си, когато отново описва местата за посещение 
(зияретгях) в София, той пише: 

“В Кору бааларъ пък се намира гробът на Хазрети Ахмед Биджан бин Язъджъ. 
Тази личност е собственикът (авторът) на книгата „Енвар юл-ашъкин”, той е брат 
на автора на „Мохаммедийе” Язъджъоглу Мехмед Ефенди от Гелиболу. Дори е 
сигурно и установено, че е написал „Енвар юл-ашъкин” в тези Кору бааларъ в София. 
Според разказите на софийските учени хора Ахмед Биджан, след като не могъл да 
постигне съгласие с брат си Мехмед Ефенди в научните диспути, дошъл чрез сеяхат 
(ритуално пътуване при дервишите - Н. Г.) в София и бил пленен от мястото, която 
отваряло и съживявало сърцата, и останал тук. Когато починал, халифетата му го 
погребали в теккето му. Казват, че брат му Мехмед Ефенди е погребан в Гелиболу. Но 
то е макам на Биджан. А това в София е мястото, където лежи Ахмед Биджан.” 
(„Koru bağlarında ise Hazter-i Ahmed Bican bin Yazıcı‟nın kabri vardır. Bu zat “Envar ül- 
âşıkin” kitabının sahibi Ahmed Bican‟dır ki, Gelibolu‟da Muhammediye müellifi Yazıcıoğlu 
Mehmed Efendinin kardeşidir. Hatta “Envar ül- âşıkin”i bu Sofya‟nın Koru bağlarında yazdığı 
sabit ve muhakkaktır. Sofya bilginlerinin dediğine göre, Ahmed Bican, kardeşi Mehmed Efendi ile ilmi 
münakaşada anlaşamayıp, seyahat ile Sofya‟ya gelerek gönül açıcı toprağından hoşlanıp kalmıştır. 
Vefat edince halifeleri tekkesine gömmüşlerdir. Kardeşi Mehmed Efendi Gelibolu‟da gömülüdür 
derler. Amma o, Bican makamıdır. Bu Sofya‟daki ise Ahmed Bican‟ın yattığı yerdir.”) [Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi 1999: 322-323]. 

От цитирания откъс от пътеписа на Евлия Челеби се извеждат няколко важни момента: - 
че Ахмед Биджан след някакво „научно неразбирателство‖ с брат си Язъджъоглу Мехмед 
Ефенди напуска Гелиболу (Галиполи) и тръгва на странстване, характерно за дервишите 
(сеяхат); - при това странстване той посещава София и много харесва нейните гористи 
околности; - установява се тук и си основава текке, което с времето събира негови ученици и 

последователи; - именно тук в това текке той пише съчинението си „Envâru‟l-Âşikîn”; - след 
смъртта си Ахмед Биджан е погребан тук от своите последователи (халифета) и гробът 
му става място за посещение и поклонение. Мистичната традиция свързва Ахмед 
Биджан с Хаджи Байрам Вели (1352-1429), духовен епоним на тариката Байрамийе, 
който придобил известност и влияние в ранната османска епоха и дори получил 
благосконността на султан Мурад Втори (1421-1451). 

Съчинението „Envâru‟l-Âşikîn” се състои от пет основни глави (Баб) и представя 
възгледите за Вселенския ред, за съществата на земята и небето, за сътворението, 
Божествената мъдрост, за пророците и пророчеството, за чудесата на пророците. 
Специални части са посветени на Хазрети Мохамед, на неговата дъщеря Хазрети 
Фатима, внуците му Хасан и Хюсеин, на праведните халифи. В четвъртата глава се 
говори за Деня на Страшния съд (Kıyâmet günü), като се представят и коментират някои 
хадиси, които описват събития, които ще предхождат и ще следват този ден. Тези 
хадиси са играли важна роля във формирането на религиозната култура на народа и 
неговия поглед към живота [Uzun 1995: 259; Seyhan 2006: 40]. Изключителната 
популярност на това съчинение е предпоставка за появата на много преписи от него, 
повечето от които се съхраняват в библиотеката Сюлейманийе в Истанбул, библиотеката 
на Истанбулския университет, в ръкописната колекция в двореца Топкапъ в Истанбул. 
Изглежда, че единият от преписите в библиотеката Сюлейманийе е постъпил от Търново 
и вероятно е правен в този град, ако съдим по името на фондообразувателя [Tırnovalı, nr. 
847]. 

Когато говорим за теккето на Демир Баба обаче, за нас е интригуващо защо все 
пак неговата книжна колекция не е особено голяма при положение, че това е много 
важен алевийско-бекташийски център. Смятме, че в теккето вероятно е имало и други 
ръкописи, но те са били взети или унищожени в смутното време. Любопитно е защо сред 
регистрираните книги не фигурира ключово за този център съчинение, а именно 
житието (вилайетнаме) на неговия духовен патрон Демир Баба (Тимур Баба), написано 
от дервиши, свързани с религиозно-мистичната традиция, която той представлява и с 
култа към него. Макар да са възможни различни хипотези за датировката на този 
ръкопис, при всички случаи отнасяме неговото написване преди удара върху бекташийския 
тарикат и бекташийските теккета през злополучната 1826 година.14 Интригуващо е защо тогава 
то липсва от книжната колекция на теккето. Предполагаме, че или неговият оригинал, или 
препис от него се намирал в теккето, но е бил взет от някой от дервишите, разгонени от там, и не 
е заварен в момента на описването от чиновниците, или пък умишлено е бил укрит от тях, което 
вероятно се е случило и с други книги. 

В подкрепа на тази хипотеза говори обстоятелството, че този ръкопис излиза на 
бял свят, съхранен от представители на алевийско-бекташийската общност в Дуловско и 
преписван от представители на същата общност и в близките села в Лудогорието. 
Според твърдения на емигрирали в Турция жители от село Свещари (Мумджулар), 
свързани с бекташизма15, препис на този ръкопис имало в теккето на Демир Баба и той 
направил препис от него, който отнесъл със себе си в Турция. Също така в една тетрадка 
с нефеси на представители на тази общност от село Севар има един нефес, в който се 
описват събития за разгонване на дервиши, но не е дадена никаква година. Допускаме, 
че може да се визират споменатите събития. 

Любопитно е също дали в библиотеката на теккето е имало джьонкове и меджмуи 
- сборници, в които са били записвани стихове-песни с религиозно съдържание, 
изпълнявани от алеви-бекташите (нефеси, иляхи, дивани, кошма и др.) на религиозно-
                                                 
14 В наши публикации сме коментирали въпроса за датировката му: Граматикова 2011: 231-254; 
Граматикова 1998: 400-435. 
15 Сюлейман Салтък – емигрирал през 50-те години на миналия век. 
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ритуалните сбирки и при посещенията им в теккетата, а теккето на Демир Баба е било най-
посещавано от тях. Според преданията, битуващи сред тази общност тук, един от 
авторите, чиито нефеси се изпълняват и преписват - Мухйиддин Абдал, е живял в 
теккето на Демир Баба известно време или поне го е посещавал. Дори според едно от 
преданията е бил закир тук. 

При нашите проучвания сме открили тетрадка със записани негови стихове на 
османотурски език от хора, живели известно време в теккето на Демир Баба през 30-40-
те години на XX век. Интересно е в този аспект дали е имало някакво книжно тяло със 
стиховете на Мухйиддин Абдал в теккето в периода на неговото затваряне или пък дали 
такова е донесено или създадено там след възстановяване на дейността му. Същият 
въпрос поставяме и за други съчинения – за Диваните и стиховете на Шах Исмаил 
Хатайи, на Юнус Емре и на други автори, представляващи същата традиция, за 
вилайетнамето на Отман Баба, вилайетнамето на Хаджи Бекташ Вели и др. Допускаме, 
че е възможно да е имало преписи от тях. От възрастни хора от тази общност сме 
чували, че при случаи на някаква заплаха, за да бъдат запазени книгите, те се увивали 
грижливо в плат или в някаква тъкан и се заравяли в земята. Подобни случаи на 
ритуално заравяне в по-ново време са известни от периода на Възродителния процес.16 
Докато не открием обаче повече документални и други свидетелства в тази посока, не 
можем да сме сигурни в нашите предположения, но смятаме, че в предните векове това 
текке е имало по-голям книжен фонд. 

Ж) Библиотека към теккето на Саляхеддин Баба във Видин 
Информация за съществуването на книжовна сбирка или библиотека в теккето 

на Саляхеддин Баба във Видин изнася С. Иванова на базата на каталога на Вакъфската 
библиотека в този град, основана от Осман Пазвантоглу в 1802/3 година. Каталогът, 
даващ възможност за идентифициране на книжовна сбирка в това текке, е съставен 
през 1837 година във връзка с ревизия на имуществото на фондацията. Личността на 
Саляхеддин Баба се свързва с османската съпротива срещу австрийската обсада от 1689 
година. Според местната легенда той загива, извеждайки отряд османци от крепостта. 
Век след това османският сепаратист Осман Пазвантоглу построява тюрбе на лобното 
му място. Вакъфнамето, в което се регламентира издръжката на създадената 
институция датира от 14. 09. 1806 година, и в него построената сграда е наречена баба 
ханегях, завие, тюрбе, текке.17 Дали тюрбето, чието изграждане инициира 
Пазвантоглу, е на мястото на вече оформило се около гроба текке, или пък 
изграждането на тюрбето става мотив за формиране на дервишко мистично обиталище 
засега остава неустановено със сигурност, но така или иначе то става място на 
религиозен култ, имащ отличителните черти на народното почитане на светците в 
исляма. Така теккето на Саляхеддин Баба възниква като едно от „късните‖ свети места, 
посветени на воини, загинали като мъченици (шехид) в контекста на мюсюлманско-
християнския военен сблъсък. 

                                                 
16  На подобен случай на намерена увита и заровена в земята книга се натъкнахме през лятото на 2013 
година в село Бисерци по време на теренно обхождане с нашия съмишленик Вейсел Байрам от 
Сдружение „Джем‖ – Разград. Книгата беше печатно издание на османотурски език на „Йълдъзнаме‖. 
17  Вакъфнамето е публикувано в превод от М. Стайнова.: [Стайнова 1982: 73-75]. Оригиналът е във 
Видински сиджил (сигн. ОрО, S53, л. 46а, док. I-II). В публикациите името на тази личност се дава 
обикновено в четенето „Салахаддин‖. Според вариантите на озвучаване на гласните букви са възможни 
разночетения на името: Салахаддин, Саляхаддин, Саляхеддин, Селяхаддин, Селяхеддин. Тук ще се 
придържаме към формата „Саляхеддин‖, защото тя е използвана от С. Иванова. Пак тя смята, че 
оригиналът на документа е изготвен приживе на видинския паша, но е преписан в сиджила след смъртта 
му (17 февруари 1807 г.) [Иванова, под печат]. Тук изказвам благодарност на С. Иванова, която ми 
предостави статията си в ръкопис. 

Документът, който в научната литература е известен като каталог, попада в 
НБКМ заедно с другите османотурски архивни материали, ръкописи и документи от 
Видин и е отнесен към колекция сиджили, тъй като е резултат от дейността на 
кадийския съд [Иванова 2001: 9-10; Йорданов 1930: 134].18 Той се състои от 69 листа и 
в него са описани 2390 тома в 22 раздела съгласно класификацията на ислямските 
науки. Преобладаващата част от кодексите са на арабски език. Според Ст. Кендерова 
това са около 1950-2000 тома [Кендерова 2004: 309]. Като извадим това число от общия 
брой на книгите, виждаме, че останалата книжнина - на османотурски и персийски, е 
била в много по-скромен обем – общо между 390-440 кодекса. Като съотношение на 
книгите най-много са тези в областта на мюсюлманското право (518), следват 
съчиненията по граматика (256), история и биографични трудове (186), поетични 
творби на персийски език (115), медицина (45) и други [Кендерова 2008: 18; 
Иванова,под печат: 25; Stajnova 1979: 67].19 

Самата книжна колекция на библиотеката на Осман Пазвантоглу се конструира 
от различни книжни сбирки, предоставени на учредената от Пазвантоглу институция 
като вакъф. На първо място това е семейната книжовна сбирка на Пазвантоглу. 
Огромно количество книги във въпросния Каталог от 1837 година са посочени като 
вакъф на бащата на Осман Пазвантоглу – Йомер ага – 1498. Според С. Иванова обаче 
трудно може да си представим, че всички тези книги са събирани от Йомер ага, а по-
скоро Осман, който строи сградата на библиотеката в памет на баща си, разпорежда да 
се съберат различни книги, много от които са собственост на други лица и дори 
вакъфирани в полза на различни институции, и така съставя основния фонд на 
библиотеката. Събраната сбирка той поставя в учредената от него библиотека и върху 
тях е поставен печатът за вакъфските книги на Йомер ага. Иванова заключава, че 
Осман дарява книгите като мемориална сбирка в памет на баща си, което е отразено в 
печатите и приписките. Това обаче не изключва и самият Йомер ага да е имал 
вакфирани книги, върху които името му не е обвързано с това на сина му [Иванова, под 
печат:  27]. 

Подобно мнение изказва и М. Стайнова, която посочва, че постепенно 
библиотечната сграда на Осман Пазвантоглу във Видин събира „натрупаната в града 
ориенталска книжнина, като в нея се вливат колекции и отделни книги, дарени 
специално на библиотеката или преди това вакфирани към медресета, джамии, теккета 
във Видин‖ [Stajnova 1979: 67; Стайнова 1982 (1): 86, 96]. Именно тази „сборна‖ 
библиотечна сбирка в сградата, построена от Осман Пазвантоглу, функционира като 
публична, което се формализира със сигурност след 1837 година. За това свидетелстват 
печати върху книгите (напр. печат ―An vakf-ı kütübhane-i Vidin 1275‖ или осмоъгълен 
печат „Kütübhane-i Vidin‖ [Иванова, под печат: 30].20 С. Иванова установява, че един от 
донорите на тази библиотека е и теккето на Саляхеддин Баба. Към някои от книгите, 
описани в Каталога от 1837 година, е отбелязано, че са вакъф на Саляхеддин Баба. Това 
вписване позволява вариативност на тълкуването: в първия случай – че книгата е 

                                                 
18 С. Иванова посочва, че съществуването на документа е известно още на Д. Ихчиев и е описан в старите 
инвентарни книги на НБКМ № 69 като „Опис на книгите от библиотеката на Пазвантоглу‖, 48 стр., 
1252/1836 г., 17/46 см., подвързия кожа. Според нея впоследствие явно не е сложен на място и не е 
използван. През 1987 г. при проверка на фонда е открит от Ст. Кендерова и въведен в научно обращение 
от нея. [Кендерова 2004: 305; Кендерова 2002 (2): 115; Кендерова 2008: 17]. 
19 След прекратяването на функционирането на библиотеката и нейното затваряне в 1878 година книгите 
са били разделени между България (650 тома) и Османската държава (2014 тома), т.е. към този момент 
явно библиотеката е наброявала 2664 кодекса. 
20 С. Иванова посочва, че в османските провинциални центрове се утвърждава практиката подходящи 
библиотечни сгради да се развиват като обществени библиотеки, като събират във фонда си различни 
автономни сбирки. вж. [Ġvanova 1999; Кендерова 2002 (2): 129]. 
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ритуалните сбирки и при посещенията им в теккетата, а теккето на Демир Баба е било най-
посещавано от тях. Според преданията, битуващи сред тази общност тук, един от 
авторите, чиито нефеси се изпълняват и преписват - Мухйиддин Абдал, е живял в 
теккето на Демир Баба известно време или поне го е посещавал. Дори според едно от 
преданията е бил закир тук. 

При нашите проучвания сме открили тетрадка със записани негови стихове на 
османотурски език от хора, живели известно време в теккето на Демир Баба през 30-40-
те години на XX век. Интересно е в този аспект дали е имало някакво книжно тяло със 
стиховете на Мухйиддин Абдал в теккето в периода на неговото затваряне или пък дали 
такова е донесено или създадено там след възстановяване на дейността му. Същият 
въпрос поставяме и за други съчинения – за Диваните и стиховете на Шах Исмаил 
Хатайи, на Юнус Емре и на други автори, представляващи същата традиция, за 
вилайетнамето на Отман Баба, вилайетнамето на Хаджи Бекташ Вели и др. Допускаме, 
че е възможно да е имало преписи от тях. От възрастни хора от тази общност сме 
чували, че при случаи на някаква заплаха, за да бъдат запазени книгите, те се увивали 
грижливо в плат или в някаква тъкан и се заравяли в земята. Подобни случаи на 
ритуално заравяне в по-ново време са известни от периода на Възродителния процес.16 
Докато не открием обаче повече документални и други свидетелства в тази посока, не 
можем да сме сигурни в нашите предположения, но смятаме, че в предните векове това 
текке е имало по-голям книжен фонд. 

Ж) Библиотека към теккето на Саляхеддин Баба във Видин 
Информация за съществуването на книжовна сбирка или библиотека в теккето 

на Саляхеддин Баба във Видин изнася С. Иванова на базата на каталога на Вакъфската 
библиотека в този град, основана от Осман Пазвантоглу в 1802/3 година. Каталогът, 
даващ възможност за идентифициране на книжовна сбирка в това текке, е съставен 
през 1837 година във връзка с ревизия на имуществото на фондацията. Личността на 
Саляхеддин Баба се свързва с османската съпротива срещу австрийската обсада от 1689 
година. Според местната легенда той загива, извеждайки отряд османци от крепостта. 
Век след това османският сепаратист Осман Пазвантоглу построява тюрбе на лобното 
му място. Вакъфнамето, в което се регламентира издръжката на създадената 
институция датира от 14. 09. 1806 година, и в него построената сграда е наречена баба 
ханегях, завие, тюрбе, текке.17 Дали тюрбето, чието изграждане инициира 
Пазвантоглу, е на мястото на вече оформило се около гроба текке, или пък 
изграждането на тюрбето става мотив за формиране на дервишко мистично обиталище 
засега остава неустановено със сигурност, но така или иначе то става място на 
религиозен култ, имащ отличителните черти на народното почитане на светците в 
исляма. Така теккето на Саляхеддин Баба възниква като едно от „късните‖ свети места, 
посветени на воини, загинали като мъченици (шехид) в контекста на мюсюлманско-
християнския военен сблъсък. 

                                                 
16  На подобен случай на намерена увита и заровена в земята книга се натъкнахме през лятото на 2013 
година в село Бисерци по време на теренно обхождане с нашия съмишленик Вейсел Байрам от 
Сдружение „Джем‖ – Разград. Книгата беше печатно издание на османотурски език на „Йълдъзнаме‖. 
17  Вакъфнамето е публикувано в превод от М. Стайнова.: [Стайнова 1982: 73-75]. Оригиналът е във 
Видински сиджил (сигн. ОрО, S53, л. 46а, док. I-II). В публикациите името на тази личност се дава 
обикновено в четенето „Салахаддин‖. Според вариантите на озвучаване на гласните букви са възможни 
разночетения на името: Салахаддин, Саляхаддин, Саляхеддин, Селяхаддин, Селяхеддин. Тук ще се 
придържаме към формата „Саляхеддин‖, защото тя е използвана от С. Иванова. Пак тя смята, че 
оригиналът на документа е изготвен приживе на видинския паша, но е преписан в сиджила след смъртта 
му (17 февруари 1807 г.) [Иванова, под печат]. Тук изказвам благодарност на С. Иванова, която ми 
предостави статията си в ръкопис. 

Документът, който в научната литература е известен като каталог, попада в 
НБКМ заедно с другите османотурски архивни материали, ръкописи и документи от 
Видин и е отнесен към колекция сиджили, тъй като е резултат от дейността на 
кадийския съд [Иванова 2001: 9-10; Йорданов 1930: 134].18 Той се състои от 69 листа и 
в него са описани 2390 тома в 22 раздела съгласно класификацията на ислямските 
науки. Преобладаващата част от кодексите са на арабски език. Според Ст. Кендерова 
това са около 1950-2000 тома [Кендерова 2004: 309]. Като извадим това число от общия 
брой на книгите, виждаме, че останалата книжнина - на османотурски и персийски, е 
била в много по-скромен обем – общо между 390-440 кодекса. Като съотношение на 
книгите най-много са тези в областта на мюсюлманското право (518), следват 
съчиненията по граматика (256), история и биографични трудове (186), поетични 
творби на персийски език (115), медицина (45) и други [Кендерова 2008: 18; 
Иванова,под печат: 25; Stajnova 1979: 67].19 

Самата книжна колекция на библиотеката на Осман Пазвантоглу се конструира 
от различни книжни сбирки, предоставени на учредената от Пазвантоглу институция 
като вакъф. На първо място това е семейната книжовна сбирка на Пазвантоглу. 
Огромно количество книги във въпросния Каталог от 1837 година са посочени като 
вакъф на бащата на Осман Пазвантоглу – Йомер ага – 1498. Според С. Иванова обаче 
трудно може да си представим, че всички тези книги са събирани от Йомер ага, а по-
скоро Осман, който строи сградата на библиотеката в памет на баща си, разпорежда да 
се съберат различни книги, много от които са собственост на други лица и дори 
вакъфирани в полза на различни институции, и така съставя основния фонд на 
библиотеката. Събраната сбирка той поставя в учредената от него библиотека и върху 
тях е поставен печатът за вакъфските книги на Йомер ага. Иванова заключава, че 
Осман дарява книгите като мемориална сбирка в памет на баща си, което е отразено в 
печатите и приписките. Това обаче не изключва и самият Йомер ага да е имал 
вакфирани книги, върху които името му не е обвързано с това на сина му [Иванова, под 
печат:  27]. 

Подобно мнение изказва и М. Стайнова, която посочва, че постепенно 
библиотечната сграда на Осман Пазвантоглу във Видин събира „натрупаната в града 
ориенталска книжнина, като в нея се вливат колекции и отделни книги, дарени 
специално на библиотеката или преди това вакфирани към медресета, джамии, теккета 
във Видин‖ [Stajnova 1979: 67; Стайнова 1982 (1): 86, 96]. Именно тази „сборна‖ 
библиотечна сбирка в сградата, построена от Осман Пазвантоглу, функционира като 
публична, което се формализира със сигурност след 1837 година. За това свидетелстват 
печати върху книгите (напр. печат ―An vakf-ı kütübhane-i Vidin 1275‖ или осмоъгълен 
печат „Kütübhane-i Vidin‖ [Иванова, под печат: 30].20 С. Иванова установява, че един от 
донорите на тази библиотека е и теккето на Саляхеддин Баба. Към някои от книгите, 
описани в Каталога от 1837 година, е отбелязано, че са вакъф на Саляхеддин Баба. Това 
вписване позволява вариативност на тълкуването: в първия случай – че книгата е 

                                                 
18 С. Иванова посочва, че съществуването на документа е известно още на Д. Ихчиев и е описан в старите 
инвентарни книги на НБКМ № 69 като „Опис на книгите от библиотеката на Пазвантоглу‖, 48 стр., 
1252/1836 г., 17/46 см., подвързия кожа. Според нея впоследствие явно не е сложен на място и не е 
използван. През 1987 г. при проверка на фонда е открит от Ст. Кендерова и въведен в научно обращение 
от нея. [Кендерова 2004: 305; Кендерова 2002 (2): 115; Кендерова 2008: 17]. 
19 След прекратяването на функционирането на библиотеката и нейното затваряне в 1878 година книгите 
са били разделени между България (650 тома) и Османската държава (2014 тома), т.е. към този момент 
явно библиотеката е наброявала 2664 кодекса. 
20 С. Иванова посочва, че в османските провинциални центрове се утвърждава практиката подходящи 
библиотечни сгради да се развиват като обществени библиотеки, като събират във фонда си различни 
автономни сбирки. вж. [Ġvanova 1999; Кендерова 2002 (2): 129]. 
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дарена, вакфирана от лицето Саляхеддин Баба; във втория случай – че книгата е дарена 
в памет на институция с негово име (напр. текке). 

Също така на л. 67б от Каталога (Сигн. S 52а) има запис, даващ обща 
рекапитулация на библиотечната сбирка, включващ три графи: 

- Книги – вакъф на „покойния Пазбанзаде‖ – 2043 тома 
- Книги, които са „от вакъфа на споменатия покойник [Пазбанзаде], взети 

от завието на Саляхеддин Баба (müĢarileyh merhumun vakfından olup 
Salaheddin baba zaviyesinden alınan) – 32 

- Книгите, които са вакъф на бившия кятиб на Дивана покойния шериф 
Ибрахим Махир ефенди – 141.21 

Въз основа на този запис С. Иванова изказва предположението за самостоятелна 
библиотека или библиотечна сбирка от 30 книги към теккето на Саляхеддин Баба. 
Също така в Каталога при краткото описание на една от книгите е отбелязано, че се 
намира в завието на Саляхеддин. Вписването е следното: S52а, 1б – „[в рубрика] 
Месахиф -и шериф [Корани, І ред, № 3:] Месхаф-и шериф, несих, вакъф на Пазбан заде 
Омер ага [и с червено мастило:] cild 1, evrak 212; satır (ред) 17; [нетипично за 
оформянето на каталога, почти перпендикулярно на описанието на книгата е записано:] 
Salâheddin baba zaviyesinde bulunan.‖ [Иванова, под печат: 32]. 

Друга индикация, подкрепяща също горното предположение, е, че върху 
ръкопис от НБКМ има специален печат, който сочи, че книгата е „вакфирана към 
завието на Nusrat Salih al-din Baba‖. Този печат фигурира върху Коран от 1786 г. - Ор 
2531, л. 1а и 220в. Върху същия кодекс е сложен и печат на Видинската библиотека на 
Пазвантоглу [Ivanova, Stoilova 1995: 56]. Този ръкопис на Корана всъщност е същата 
книга, за която в Каталога е отбелязано, че се намира в завието на Саляхеддин Баба. 

Художественото оформление на този кодекс привлича вниманието още на М. 
Стайнова, която пише, че един Коран, намиращ се в Ориенталския отдел на НБКМ със 
сигнатура Ор 2531, е бил вакфиран лично от султана за теккето Салахеддин Баба, което 
той посетил в 1243 (1827-28) г. За въпросния ръкопис тя отбелязва, че е бил красиво 
изработен в Плевен. Стайнова изнася тази информация, за да илюстрира своето 
твърдение, че имало много случаи на султански посещения на теккета в българските 
земи и пътеписът на Евлия Челеби съдържал сведения в тази посока [Стайнова 1982 
(1): 138, бел. 14]. На този етап не сме срещали много данни в тази посока в посочения 
пътепис, но не изключваме такива посещения.22 

Несъмнено султанът, който дарил въпросния красиво изработен Коран на 
теккето Саляхеддин Баба, е бил Махмуд Втори (упр. 28 август 1808 - 1 юли 1839), 
чието име остава завинаги свързано с удара върху бекташийския орден и 
бекташийските теккета. Подаряването на дервишите в теккето именно на Коран може 
да се интерпретира един вид и като назидание в устоите на вярата, защото един от 
мотивите за забраната на ордена и затварянето на теккетата му е, че свързаните с него 
дервиши са „мюлхид‖ и „рафъзи‖, т. е. „еретици‖. Възможно е при своите обиколки 
този султан да е инспектирал този и други подобни обекти за тяхната лоялност към 
                                                 
21 Според уточнение на Ст. Кендерова в самия опис от последния донор фигурират 144 заглавия 
[Кендерова 2008: 19-20]. 

 
22 Индикации в тази посока съдържа и вилайетнамето на Демир Баба (Тимур Баба), където се говори за 
връзка между султан Сюлейман Първи (1520-1566) и Акязълъ Баба и присъствието на този владетел на 
сватбата на духовния последовател на Акязълъ Баба Хаджи Деде. Несъмнено, ако този владетел 
действително е идвал тук, а написаното не е просто измислица, той е посетил теккето на Акязълъ Баба 
при с. Оброчище, в близост до Балчик. Все пак обаче не можем да сме категорично сигурни в 
достоверността на този разказ [Граматикова 1998: 408]. 

 

централната власт и да е дал допълнителни насоки на място за въвеждането на 
живеещите там дервиши в „правоверната вяра‖. 

С. Иванова също приема, че става въпрос за един и същ ръкопис, а наличието на 
специален печат, поставян и върху други книги, индикира, че те са били част от една 
специфична сбирка. В подкрепа на това привежда и още един факт. В ръкопис Ор 2236 
имало залепен розов етикет „Библиотека Пазвантоглу‖, а между л. 44 и 45 е имало 
запазено малко листче от видимо нова хартия от средата на XIX век, на което с черно 
тушово мастило е била написана кратката ислямска формула за единобожието ―Allah-u 
rahman.........ve Mehmed rusulah el-a‘ba fakir hane-i derviĢ Ģeyh Salih baba‖. С. Иванова 
дава като варианти на превод „нещастният беден шейх Салих баба на дервиш хане-то 
или нещастният беден шейх на Салих баба дервиш-хане‖ [Иванова,под печат: 32]. 

Тук ще си позволим да направим някои корекции в четенето на този текст. 
Вариантът „Mehmed rusulah‖ трябва да е всъщност „Mohammeden rasulullah‖ (Мохамед 
е неговият пророк), а формата ―el-a‘ba‖ най-вероятно е неправилно изписване или 
разчитане на ―al‘i Aba‖ – израз, с който се обозначава Семейството на Пророка 
(Ехлибейт), което е защитено под неговия свещен плащ. Възможните варианти на 
превод според нас пък са „дома на бедните (нищите) дервиши шейх Салих баба‖ или 
„дом на нищите (бедните) дервиш шейх Салих баба‖. Независимо от предложените 
четения и превод обаче е ясно, че съществува „дом на бедните (нищите) дервиши‖ на 
името на шейх Салих баба, което вероятно е идентично с разглежданото тук текке на 
Саляхеддин Баба. 

За оформянето на книжовната сбирка към това текке съществуват няколко 
възможности, коментирани от цитираната авторка. Според първата Саляхеддин Баба, 
загинал като шехид, е имал сбирка от книги, която е дарил като вакъф към някаква 
институция, или пък след неговата смърт те са попаднали в някаква библиотека – било 
към теккето, което се оформя, или към библиотеката на Пазвантоглу. Според втората 
възможност вероятно се оформя книжовна сбирка към теккето, което възниква около 
неговото лобно място, почитано като свято. Тази възможност също допуска два 
варианта за формирането на сбирката: че тя се оформя в хода на функционирането на 
теккето чрез постъпване на книги по различни пътища; или че сбирката е дарена на 
теккето от неговия фондатор Осман Пазвантоглу. В този случай печатът може да е 
поставен като обозначение, че самите книги са били дарени на теккето на Саляхеддин 
Баба. Също така Иванова не изключва и вероятността въпросният печат да е изработен 
и поставен върху книгите в момента, когато те стават част от библиотеката на 
Пазвантоглу, респективно от Видинската публична библиотека. Според нея 
библиотеката на Пазвантоглу и на теккето на Саляхеддин Баба са съществували като 
две автономни сбирки и са били институционално и териториално разделени. Най-
вероятно към времето на съставяне на каталога - 1837 година, сбирката от теккето е 
била преместена и е станала част от публичната библиотека на Пазвантоглу [Иванова, 
под печат: 34]. 

Възможна е и хипотезата книгите да са били изнесени от теккето при акцията, 
предприета от османската власт срещу бекташийското братство и бекташийските 
теккета през 1826 година, и тогава да са предадени на посочената горе институция. На 
фона на информацията на М. Стайнова обаче за визита на султан Махмуд II в това 
текке през 1827-28 година и подаряването на красиво изработен Коран на тази 
институция това остава в сферата на допускането преди да бъдат открити други 
документални свидетелства в тази посока. 

При инспектирането на фонда на публичната вакъфска библиотека на 
Пазвантоглу през 1837 година книгите от теккето на Саляхеддин Баба са преброени 
отделно, но при тематичното описване в Каталога те са записани сред останалите 
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дарена, вакфирана от лицето Саляхеддин Баба; във втория случай – че книгата е дарена 
в памет на институция с негово име (напр. текке). 

Също така на л. 67б от Каталога (Сигн. S 52а) има запис, даващ обща 
рекапитулация на библиотечната сбирка, включващ три графи: 

- Книги – вакъф на „покойния Пазбанзаде‖ – 2043 тома 
- Книги, които са „от вакъфа на споменатия покойник [Пазбанзаде], взети 

от завието на Саляхеддин Баба (müĢarileyh merhumun vakfından olup 
Salaheddin baba zaviyesinden alınan) – 32 

- Книгите, които са вакъф на бившия кятиб на Дивана покойния шериф 
Ибрахим Махир ефенди – 141.21 

Въз основа на този запис С. Иванова изказва предположението за самостоятелна 
библиотека или библиотечна сбирка от 30 книги към теккето на Саляхеддин Баба. 
Също така в Каталога при краткото описание на една от книгите е отбелязано, че се 
намира в завието на Саляхеддин. Вписването е следното: S52а, 1б – „[в рубрика] 
Месахиф -и шериф [Корани, І ред, № 3:] Месхаф-и шериф, несих, вакъф на Пазбан заде 
Омер ага [и с червено мастило:] cild 1, evrak 212; satır (ред) 17; [нетипично за 
оформянето на каталога, почти перпендикулярно на описанието на книгата е записано:] 
Salâheddin baba zaviyesinde bulunan.‖ [Иванова, под печат: 32]. 

Друга индикация, подкрепяща също горното предположение, е, че върху 
ръкопис от НБКМ има специален печат, който сочи, че книгата е „вакфирана към 
завието на Nusrat Salih al-din Baba‖. Този печат фигурира върху Коран от 1786 г. - Ор 
2531, л. 1а и 220в. Върху същия кодекс е сложен и печат на Видинската библиотека на 
Пазвантоглу [Ivanova, Stoilova 1995: 56]. Този ръкопис на Корана всъщност е същата 
книга, за която в Каталога е отбелязано, че се намира в завието на Саляхеддин Баба. 

Художественото оформление на този кодекс привлича вниманието още на М. 
Стайнова, която пише, че един Коран, намиращ се в Ориенталския отдел на НБКМ със 
сигнатура Ор 2531, е бил вакфиран лично от султана за теккето Салахеддин Баба, което 
той посетил в 1243 (1827-28) г. За въпросния ръкопис тя отбелязва, че е бил красиво 
изработен в Плевен. Стайнова изнася тази информация, за да илюстрира своето 
твърдение, че имало много случаи на султански посещения на теккета в българските 
земи и пътеписът на Евлия Челеби съдържал сведения в тази посока [Стайнова 1982 
(1): 138, бел. 14]. На този етап не сме срещали много данни в тази посока в посочения 
пътепис, но не изключваме такива посещения.22 

Несъмнено султанът, който дарил въпросния красиво изработен Коран на 
теккето Саляхеддин Баба, е бил Махмуд Втори (упр. 28 август 1808 - 1 юли 1839), 
чието име остава завинаги свързано с удара върху бекташийския орден и 
бекташийските теккета. Подаряването на дервишите в теккето именно на Коран може 
да се интерпретира един вид и като назидание в устоите на вярата, защото един от 
мотивите за забраната на ордена и затварянето на теккетата му е, че свързаните с него 
дервиши са „мюлхид‖ и „рафъзи‖, т. е. „еретици‖. Възможно е при своите обиколки 
този султан да е инспектирал този и други подобни обекти за тяхната лоялност към 
                                                 
21 Според уточнение на Ст. Кендерова в самия опис от последния донор фигурират 144 заглавия 
[Кендерова 2008: 19-20]. 

 
22 Индикации в тази посока съдържа и вилайетнамето на Демир Баба (Тимур Баба), където се говори за 
връзка между султан Сюлейман Първи (1520-1566) и Акязълъ Баба и присъствието на този владетел на 
сватбата на духовния последовател на Акязълъ Баба Хаджи Деде. Несъмнено, ако този владетел 
действително е идвал тук, а написаното не е просто измислица, той е посетил теккето на Акязълъ Баба 
при с. Оброчище, в близост до Балчик. Все пак обаче не можем да сме категорично сигурни в 
достоверността на този разказ [Граматикова 1998: 408]. 

 

централната власт и да е дал допълнителни насоки на място за въвеждането на 
живеещите там дервиши в „правоверната вяра‖. 

С. Иванова също приема, че става въпрос за един и същ ръкопис, а наличието на 
специален печат, поставян и върху други книги, индикира, че те са били част от една 
специфична сбирка. В подкрепа на това привежда и още един факт. В ръкопис Ор 2236 
имало залепен розов етикет „Библиотека Пазвантоглу‖, а между л. 44 и 45 е имало 
запазено малко листче от видимо нова хартия от средата на XIX век, на което с черно 
тушово мастило е била написана кратката ислямска формула за единобожието ―Allah-u 
rahman.........ve Mehmed rusulah el-a‘ba fakir hane-i derviĢ Ģeyh Salih baba‖. С. Иванова 
дава като варианти на превод „нещастният беден шейх Салих баба на дервиш хане-то 
или нещастният беден шейх на Салих баба дервиш-хане‖ [Иванова,под печат: 32]. 

Тук ще си позволим да направим някои корекции в четенето на този текст. 
Вариантът „Mehmed rusulah‖ трябва да е всъщност „Mohammeden rasulullah‖ (Мохамед 
е неговият пророк), а формата ―el-a‘ba‖ най-вероятно е неправилно изписване или 
разчитане на ―al‘i Aba‖ – израз, с който се обозначава Семейството на Пророка 
(Ехлибейт), което е защитено под неговия свещен плащ. Възможните варианти на 
превод според нас пък са „дома на бедните (нищите) дервиши шейх Салих баба‖ или 
„дом на нищите (бедните) дервиш шейх Салих баба‖. Независимо от предложените 
четения и превод обаче е ясно, че съществува „дом на бедните (нищите) дервиши‖ на 
името на шейх Салих баба, което вероятно е идентично с разглежданото тук текке на 
Саляхеддин Баба. 

За оформянето на книжовната сбирка към това текке съществуват няколко 
възможности, коментирани от цитираната авторка. Според първата Саляхеддин Баба, 
загинал като шехид, е имал сбирка от книги, която е дарил като вакъф към някаква 
институция, или пък след неговата смърт те са попаднали в някаква библиотека – било 
към теккето, което се оформя, или към библиотеката на Пазвантоглу. Според втората 
възможност вероятно се оформя книжовна сбирка към теккето, което възниква около 
неговото лобно място, почитано като свято. Тази възможност също допуска два 
варианта за формирането на сбирката: че тя се оформя в хода на функционирането на 
теккето чрез постъпване на книги по различни пътища; или че сбирката е дарена на 
теккето от неговия фондатор Осман Пазвантоглу. В този случай печатът може да е 
поставен като обозначение, че самите книги са били дарени на теккето на Саляхеддин 
Баба. Също така Иванова не изключва и вероятността въпросният печат да е изработен 
и поставен върху книгите в момента, когато те стават част от библиотеката на 
Пазвантоглу, респективно от Видинската публична библиотека. Според нея 
библиотеката на Пазвантоглу и на теккето на Саляхеддин Баба са съществували като 
две автономни сбирки и са били институционално и териториално разделени. Най-
вероятно към времето на съставяне на каталога - 1837 година, сбирката от теккето е 
била преместена и е станала част от публичната библиотека на Пазвантоглу [Иванова, 
под печат: 34]. 

Възможна е и хипотезата книгите да са били изнесени от теккето при акцията, 
предприета от османската власт срещу бекташийското братство и бекташийските 
теккета през 1826 година, и тогава да са предадени на посочената горе институция. На 
фона на информацията на М. Стайнова обаче за визита на султан Махмуд II в това 
текке през 1827-28 година и подаряването на красиво изработен Коран на тази 
институция това остава в сферата на допускането преди да бъдат открити други 
документални свидетелства в тази посока. 

При инспектирането на фонда на публичната вакъфска библиотека на 
Пазвантоглу през 1837 година книгите от теккето на Саляхеддин Баба са преброени 
отделно, но при тематичното описване в Каталога те са записани сред останалите 
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книги. Според изнесеното от С. Иванова в посочения Каталог са описани 29 книги, за 
които е посочено „вакъф на Саляхеддин Баба‖, а към един Коран е записано, че е „в 
завието‖. Също така едно от заглавията е двутомник. Така общият брой на кодексите 
става 31, докато в посочената рекапитулация е отбелязано, че от завието на Саляхеддин 
Баба са взети 32 книги [Иванова, под печат: 36]. 

Идентифицираните по Каталога книги от колекцията на това текке се 
разпределят в 10 раздела, които са съответно: раздел „Mesâhif-i Şerif” (Корани); раздел 
“Fenn-i Tefsîr” (Тефсири); раздел „Fıkıh ve Fetâvâ” (Мюсюлманско право); раздел 
„Fenn-i akaid ve Kalam” (Догматика); раздел „Fenn-i Nahb” (Граматика); раздел 
„Fenn-i Sarf” (Морфология); раздел „Fenn-i Mantık ve edeb” (Логика и философия); 
раздел „Siyer” (История); раздел „Devain-i Şura ve Farisiyat” (Поетични поеми и 
поеми на персийски език); раздел „Tasavvuf ve Ahlak ve Mevize” (Суфизъм, нрави и 
наставления). 

Като брой в отделните раздели книгите са разпределени така: - една (1) - в 
раздел „Mesâhif-i Şerif” (Корани); - една (1) - в раздел “Fenn-i Tefsîr” (Тефсири); - пет 
(5) - в раздел „Fıkıh ve Fetâvâ” (Мюсюлманско право); - две (2) - в раздел „Fenn-i akaid 
ve Kalam” (Догматика); - пет (5) - в раздел „Fenn-i Nahb” (Граматика); - една (1) - в 
раздел „Fenn-i Sarf” (Морфология); - две (2) в раздел „Fenn-i Mantık ve edeb” (Логика и 
философия); - една (1) - в раздел „Siyer” (История); - една (1) - в раздел „Devain-i Şura 
ve Farisiyat” (Поетични поеми и поеми на персийски език); - единадесет (11) - раздел 
„Tasavvuf ve Ahlak ve Mevize” (Суфизъм, нрави и наставления). 

По-долу представяме кои са съчиненията, фигурирали в книжния фонд на 
теккето на Саляхеддин Баба: 

I. Раздел „Mesâhif-i Şerif” (Корани) 
1. Mesâhif-i Şerif - писмо Несих, брой – 1, 212 листа, редове на страница – 

17. 
II. Раздел “Fenn-i Tefsîr” (Тефсири) 
1. Tefsîr en-Nabâ' (Tefsîr-i Sûrat-i Nabâ') - писмо Несих, брой – 1, 100 листа, 

редове на страница – 13. 
III. Раздел „Fıkıh ve Fetâvâ” (Мюсюлманско право) 
1. Sadır eş-Şerife metni (заглавие „Sadr aš-Šarî'a „alâ‟l-Wikâya”) – автор - Sadr 

aş-Şarî'a' at-Tânî 'Ubayd Allâh b. Masûd al-Mahbûbî al-Hanafî (1346) - писмо 
Несих, брой – 1, 250 листа, редове на страница – 23. 

2. Fetâvâ -i Üskübî - автор - Pîr  Muhammed el-Üskübî (поч. 1611) - писмо Талик, 
брой – 1, 228 листа, редове на страница – 17. 

3. Metn-i Kudûrî (Muhtasar al-Kudûrî) – автор - Abu'l-Husayn Ahmad b. Muhammad 
al-Kudûrî (1039) - писмо Несих, брой – 1, 244 листа, редове на страница – 10. 

4. Cevâhir el-Islâm (Gawâhir al-Islâm) - писмо Несих, брой – 1, 70 листа, редове 
на страница – 25. 

5. Şerh el-Ferâ'iz Seyyîd 'Alî - писмо Несих, брой – 1, 150 листа, редове на 
страница – 19. 

IV. Раздел „Fenn-i akaid ve Kalam” (Догматика) 
1. Şerh-i „Akâ‟id - писмо Несих, брой – 1, 88 листа, редове на страница – 15. 
2. Muhtasar „Akâ‟id - писмо Несих, брой – 1, 113 листа, редове на страница – 17. 
V. Раздел „Fenn-i Nahb” (Граматика) 
1. Cümle-i Nahv (Nahv Cümlesi) – писмо Несих, брой – 1, 133 листа, редове на 
страница – 11. 
2. Şerh-i Misbâh ma‟ Iftitâh  (Iftitâh fî şarh al-Misbâh) – автор - Hasan Paşa b. Kara 
Alâ ed-dîn Alî (1397) - писмо Талак, брой – 1, 137 листа, редове на страница – 17. 

3. Kavâ‟id [неразчетено] (Вер. Qawâ‟id-i i‟râb) - автор - Вер. Ibn Hişam al-Ansari 
(1360) -писмо Талак, брой – 1, 144 листа, редове на страница – 11. 
4. Šarh Manâr li-Ibn Malak  (Şarh Manâr al-Anwar) - автор - „Abd al-Latif b. „Abd 
al-„Aziz Ibn al-Malak (1395) - писмо Талак,  брой – 1, 250 листа, редове на 
страница – 21. 
5. Şerh el-Masbâh (Şerh el-Masbâh) – автор - Mustafa b. Şaban es-Sururi (1561) - 
писмо Несих, брой – 1, 150 листа, редове на страница – 19. 
VI. Раздел „Fenn-i Sarf” (Морфология) 
1. Dunqûz „alâ marâh - автор - Šams ad-Din Abdallah Dunqûz (1451) 
VII. Раздел „Fenn-i Mantık ve edeb” (Логика и философия) 
1. Hâšiyat Qûl Ahmad „Alî al-Fanârî - автор - Šams ad-Din Fanari - писмо Несих, 

брой – 1, 80 листа,  редове на страница – 15. 
2. Husâmkâtî ma‟ [неуст] (заглавие вер. „Šârh „alâ „l-Isagûği li‟l-Abharî li-Husâm 

ad-Din al-Kâtî) - писмо Несих, брой – 1, 55 листа, редове на страница – 15. 
VIII. Раздел „Siyer” (История) 
1. Târih-i Mısır – брой - 1, 121 листа, редове на страница – 24. 
IX. Раздел „Devain-i Şura ve Farisiyat” (Поетични поеми и поеми на 

персийски език) 
1. Şerh-i Gulistân ma‟ Şerh-i Pend [-nâme] - автори - Махмуд бин Осман ел-Лами 
(1531/2) и Фарид ад-Дин Аттар Нисабури (1221) – писмо Талак, брой – 1, 95 
листа, редове на страница – 25. 

X. Раздел „Tasavvuf ve Ahlak ve Mevize” (Суфизъм, нрави и 
наставления) 

1. Mecmû'a – писмо Несих, брой – 1, 236 листа, редове на страница – 19. 
2. Metn-i Birgivî (Вер. Vasîyet-nâme-i Birgivî) – автор - Mehmed Birgivi (ум. 1573) 

- писмо Несих, брой – 1, 46 листа, редове на страница – 13. 
3. Masabîh-i tarîkat-i muşâyyh - писмо Несих, брой – 1, 147 листа, редове на 

страница – 17. 
4. Tarîkat-i  muşâyyhe mütealik - писмо Несих, брой – 1, 86 листа, редове на 

страница – 9. 
5. „Ilm-i „Alaye dair Sâ'at-nâme (Sâ'at-nâme) - автор - Hibetullah b. Ibrahim, писмо 

Несих, брой – 1, 116 листа, редове на страница – 23. 
6. Cilâ el-kulûb ma‟ ta‟lim el-müteallim (1. Cilâ el-kulûb; 2. Ta‟lim al-Müta‟allim) - 

автори -  1. Birgivi; 2. az-Zarnuği (1175) - писмо Талик, брой – 1, 72 листа, 
редове на страница -19. 

7. Аt-Tarîka аl-Muhammаdîyyа - автор – Birgivî - писмо Несих, брой – 1, 148 
листа, редове на страница – 17. 

8. Tefsiri' ? es-Sâmi'în – Ar., брой – 1, 68 листа, редове на страница - 7. 
9. Anvâr el-aşıkîn - писмо Несих, брой – 1, 40 (?) листа, редове на страница – 15. 
10. Nısf-ı Birgivî - писмо Несих, 76 листа, редове на страница – 11. 
11. Tarîkat-i Muhammadîyya terceme-i Erib (Terceme-i Tarîkat-i Muhammadîyya) - 

автор - Mahmud b. Ahmed b. Ibrahim b. Hasan et-Tabîb (1573) или Mehmed b. 
Ahmed b. İbrahim İsmetî (1665/6) - писмо Несих, 2 броя.23 

Изложеният списък на книгите в съответните раздели и техният брой показва, че 
една трета от книжния фонд на теккето, дори повече - 11 кодекса, е съставлявала 
книжнината с мистично съдържание. Сред нея намираме съчинението „Envâr ül-
Aşıkîn”, което срещаме и в колекцията на теккето на Демир Баба, а вероятно е 
                                                 
23 Представеният систематизиран списък е по таблицата, изнесена от С. Иванова [Иванова, под печат: 37-
41]. 
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книги. Според изнесеното от С. Иванова в посочения Каталог са описани 29 книги, за 
които е посочено „вакъф на Саляхеддин Баба‖, а към един Коран е записано, че е „в 
завието‖. Също така едно от заглавията е двутомник. Така общият брой на кодексите 
става 31, докато в посочената рекапитулация е отбелязано, че от завието на Саляхеддин 
Баба са взети 32 книги [Иванова, под печат: 36]. 

Идентифицираните по Каталога книги от колекцията на това текке се 
разпределят в 10 раздела, които са съответно: раздел „Mesâhif-i Şerif” (Корани); раздел 
“Fenn-i Tefsîr” (Тефсири); раздел „Fıkıh ve Fetâvâ” (Мюсюлманско право); раздел 
„Fenn-i akaid ve Kalam” (Догматика); раздел „Fenn-i Nahb” (Граматика); раздел 
„Fenn-i Sarf” (Морфология); раздел „Fenn-i Mantık ve edeb” (Логика и философия); 
раздел „Siyer” (История); раздел „Devain-i Şura ve Farisiyat” (Поетични поеми и 
поеми на персийски език); раздел „Tasavvuf ve Ahlak ve Mevize” (Суфизъм, нрави и 
наставления). 

Като брой в отделните раздели книгите са разпределени така: - една (1) - в 
раздел „Mesâhif-i Şerif” (Корани); - една (1) - в раздел “Fenn-i Tefsîr” (Тефсири); - пет 
(5) - в раздел „Fıkıh ve Fetâvâ” (Мюсюлманско право); - две (2) - в раздел „Fenn-i akaid 
ve Kalam” (Догматика); - пет (5) - в раздел „Fenn-i Nahb” (Граматика); - една (1) - в 
раздел „Fenn-i Sarf” (Морфология); - две (2) в раздел „Fenn-i Mantık ve edeb” (Логика и 
философия); - една (1) - в раздел „Siyer” (История); - една (1) - в раздел „Devain-i Şura 
ve Farisiyat” (Поетични поеми и поеми на персийски език); - единадесет (11) - раздел 
„Tasavvuf ve Ahlak ve Mevize” (Суфизъм, нрави и наставления). 

По-долу представяме кои са съчиненията, фигурирали в книжния фонд на 
теккето на Саляхеддин Баба: 

I. Раздел „Mesâhif-i Şerif” (Корани) 
1. Mesâhif-i Şerif - писмо Несих, брой – 1, 212 листа, редове на страница – 

17. 
II. Раздел “Fenn-i Tefsîr” (Тефсири) 
1. Tefsîr en-Nabâ' (Tefsîr-i Sûrat-i Nabâ') - писмо Несих, брой – 1, 100 листа, 

редове на страница – 13. 
III. Раздел „Fıkıh ve Fetâvâ” (Мюсюлманско право) 
1. Sadır eş-Şerife metni (заглавие „Sadr aš-Šarî'a „alâ‟l-Wikâya”) – автор - Sadr 

aş-Şarî'a' at-Tânî 'Ubayd Allâh b. Masûd al-Mahbûbî al-Hanafî (1346) - писмо 
Несих, брой – 1, 250 листа, редове на страница – 23. 

2. Fetâvâ -i Üskübî - автор - Pîr  Muhammed el-Üskübî (поч. 1611) - писмо Талик, 
брой – 1, 228 листа, редове на страница – 17. 

3. Metn-i Kudûrî (Muhtasar al-Kudûrî) – автор - Abu'l-Husayn Ahmad b. Muhammad 
al-Kudûrî (1039) - писмо Несих, брой – 1, 244 листа, редове на страница – 10. 

4. Cevâhir el-Islâm (Gawâhir al-Islâm) - писмо Несих, брой – 1, 70 листа, редове 
на страница – 25. 

5. Şerh el-Ferâ'iz Seyyîd 'Alî - писмо Несих, брой – 1, 150 листа, редове на 
страница – 19. 

IV. Раздел „Fenn-i akaid ve Kalam” (Догматика) 
1. Şerh-i „Akâ‟id - писмо Несих, брой – 1, 88 листа, редове на страница – 15. 
2. Muhtasar „Akâ‟id - писмо Несих, брой – 1, 113 листа, редове на страница – 17. 
V. Раздел „Fenn-i Nahb” (Граматика) 
1. Cümle-i Nahv (Nahv Cümlesi) – писмо Несих, брой – 1, 133 листа, редове на 
страница – 11. 
2. Şerh-i Misbâh ma‟ Iftitâh  (Iftitâh fî şarh al-Misbâh) – автор - Hasan Paşa b. Kara 
Alâ ed-dîn Alî (1397) - писмо Талак, брой – 1, 137 листа, редове на страница – 17. 

3. Kavâ‟id [неразчетено] (Вер. Qawâ‟id-i i‟râb) - автор - Вер. Ibn Hişam al-Ansari 
(1360) -писмо Талак, брой – 1, 144 листа, редове на страница – 11. 
4. Šarh Manâr li-Ibn Malak  (Şarh Manâr al-Anwar) - автор - „Abd al-Latif b. „Abd 
al-„Aziz Ibn al-Malak (1395) - писмо Талак,  брой – 1, 250 листа, редове на 
страница – 21. 
5. Şerh el-Masbâh (Şerh el-Masbâh) – автор - Mustafa b. Şaban es-Sururi (1561) - 
писмо Несих, брой – 1, 150 листа, редове на страница – 19. 
VI. Раздел „Fenn-i Sarf” (Морфология) 
1. Dunqûz „alâ marâh - автор - Šams ad-Din Abdallah Dunqûz (1451) 
VII. Раздел „Fenn-i Mantık ve edeb” (Логика и философия) 
1. Hâšiyat Qûl Ahmad „Alî al-Fanârî - автор - Šams ad-Din Fanari - писмо Несих, 

брой – 1, 80 листа,  редове на страница – 15. 
2. Husâmkâtî ma‟ [неуст] (заглавие вер. „Šârh „alâ „l-Isagûği li‟l-Abharî li-Husâm 

ad-Din al-Kâtî) - писмо Несих, брой – 1, 55 листа, редове на страница – 15. 
VIII. Раздел „Siyer” (История) 
1. Târih-i Mısır – брой - 1, 121 листа, редове на страница – 24. 
IX. Раздел „Devain-i Şura ve Farisiyat” (Поетични поеми и поеми на 

персийски език) 
1. Şerh-i Gulistân ma‟ Şerh-i Pend [-nâme] - автори - Махмуд бин Осман ел-Лами 
(1531/2) и Фарид ад-Дин Аттар Нисабури (1221) – писмо Талак, брой – 1, 95 
листа, редове на страница – 25. 

X. Раздел „Tasavvuf ve Ahlak ve Mevize” (Суфизъм, нрави и 
наставления) 

1. Mecmû'a – писмо Несих, брой – 1, 236 листа, редове на страница – 19. 
2. Metn-i Birgivî (Вер. Vasîyet-nâme-i Birgivî) – автор - Mehmed Birgivi (ум. 1573) 

- писмо Несих, брой – 1, 46 листа, редове на страница – 13. 
3. Masabîh-i tarîkat-i muşâyyh - писмо Несих, брой – 1, 147 листа, редове на 

страница – 17. 
4. Tarîkat-i  muşâyyhe mütealik - писмо Несих, брой – 1, 86 листа, редове на 

страница – 9. 
5. „Ilm-i „Alaye dair Sâ'at-nâme (Sâ'at-nâme) - автор - Hibetullah b. Ibrahim, писмо 

Несих, брой – 1, 116 листа, редове на страница – 23. 
6. Cilâ el-kulûb ma‟ ta‟lim el-müteallim (1. Cilâ el-kulûb; 2. Ta‟lim al-Müta‟allim) - 

автори -  1. Birgivi; 2. az-Zarnuği (1175) - писмо Талик, брой – 1, 72 листа, 
редове на страница -19. 

7. Аt-Tarîka аl-Muhammаdîyyа - автор – Birgivî - писмо Несих, брой – 1, 148 
листа, редове на страница – 17. 

8. Tefsiri' ? es-Sâmi'în – Ar., брой – 1, 68 листа, редове на страница - 7. 
9. Anvâr el-aşıkîn - писмо Несих, брой – 1, 40 (?) листа, редове на страница – 15. 
10. Nısf-ı Birgivî - писмо Несих, 76 листа, редове на страница – 11. 
11. Tarîkat-i Muhammadîyya terceme-i Erib (Terceme-i Tarîkat-i Muhammadîyya) - 

автор - Mahmud b. Ahmed b. Ibrahim b. Hasan et-Tabîb (1573) или Mehmed b. 
Ahmed b. İbrahim İsmetî (1665/6) - писмо Несих, 2 броя.23 

Изложеният списък на книгите в съответните раздели и техният брой показва, че 
една трета от книжния фонд на теккето, дори повече - 11 кодекса, е съставлявала 
книжнината с мистично съдържание. Сред нея намираме съчинението „Envâr ül-
Aşıkîn”, което срещаме и в колекцията на теккето на Демир Баба, а вероятно е 
                                                 
23 Представеният систематизиран списък е по таблицата, изнесена от С. Иванова [Иванова, под печат: 37-
41]. 
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присъствало в колекции и на други теккета, за които нямаме информация; 
„Vasîyetnâme” и „At-Tarîka al-Muhammadiya” на Мехмед Биргеви, които били 
популярни сред привлечените от мистицизма мюсюлмани. Тази констатация в известна 
степен потвърждава утвърденото мнение в литературата, че библиотеките към 
теккетата демонстрират насоченост към мистицизма и се формират основно от преписи 
на съчинения на ранни суфии, трактати за различните мистични ордени и ритуалите им 
(в зависимост от принадлежността на теккето към определен тарикат), сборници с 
животоописания, самостоятелни жития, мистична поезия [Стайнова 1982 (1): 23-24; 
Erünsal 1992: 202]. Въпреки това обаче липсата на по-обилни сведения за други 
книжовни сбирки в теккета, освен изнесените горе, възпрепятства категоричните 
изводи в тази посока. Все пак в определена степен може да се твърди, че дервишите, 
чийто живот е преминал в това текке, са имали склонност към мистичните текстове, 
което е видно от заглавията. 

Книжната колекция на това текке се отличава с жанрово многообразие, което се 
установява и при колекциите на други теккета, за които има повече информация, но 
доминираща е мистичната тематика. Тук прави впечатление присъствието на две 
съчинения на известния османски учен Мехмед Биргиви (1521/23/ - 1573) – автор и 
мюдерис, който в определен период от живота си се свързва с Байрамитския тарикат, 
но е „своеобразен пуританин‖ в сунизма (според някои автори е привърженик на 
ханбалитската школа) и настоява религията да се изчисти от „бидаат‖-ите 
(нововъденията), които замърсяват чистотата й. Както и С. Иванова посочва, името на 
Биргеви се свързва не толкова със суфизма, колкото с разясняването на сунизма на 
обикновените мюсюлмани, наставлявани в сунитските или сунизираните теккета. 
Някои изследователи посочват, че самият той не успява да се адаптира особено към 
суфийската философия и суфийския начин на живот [Yüksel 1992: 192; Kufralı: 634-
635; Иванова, под печат: 44]. 

Според нас тези съчинения е възможно да са попаднали в теккето след 1826 
година, когато е силно видимо настъплението на накшибендизма, но е възможно да са 
дарени и преди това. Любопитно е за нас, че макар теккето да се свързва с бекташизма 
в някои извори и вероятно в определен период е било такова, в книжния му фонд няма 
нито едно заглавие, което да навежда на връзка с бекташизма или алевийската 
традиция, каквито се срещат в другите подобни теккета. В същото време и тук 
откриваме популярните поетични съчинения „Гюлистан‖ и „Пенднаме‖, които са 
четени както от изкушените в персийското изящно слово, така и са ползвани като 
ръководство поведение и въведение в мистичното и религиозното познание. 

Изнесеното дотук за този мистичен център в Северозападна България 
свидетелства, че в него се съчетавала интелектуалната дейност, свързана с книгите, с 
народната вяра, придобила фолклорни измерения. Той се явявал мултифункционално 
място на всекидневието на Балканите – средище на книжовност и мистично познание и 
място за изпълнение на обреди и ритуали, отнасяни към народната интерпретация на 
исляма. 

З) Библиотека в Харабати Баба текке 
Сред бекташийските теккета на Балканите важен център на книжовност е било и 

теккето Харабати Баба, намирщо се в близост до град Тетово (тур. Калканделен), 
Република Македония. Опис на имуществото на това текке вероятно има в друг 
регистър, съставен по същото време и със същата цел, защото в цитирания по-напред 
не откриваме сведения за теккетата в Македония. Засега обаче не сме имали шанса да 
идентифицираме и да работим с такъв и затова тук ще се базираме на сведения от 
други източници. Този много значим бекташийски център в подножието на Шар 
планина, под връх Купеник, в периферията на Тетово (в Текке махала), Западна 

Македония, е привличал вниманието на пътешественици, писатели и учени, които се 
удивлявали на красотата и богатството му [Hasluck 1929 (II): 205-206].24 Това текке 
функционира като активно място за бекташийски религиозни церемонии и средоточие 
на дервиши бекташии до Балканската война от 1912 година, когато Тетово е завзет от 
сръбската армия. Комплексът от сгради на теккето във вида, познат от по-късно 
(включително и днес), е издигнат в последната четвърт на XVIII век с подкрепата на 
благодетеля Реджеп паша – албанец, който приема исляма и конкретно бекташизма 
като негова интерпретация. Според вакъфнаме на Реджеп паша от 1799 година, 
запазено в Държавния архив в Скопие, теккето е изградено при завието на Серсем Али 
Баба.25 

В този случай става въпрос за възстановяване и повторно изграждане в много 
по-внушителен вид на завието на Серсем Али Баба, чиято личност е обвита в легенди, 
но животът му се отнася към XVI век. Самото завие е основано вероятно от Серсем 
Али Баба, който идва в 1551 г. (958 г. х.) в Калканделен, след като преминава процес на 
мистично обучение и възпитание в теккето Къзъл Дели (Сейид Али Султан) в района 
на Димотика. Според преданието Серсем Али Баба бил везир на султан Сюлейман или 
брат на жена му Махидевран Султан, но се отказал от поста си и тръгнал да обикаля 
различни теккета. Според С. Н. Ергун пък това е същата личност, която в 1551 г. (958 г. 
х. ) става баба на теккето на Хаджи Бекташ, а после идва в Калканделен и умира тук в 
1569 г. (977 г. х.) [Ergun 1930: 337-340, 376-386]. 

След превземането на района, респ. на теккето, от сръбската армия през 1912 г. 
сръбският историк османист Глиша Елезович го посещава и прави опис на книгите, 
които се намирали там [Cehajic 1986: 117; Bektastvo 1923: 405-408]. По информация на 
Дж. Чехаич списъкът на Елезович включва 216 ръкописни съчинения. За съжаление на 
този етап не разполагаме с този опис и не знаем кои заглавия са фигурирали в 
библиотеката на теккето, което възпрепятства възможността да направим категорични 
изводи относно техния жанр и съдържание. Но Чехаич отбелязва, че по своята 
тематика те са преобладаващо от областта на мистицизма, изтънчената книжовност и 
поезия [Cehajic 1986: 117]. Сред тях имало съчинения на мистици, съчинения за делата 
на Хаджи Бекташ Вели, вер. менакъбнамето (вилайетнаме), посветено на този духовен 
водач, работи на различни мистични поети. Според цитирния автор дори бегъл поглед 
върху ръкописните съчинения в библиотеката на теккето Харабати Баба подкрепя 
факта, че в бекташийските теккета е била на голяма почит поезията, изпълнявана под 
съпровод на традиционен струнен инструмент саз [Cehajic 1986: 117]. Предполагаме 
обаче, че библиотеката на това текке е била по-богата, защото Елезович дава опис само 
на ръкописните съчинения, а допускаме, че тя е включвала и печатни книги. 

Няма категорична информация за съдбата на тази библиотека след 1912 година, 
но е изказана хипотеза, че е възможно ръкописите от нея да са попаднали в Отдела за 
източни ръкописи на Народната и Университетска библиотека в Скопие и в 
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присъствало в колекции и на други теккета, за които нямаме информация; 
„Vasîyetnâme” и „At-Tarîka al-Muhammadiya” на Мехмед Биргеви, които били 
популярни сред привлечените от мистицизма мюсюлмани. Тази констатация в известна 
степен потвърждава утвърденото мнение в литературата, че библиотеките към 
теккетата демонстрират насоченост към мистицизма и се формират основно от преписи 
на съчинения на ранни суфии, трактати за различните мистични ордени и ритуалите им 
(в зависимост от принадлежността на теккето към определен тарикат), сборници с 
животоописания, самостоятелни жития, мистична поезия [Стайнова 1982 (1): 23-24; 
Erünsal 1992: 202]. Въпреки това обаче липсата на по-обилни сведения за други 
книжовни сбирки в теккета, освен изнесените горе, възпрепятства категоричните 
изводи в тази посока. Все пак в определена степен може да се твърди, че дервишите, 
чийто живот е преминал в това текке, са имали склонност към мистичните текстове, 
което е видно от заглавията. 

Книжната колекция на това текке се отличава с жанрово многообразие, което се 
установява и при колекциите на други теккета, за които има повече информация, но 
доминираща е мистичната тематика. Тук прави впечатление присъствието на две 
съчинения на известния османски учен Мехмед Биргиви (1521/23/ - 1573) – автор и 
мюдерис, който в определен период от живота си се свързва с Байрамитския тарикат, 
но е „своеобразен пуританин‖ в сунизма (според някои автори е привърженик на 
ханбалитската школа) и настоява религията да се изчисти от „бидаат‖-ите 
(нововъденията), които замърсяват чистотата й. Както и С. Иванова посочва, името на 
Биргеви се свързва не толкова със суфизма, колкото с разясняването на сунизма на 
обикновените мюсюлмани, наставлявани в сунитските или сунизираните теккета. 
Някои изследователи посочват, че самият той не успява да се адаптира особено към 
суфийската философия и суфийския начин на живот [Yüksel 1992: 192; Kufralı: 634-
635; Иванова, под печат: 44]. 

Според нас тези съчинения е възможно да са попаднали в теккето след 1826 
година, когато е силно видимо настъплението на накшибендизма, но е възможно да са 
дарени и преди това. Любопитно е за нас, че макар теккето да се свързва с бекташизма 
в някои извори и вероятно в определен период е било такова, в книжния му фонд няма 
нито едно заглавие, което да навежда на връзка с бекташизма или алевийската 
традиция, каквито се срещат в другите подобни теккета. В същото време и тук 
откриваме популярните поетични съчинения „Гюлистан‖ и „Пенднаме‖, които са 
четени както от изкушените в персийското изящно слово, така и са ползвани като 
ръководство поведение и въведение в мистичното и религиозното познание. 

Изнесеното дотук за този мистичен център в Северозападна България 
свидетелства, че в него се съчетавала интелектуалната дейност, свързана с книгите, с 
народната вяра, придобила фолклорни измерения. Той се явявал мултифункционално 
място на всекидневието на Балканите – средище на книжовност и мистично познание и 
място за изпълнение на обреди и ритуали, отнасяни към народната интерпретация на 
исляма. 

З) Библиотека в Харабати Баба текке 
Сред бекташийските теккета на Балканите важен център на книжовност е било и 

теккето Харабати Баба, намирщо се в близост до град Тетово (тур. Калканделен), 
Република Македония. Опис на имуществото на това текке вероятно има в друг 
регистър, съставен по същото време и със същата цел, защото в цитирания по-напред 
не откриваме сведения за теккетата в Македония. Засега обаче не сме имали шанса да 
идентифицираме и да работим с такъв и затова тук ще се базираме на сведения от 
други източници. Този много значим бекташийски център в подножието на Шар 
планина, под връх Купеник, в периферията на Тетово (в Текке махала), Западна 

Македония, е привличал вниманието на пътешественици, писатели и учени, които се 
удивлявали на красотата и богатството му [Hasluck 1929 (II): 205-206].24 Това текке 
функционира като активно място за бекташийски религиозни церемонии и средоточие 
на дервиши бекташии до Балканската война от 1912 година, когато Тетово е завзет от 
сръбската армия. Комплексът от сгради на теккето във вида, познат от по-късно 
(включително и днес), е издигнат в последната четвърт на XVIII век с подкрепата на 
благодетеля Реджеп паша – албанец, който приема исляма и конкретно бекташизма 
като негова интерпретация. Според вакъфнаме на Реджеп паша от 1799 година, 
запазено в Държавния архив в Скопие, теккето е изградено при завието на Серсем Али 
Баба.25 

В този случай става въпрос за възстановяване и повторно изграждане в много 
по-внушителен вид на завието на Серсем Али Баба, чиято личност е обвита в легенди, 
но животът му се отнася към XVI век. Самото завие е основано вероятно от Серсем 
Али Баба, който идва в 1551 г. (958 г. х.) в Калканделен, след като преминава процес на 
мистично обучение и възпитание в теккето Къзъл Дели (Сейид Али Султан) в района 
на Димотика. Според преданието Серсем Али Баба бил везир на султан Сюлейман или 
брат на жена му Махидевран Султан, но се отказал от поста си и тръгнал да обикаля 
различни теккета. Според С. Н. Ергун пък това е същата личност, която в 1551 г. (958 г. 
х. ) става баба на теккето на Хаджи Бекташ, а после идва в Калканделен и умира тук в 
1569 г. (977 г. х.) [Ergun 1930: 337-340, 376-386]. 

След превземането на района, респ. на теккето, от сръбската армия през 1912 г. 
сръбският историк османист Глиша Елезович го посещава и прави опис на книгите, 
които се намирали там [Cehajic 1986: 117; Bektastvo 1923: 405-408]. По информация на 
Дж. Чехаич списъкът на Елезович включва 216 ръкописни съчинения. За съжаление на 
този етап не разполагаме с този опис и не знаем кои заглавия са фигурирали в 
библиотеката на теккето, което възпрепятства възможността да направим категорични 
изводи относно техния жанр и съдържание. Но Чехаич отбелязва, че по своята 
тематика те са преобладаващо от областта на мистицизма, изтънчената книжовност и 
поезия [Cehajic 1986: 117]. Сред тях имало съчинения на мистици, съчинения за делата 
на Хаджи Бекташ Вели, вер. менакъбнамето (вилайетнаме), посветено на този духовен 
водач, работи на различни мистични поети. Според цитирния автор дори бегъл поглед 
върху ръкописните съчинения в библиотеката на теккето Харабати Баба подкрепя 
факта, че в бекташийските теккета е била на голяма почит поезията, изпълнявана под 
съпровод на традиционен струнен инструмент саз [Cehajic 1986: 117]. Предполагаме 
обаче, че библиотеката на това текке е била по-богата, защото Елезович дава опис само 
на ръкописните съчинения, а допускаме, че тя е включвала и печатни книги. 

Няма категорична информация за съдбата на тази библиотека след 1912 година, 
но е изказана хипотеза, че е възможно ръкописите от нея да са попаднали в Отдела за 
източни ръкописи на Народната и Университетска библиотека в Скопие и в 
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библиотеката на Иса бей в Скопие [Aruçi 1997: 70].26 Сравнението с макар и оскъдната 
информация за книжните колекции на другите бекташийски теккета налага извода, че 
това вероятно е балканското бекташийско текке, което съхранявало най-много 
ръкописна книжнина. Вероятно заслуга за натрупването на тази книжнина има и 
фондаторът за възстановения култов комплекс – албанецът Реджеп Паша, който може 
би е подтиквал преписването на ръкописни съчинения и събирането на такава в 
теккето. 

Смятаме, че като активен бекташийски център това текке поддържало тесни 
контакти с централното текке на бекташизма - това на Хаджи Бекташ (близо до 
Кършехир, Централна Турция), както и с истанбулските бекташийски теккета, и негови 
дервиши са пътували до тези обекти, като при пътуванията си са копирали 
бекташийски и други ръкописни текстове. Вероятно и самото текке е било посещавано 
от дервиши от посочените теккета, при което те може би са носели тук и са дарявали 
ръкописи или печатни книги във втората половина на XIX век. Предполагаме, че в 
колекцията му са постъпвали ръкописи и книги и чрез вакфиране от членовете на 
посочената фамилия и от други лица, но това може да се установи само след проучване 
на кодексите от колекцията на теккето. 

И) Библиотека към теккето на Шейх Бедреддин в Серес 
Като център на книжовност и мистично познание се оформя и теккето, което 

възниква около тюрбето на Шейх Бедреддин Симави в град Серес, Северна Гърция. 
Известно е, че след залавянето си Шейх Бедреддин e доведен в Серез (дн. Серес), 
където се намира султан Мехмед I Челеби (1413-1421). Османски хроники и други 
източници съобщават, че султанът бил уплашен от размаха на въстанието, което 
вдигнали последователите на Шейх Бедреддин – Бьорклюдже Мустафа и Торлак Кемал 
в Анадола, и след потушаването на бунта и ликвидирането на водачите му в Анадола, 
се насочил към Солун, а оттам към Серес, където бил доведен главният водач 
Бедреддин, който от Анадола успял да се прехвърли в Румелия и тук да организира 
съпротива срещу централната османска власт (според различните източници събитията 
се ситуират между 1416-1420 г.). Разказите за учеността и добродетелите на Бедреддин 
дотолкова се били разраснали, че Мехмед I искал лично да се убеди в тяхната 
истинност и да чуе мотивите за неговото поведение и заповядал заловеният шейх-
бунтар да бъде доведен пред него. 

Според информацията, която черпим от менакъбнамето на Шейх Бедреддин, 
написано от неговия внук Хафъз Халил бин Исмаил, в Серес се води разговор между 
Бедреддин и султана. Тъй като Шейх Бедреддин имал голяма известност като учен, 
познаващ в тънкости мюсюлманските науки и право, султанът наредил да се формира 
съвет от учени, които да го разпитат. Основна фигура в този съвет бил един учен, който 
бил дошъл от Иран – Мунла Хайдар, както е даден в менакъбнамето (в историческата 
литература е утвърден като Молла Хайдар). Според менакъбнамето от Хафъз Халил 
след няколкодневен активен диспут с Бедреддин Мунла Хайдар бил силно впечатлен от 
него и дори го поканил да заеме почетно място при тях [Gölpınarlı; Sungurbey 1966: IV; 
Halil bin Ġsmail bin ġeyh Bedrüddin Mahmud 1967: v. 52b].27 

                                                 
26 Народната и Университетска библиотека в Скопие притежава 3743 кодекса ръкописни съчинения на 
арабски, османотурски и персийски език: 2586 на арабски, 1050 на османотрски, 107 на персийски език. 
27 Мунла (Молла) Хайдар бил последовател на възгледите на Садеддин-и Тафтазани (1322-1390), който 
бил роден на Изток и след обиколки в разни места из Хорасан и другаде се установил в Самарканд след 
втора настоятелна покана на Тимур. По отношение на тълкуванията на събитията от ранната ислямска 
история въвел позволеност да бъде отправяно проклятие към Йезид ибн Муавия заради неговите 
действия спрямо семейството на Пророка Мохамед [Gölpınarlı; Sungurbey 1966: 114]. 

Мунла Хайдар изказал становище, че няма основание Шейх Бедреддин да бъде 
наказван и препоръчал да го освободят, но неговото мнение било отхвърлено. Мястото 
на Мунла Хайдар било заето от Фахреддин Аджеми, учен също дошъл от Иран и бил 
учител на сина на султана принц Мурад. Според Хафъз Халил Молла Фахреддин 
Аджеми мразел Бедреддин, макар че се представял за благоприятно настроен към него. 
Той подложил на разпит шейха, като му задавал провокативни въпроси, на които 
последният предпочел да не отговаря. Според Хафъз Халил като не намерили 
основание да му наложат смъртно наказание според шериата, издали фетва за смъртно 
наказание според обичайното право (örf) [Gölpınarlı; Sungurbey 1966: 115; Halil bin 
Ġsmail bin ġeyh Bedrüddin Mahmud 1967: v. 58. а]. В многобройните публикации върху 
Шейх Бедреддин и неговата дейност е утвърдено, че фетвата за неговата смърт е 
издадена от Молла Хайдар, но според А. Гьолпънарлъ в действителност фетвата е дело 
на Молла Фахреддин Аджеми, с името на когото са свързани и екзекуциите на 
хуруфитите в XV в. [Gölpınarlı; Sungurbey 1966: V]. 

След дългия и подробен разпит, на който е подложен Шейх Бедреддин, по време 
на който последователно и въодушевено защитава своите възгледи и позиции, той бива 
обесен гол на чаршията в Серес.28 Тайно обаче неговите последователи свалят тялото 
му от бесилката и го погребват в близост до известната после Ески джамия. Тук бива 
изградено и тюрбе, посветено на него. Немският ориенталист Франц Бабингер 
посещава тюрбето в първата четвърт на XX век – след Първата световна война. По 
време на неговото посещение турското население вече било напуснало Серес и 
отначало никой не могъл да му покаже местонахождението на обекта, но впоследствие 
един местен турчин от богата влиятелна преди това фамилия, останал в града, му 
помогнал. Тюрбето се намирало на старата турска чаршия, тоест било изградено на 
място, близо до неговата екзекуция, и било скрито зад ниски търговски бараки. Според 
Бабингер като архитектура било идентично с познатите селджукски тюрбета в Мала 
Азия и Иран.29 

То било четвъртита сграда с купол във форма на четвъртита пирамида, с площ 
около 4 квадратни метра. Входът бил от южната страна. По време на посещението на 
Бабингер помещението на тюрбето се използвало като склад на железарска 
работилница. Било голо, без никакви ритуални предмети, и тъмно, а до входа били 
струпани железа на майстора на работилницата. Според информацията, получена от 
Бабингер, над вратата на тюрбето имало мраморна плоча с надпис (levha), но е била 
свалена и отнесена. Градината около тюрбето била буренясала и тревясала. 

Самият обект вероятно е бил изграден скоро след екзекуцията на Бедреддин, а 
около него се оформило и текке, което съхранявало паметта за Бедреддин и се явявало 
важно средоточие на бедрединизма в османската епоха. По време на посещението си 
през 20-те години на миналия век Бабингер разговарял с дервишите, които все още 
били там, макар да пише, че по това време турците вече били напуснали града. От 
разговорите установил, че теккето било кадиритско (поне към този момент имало тази 
мистична идентичност) [Babinger 1921: 78, 103, 105; Babinger 1928: 100-102; Gölpınarlı, 
Sungurbey 1966: II]. Независимо от тази идентичност на теккето към това време, в 
дългите векове на османското владичество на Балканите, а и в ново време, групите, 
които свързвали себе си с Шейх Бедреддин Симави, са причислявани в изворите и сами 
се смятат за част от алевийско-бекташийската общност. В този смисъл не изключваме 

                                                 
28 Заради противоречивите сведения в източниците това събитие се датира различно - в 1417 и 1420 г. В 
статията за Шейх Бедреддин в новата Енциклопедия на исляма, издание на Дирекцията по 
вероизповеданията в Турция, е дадена годината 1420 [Dindar 1992: 333]. 
29 Е. Диез и О. Асланпа определят това тюрбе като като образец за прехода от селджукските тюрбета към 
османските тюрбета в архитектурен план [Babinger 1928: 100-102; Diez, Aslanpa 1955: 169]. 
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библиотеката на Иса бей в Скопие [Aruçi 1997: 70].26 Сравнението с макар и оскъдната 
информация за книжните колекции на другите бекташийски теккета налага извода, че 
това вероятно е балканското бекташийско текке, което съхранявало най-много 
ръкописна книжнина. Вероятно заслуга за натрупването на тази книжнина има и 
фондаторът за възстановения култов комплекс – албанецът Реджеп Паша, който може 
би е подтиквал преписването на ръкописни съчинения и събирането на такава в 
теккето. 

Смятаме, че като активен бекташийски център това текке поддържало тесни 
контакти с централното текке на бекташизма - това на Хаджи Бекташ (близо до 
Кършехир, Централна Турция), както и с истанбулските бекташийски теккета, и негови 
дервиши са пътували до тези обекти, като при пътуванията си са копирали 
бекташийски и други ръкописни текстове. Вероятно и самото текке е било посещавано 
от дервиши от посочените теккета, при което те може би са носели тук и са дарявали 
ръкописи или печатни книги във втората половина на XIX век. Предполагаме, че в 
колекцията му са постъпвали ръкописи и книги и чрез вакфиране от членовете на 
посочената фамилия и от други лица, но това може да се установи само след проучване 
на кодексите от колекцията на теккето. 

И) Библиотека към теккето на Шейх Бедреддин в Серес 
Като център на книжовност и мистично познание се оформя и теккето, което 

възниква около тюрбето на Шейх Бедреддин Симави в град Серес, Северна Гърция. 
Известно е, че след залавянето си Шейх Бедреддин e доведен в Серез (дн. Серес), 
където се намира султан Мехмед I Челеби (1413-1421). Османски хроники и други 
източници съобщават, че султанът бил уплашен от размаха на въстанието, което 
вдигнали последователите на Шейх Бедреддин – Бьорклюдже Мустафа и Торлак Кемал 
в Анадола, и след потушаването на бунта и ликвидирането на водачите му в Анадола, 
се насочил към Солун, а оттам към Серес, където бил доведен главният водач 
Бедреддин, който от Анадола успял да се прехвърли в Румелия и тук да организира 
съпротива срещу централната османска власт (според различните източници събитията 
се ситуират между 1416-1420 г.). Разказите за учеността и добродетелите на Бедреддин 
дотолкова се били разраснали, че Мехмед I искал лично да се убеди в тяхната 
истинност и да чуе мотивите за неговото поведение и заповядал заловеният шейх-
бунтар да бъде доведен пред него. 

Според информацията, която черпим от менакъбнамето на Шейх Бедреддин, 
написано от неговия внук Хафъз Халил бин Исмаил, в Серес се води разговор между 
Бедреддин и султана. Тъй като Шейх Бедреддин имал голяма известност като учен, 
познаващ в тънкости мюсюлманските науки и право, султанът наредил да се формира 
съвет от учени, които да го разпитат. Основна фигура в този съвет бил един учен, който 
бил дошъл от Иран – Мунла Хайдар, както е даден в менакъбнамето (в историческата 
литература е утвърден като Молла Хайдар). Според менакъбнамето от Хафъз Халил 
след няколкодневен активен диспут с Бедреддин Мунла Хайдар бил силно впечатлен от 
него и дори го поканил да заеме почетно място при тях [Gölpınarlı; Sungurbey 1966: IV; 
Halil bin Ġsmail bin ġeyh Bedrüddin Mahmud 1967: v. 52b].27 

                                                 
26 Народната и Университетска библиотека в Скопие притежава 3743 кодекса ръкописни съчинения на 
арабски, османотурски и персийски език: 2586 на арабски, 1050 на османотрски, 107 на персийски език. 
27 Мунла (Молла) Хайдар бил последовател на възгледите на Садеддин-и Тафтазани (1322-1390), който 
бил роден на Изток и след обиколки в разни места из Хорасан и другаде се установил в Самарканд след 
втора настоятелна покана на Тимур. По отношение на тълкуванията на събитията от ранната ислямска 
история въвел позволеност да бъде отправяно проклятие към Йезид ибн Муавия заради неговите 
действия спрямо семейството на Пророка Мохамед [Gölpınarlı; Sungurbey 1966: 114]. 

Мунла Хайдар изказал становище, че няма основание Шейх Бедреддин да бъде 
наказван и препоръчал да го освободят, но неговото мнение било отхвърлено. Мястото 
на Мунла Хайдар било заето от Фахреддин Аджеми, учен също дошъл от Иран и бил 
учител на сина на султана принц Мурад. Според Хафъз Халил Молла Фахреддин 
Аджеми мразел Бедреддин, макар че се представял за благоприятно настроен към него. 
Той подложил на разпит шейха, като му задавал провокативни въпроси, на които 
последният предпочел да не отговаря. Според Хафъз Халил като не намерили 
основание да му наложат смъртно наказание според шериата, издали фетва за смъртно 
наказание според обичайното право (örf) [Gölpınarlı; Sungurbey 1966: 115; Halil bin 
Ġsmail bin ġeyh Bedrüddin Mahmud 1967: v. 58. а]. В многобройните публикации върху 
Шейх Бедреддин и неговата дейност е утвърдено, че фетвата за неговата смърт е 
издадена от Молла Хайдар, но според А. Гьолпънарлъ в действителност фетвата е дело 
на Молла Фахреддин Аджеми, с името на когото са свързани и екзекуциите на 
хуруфитите в XV в. [Gölpınarlı; Sungurbey 1966: V]. 

След дългия и подробен разпит, на който е подложен Шейх Бедреддин, по време 
на който последователно и въодушевено защитава своите възгледи и позиции, той бива 
обесен гол на чаршията в Серес.28 Тайно обаче неговите последователи свалят тялото 
му от бесилката и го погребват в близост до известната после Ески джамия. Тук бива 
изградено и тюрбе, посветено на него. Немският ориенталист Франц Бабингер 
посещава тюрбето в първата четвърт на XX век – след Първата световна война. По 
време на неговото посещение турското население вече било напуснало Серес и 
отначало никой не могъл да му покаже местонахождението на обекта, но впоследствие 
един местен турчин от богата влиятелна преди това фамилия, останал в града, му 
помогнал. Тюрбето се намирало на старата турска чаршия, тоест било изградено на 
място, близо до неговата екзекуция, и било скрито зад ниски търговски бараки. Според 
Бабингер като архитектура било идентично с познатите селджукски тюрбета в Мала 
Азия и Иран.29 

То било четвъртита сграда с купол във форма на четвъртита пирамида, с площ 
около 4 квадратни метра. Входът бил от южната страна. По време на посещението на 
Бабингер помещението на тюрбето се използвало като склад на железарска 
работилница. Било голо, без никакви ритуални предмети, и тъмно, а до входа били 
струпани железа на майстора на работилницата. Според информацията, получена от 
Бабингер, над вратата на тюрбето имало мраморна плоча с надпис (levha), но е била 
свалена и отнесена. Градината около тюрбето била буренясала и тревясала. 

Самият обект вероятно е бил изграден скоро след екзекуцията на Бедреддин, а 
около него се оформило и текке, което съхранявало паметта за Бедреддин и се явявало 
важно средоточие на бедрединизма в османската епоха. По време на посещението си 
през 20-те години на миналия век Бабингер разговарял с дервишите, които все още 
били там, макар да пише, че по това време турците вече били напуснали града. От 
разговорите установил, че теккето било кадиритско (поне към този момент имало тази 
мистична идентичност) [Babinger 1921: 78, 103, 105; Babinger 1928: 100-102; Gölpınarlı, 
Sungurbey 1966: II]. Независимо от тази идентичност на теккето към това време, в 
дългите векове на османското владичество на Балканите, а и в ново време, групите, 
които свързвали себе си с Шейх Бедреддин Симави, са причислявани в изворите и сами 
се смятат за част от алевийско-бекташийската общност. В този смисъл не изключваме 

                                                 
28 Заради противоречивите сведения в източниците това събитие се датира различно - в 1417 и 1420 г. В 
статията за Шейх Бедреддин в новата Енциклопедия на исляма, издание на Дирекцията по 
вероизповеданията в Турция, е дадена годината 1420 [Dindar 1992: 333]. 
29 Е. Диез и О. Асланпа определят това тюрбе като като образец за прехода от селджукските тюрбета към 
османските тюрбета в архитектурен план [Babinger 1928: 100-102; Diez, Aslanpa 1955: 169]. 
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теккето в по-старо време да не е било кадиритско или поне да е поддържало връзки с 
тези групи и респ. с бекташийските култови центрове. 

Една от целите на Бабингер при посещението му в Серес била да открие ръкопис 
на менакъбнамето на Шейх Бедреддин. Натам го насочва съчинението „Osmanlı 
Müellifleri” на Бурсалъ Мехмед Тахир Бей (1861-1925), в което авторът пише, че видял 
в Серес менакъбнаме на Бедреддин, написано от Хафъз Халил; записани текстове на 
мистичната верига (силсиле) на тариката на Шейх Бедреддин и неговите съчинения и 
ги е проучил и чел там. Сведението на Бурсалъ Мехмед Тахир е индикация, че във 
въпросното текке дълго се пазел споменът за тази личност и неговата трагична съдба. 
При посещението си немският ориенталист разговарял с дервишите, които все още 
били в полуразрушеното текке, и с други местни хора и дълго издирвал въпросното 
менакъбнаме и други писмени източници, свързани с Шейх Бедреддин, но безуспешно. 
Същият пише, че теккето в Серес било разрушено при голям пожар по време на 
войната през 1913 година (на 28 юни) и от тогава до неговото посещение там 
дервишите живеели в една сграда, измазана в червено, близо до теккето. 

От неуспешните опити в издирването на ръкописите той стига до заключението, 
че най-вероятно това съчинение, както и други ръкописи и книги, съхранявани във 
въпросното текке в Серес, са отнесени в Турция (най-вероятно в Истанбул) в резултат 
на миграциите след Балканските войни и Първата световна война или най-късно при 
размяната на население между Турция и Гърция съгласно спогодбите, постигнати при 
Лозанското споразумение през 1923 година [Babinger 1928: 100-102; Gölpınarlı, 
Sungurbey 1966: XXXIII]. 

В съчинението на османския учен и историк Ташкьопрюзде Ахмед Ефенди 
(1495-1561) „Şakaik-i Nu‟maniye” (Шакайик-и Ну‟манийе) също се съдържат данни за 
дейността на Бедреддин като учен и свидетелства, че в Серес се съхранявала неговата 
памет. Така сведенията на Ташкьопрюзаде и на Бурсалъ Тахир Бей, както и 
установеното от Фр. Бабингер, ни дават основание да смятаме, че теккето в Серес се 
явявало един бедреддинитски книжовен център, който съхранявал векове наред 
посветеното на него менакъбнаме; писмени документи за мистичната му 
принадлежност; вероятно оцелели негови съчинения, както и други ръкописни 
текстове. Войните между Османска Турция и Гърция и последвалите миграции и 
прекратяване на дейността на теккето разпилели това книжно богатство. 

Към съществуването на библиотека към това текке ни насочва и публикация на 
Осман Сюмер, посветена на премеждията на костите на Бедреддин и препогребването 
им на 29 ноември 1961 г. в гробищния парк на тюрбето на султан Махмуд Втори. В нея 
авторът пише, че след обесването на Бедреддин и изграждането на тюрбето в Серес 
около него са били изградени библиотека (kütübhane) и медресе, които били 
обезпечени с вакъфи [Gölpınarlı, Sungurbey 1966: XXXIII-XXXV]. Той не цитира 
документи, подкрепящи това твърдение, но подобни биха могли да се издирят. Затова 
тук приемаме на доверие това важно сведение, че около тюрбето е изградена (или поне 
създадена в някое от помещенията на теккето) библиотека, в която несъмнено се 
съхранявали съчинения с религиозно, религиозно-мистично, правно съдържание, може 
би хроники, исторически и поетични съчинения и други писмени текстове. Допускаме, 
базирайки се на цитираните Ташкьопрюзаде и Бурсалъ Мехмед Тахир, че в книжния 
фонд може да са присъствали и оцелели съчинения на самия Шейх Бедреддин. 

Казаното дотук се потвърждава и от някои други факти. В преобладаващата си 
част турските общности от днешна Северна Гърция, както и от Североизточна и Южна 
България, чувстващи се свързани с Бедреддиновия път и възприемащи споделяната от 
него идейно-религиозна система, при емиграциите си в резултат на Балканските войни 
и Първата световна война, се установяват в днешна Източна Тракия – във вилаетите 

Текирдаг (преди Родосто), Одрин, Чорлу, Къркларели. През 1930 година някакъв човек 
от Текирдаг – преселник от Северна Гърция, изпраща няколко книги на Хулюси 
Ефенди, търговец на книги на прочутата чаршия за книжари Саххафлар чаршъсъ 
(Sahhaflar Çarşısı) в Истанбул. Оказва се, че сред тези ръкописни книги е и 
Менакъбнамето на Шейх Бедреддин. От Хулюси Ефенди ръкописът е закупен от 
известния колекционер на ценни книги и изследовател М. Джевдет Бей. Самият М. 
Джевдет Бей признава по-късно: „....това, че има съчинение – описание на живота на 
покойния Бедреддин беше известно на учения свят, но досега не беше излизало наяве. 
Веднъж обаче някакъв човек от Текирдаг, дошъл от Гърция при размяната на 
население (Ahali mübadelesi), беше изпратил на Хулюси Ефенди няколко ръкописни 
книги и се оказа, че една от тях беше биографията (terceme-i hal) на Бедреддин. Досега 
на бял свят не беше излизал препис от това съчинение. Стойността му е безценна.‖ 
[Ergin 1937: 382]. 

Този факт се потвърждава и от Шерефеддин Ялткая, който всъщност пръв прави 
менакъбнамето достояние на научния свят. Той пише, че лично от М. Джевдет Бей чул, 
че от Текирдаг за продажба е била донесена книга – Менакъбнаме на Шейх Бедреддин 
в поетична форма, написано от внука му Хафъз Халил. Джевдет Бей от ревност към 
книгите си не ги давал на никого, но след големи увещания се съгласил Ш. Ялткая да 
направи копие от него. През 1935 г. Ялткая публикува резюмето, което е успял да 
направи от ръкописа.30 

Това че ръкописът бил преди това собственост на посоченото текке в Серес 
става ясно от бележка, фигурираща на задната страница на първия лист на ръкописа, 
която гласи: „Medine-i Siroz‟da ....Dergah-ı eş-Şeyh Sultan Bedrüddin vakfıdır Zaviye-i 
Orta Mezarlık Tekyesinde mevcud oluna” [Gölpınarlı, Sungurbey 1966: 101]. 

Според изнесените данни той бил с кожена подвързия, а размерите на самата 
книга били 22х14,5 см, на изписаната част - 17х11 см. На л. 1а пък е отбелязано 
включването на книгата в колекцията на библиотеката на Истанбулската община, като 
е посочен дарителят: ―Muallim M. Cevdet Kütübhanesi, Haziran 1347 – 1931”. На долната 
корица на книгата от вътрешната страна с оловно мастило е написано „Hadim ül-fukarai 
vel mesakin-i zaviye-i Bedrüddin Efendi Şeyh Huseyn 1238”. Това вписване всъщност е 
текстът на печата, който фигурира на последната страница 69 б и на вътрешната страна 
на първия лист [Gölpınarlı, Sungurbey 1966: 101]. От него става ясно, че книгата се 
намирала в 1238 г. х. (18. IX. 1822 - 7. IX. 1823) в завието на Бедреддин Ефенди (Шейх 
Бедреддин) в Серес и е била подпечатана от шейх Хусейн, който живеел в завието и 
явно бил негов шейх и който представя себе си като „hadım ül-fukara” (слуга на 
бедните, нищите) - определение, с което се квалифицират дервишите, живеещи в 
теккетата особено на алевийско-бекташийската традиция. 

На самото съчинение тук няма да се спираме, но според Гьолпънарлъ той е бил 
изготвен не гледайки от друг ръкописен текст, а текстът е бил изричан на глас и 
копистът е записвал чуваното. Също така изглежда копистът е имал и помощник, което 
се установява от различните почерци в ръкописния текст. От посочения ръкопис, както 
и от други източници се разбира, че внукът на Бедреддин Хафъз Халил прекарва част 
от живота си в завието на Шейх Бедреддин в Едирне и в завието в Серес и не 
изключваме съчинението да е написано именно в последното. В тази насока 
интерпретираме стиховете от лист 58.а в ръкописа: 

                                                 
30 Смятаме, че Ялткая е направил препис (може би преразказан вариант), защото по това време не е 
имало техники за заснемане и копиране или поне той не съобщава ръкописът да е бил заснет [ġerefeddin 
1935: 233]. Днес ръкописът на съчинението се съхранява в Библиотеката на Истанбулска голяма община, 
сред фонда от книги, подарени от М. Джевдет Бей [Gölpınarlı, Sungurbey 1966: VI]. 
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теккето в по-старо време да не е било кадиритско или поне да е поддържало връзки с 
тези групи и респ. с бекташийските култови центрове. 

Една от целите на Бабингер при посещението му в Серес била да открие ръкопис 
на менакъбнамето на Шейх Бедреддин. Натам го насочва съчинението „Osmanlı 
Müellifleri” на Бурсалъ Мехмед Тахир Бей (1861-1925), в което авторът пише, че видял 
в Серес менакъбнаме на Бедреддин, написано от Хафъз Халил; записани текстове на 
мистичната верига (силсиле) на тариката на Шейх Бедреддин и неговите съчинения и 
ги е проучил и чел там. Сведението на Бурсалъ Мехмед Тахир е индикация, че във 
въпросното текке дълго се пазел споменът за тази личност и неговата трагична съдба. 
При посещението си немският ориенталист разговарял с дервишите, които все още 
били в полуразрушеното текке, и с други местни хора и дълго издирвал въпросното 
менакъбнаме и други писмени източници, свързани с Шейх Бедреддин, но безуспешно. 
Същият пише, че теккето в Серес било разрушено при голям пожар по време на 
войната през 1913 година (на 28 юни) и от тогава до неговото посещение там 
дервишите живеели в една сграда, измазана в червено, близо до теккето. 

От неуспешните опити в издирването на ръкописите той стига до заключението, 
че най-вероятно това съчинение, както и други ръкописи и книги, съхранявани във 
въпросното текке в Серес, са отнесени в Турция (най-вероятно в Истанбул) в резултат 
на миграциите след Балканските войни и Първата световна война или най-късно при 
размяната на население между Турция и Гърция съгласно спогодбите, постигнати при 
Лозанското споразумение през 1923 година [Babinger 1928: 100-102; Gölpınarlı, 
Sungurbey 1966: XXXIII]. 

В съчинението на османския учен и историк Ташкьопрюзде Ахмед Ефенди 
(1495-1561) „Şakaik-i Nu‟maniye” (Шакайик-и Ну‟манийе) също се съдържат данни за 
дейността на Бедреддин като учен и свидетелства, че в Серес се съхранявала неговата 
памет. Така сведенията на Ташкьопрюзаде и на Бурсалъ Тахир Бей, както и 
установеното от Фр. Бабингер, ни дават основание да смятаме, че теккето в Серес се 
явявало един бедреддинитски книжовен център, който съхранявал векове наред 
посветеното на него менакъбнаме; писмени документи за мистичната му 
принадлежност; вероятно оцелели негови съчинения, както и други ръкописни 
текстове. Войните между Османска Турция и Гърция и последвалите миграции и 
прекратяване на дейността на теккето разпилели това книжно богатство. 

Към съществуването на библиотека към това текке ни насочва и публикация на 
Осман Сюмер, посветена на премеждията на костите на Бедреддин и препогребването 
им на 29 ноември 1961 г. в гробищния парк на тюрбето на султан Махмуд Втори. В нея 
авторът пише, че след обесването на Бедреддин и изграждането на тюрбето в Серес 
около него са били изградени библиотека (kütübhane) и медресе, които били 
обезпечени с вакъфи [Gölpınarlı, Sungurbey 1966: XXXIII-XXXV]. Той не цитира 
документи, подкрепящи това твърдение, но подобни биха могли да се издирят. Затова 
тук приемаме на доверие това важно сведение, че около тюрбето е изградена (или поне 
създадена в някое от помещенията на теккето) библиотека, в която несъмнено се 
съхранявали съчинения с религиозно, религиозно-мистично, правно съдържание, може 
би хроники, исторически и поетични съчинения и други писмени текстове. Допускаме, 
базирайки се на цитираните Ташкьопрюзаде и Бурсалъ Мехмед Тахир, че в книжния 
фонд може да са присъствали и оцелели съчинения на самия Шейх Бедреддин. 

Казаното дотук се потвърждава и от някои други факти. В преобладаващата си 
част турските общности от днешна Северна Гърция, както и от Североизточна и Южна 
България, чувстващи се свързани с Бедреддиновия път и възприемащи споделяната от 
него идейно-религиозна система, при емиграциите си в резултат на Балканските войни 
и Първата световна война, се установяват в днешна Източна Тракия – във вилаетите 

Текирдаг (преди Родосто), Одрин, Чорлу, Къркларели. През 1930 година някакъв човек 
от Текирдаг – преселник от Северна Гърция, изпраща няколко книги на Хулюси 
Ефенди, търговец на книги на прочутата чаршия за книжари Саххафлар чаршъсъ 
(Sahhaflar Çarşısı) в Истанбул. Оказва се, че сред тези ръкописни книги е и 
Менакъбнамето на Шейх Бедреддин. От Хулюси Ефенди ръкописът е закупен от 
известния колекционер на ценни книги и изследовател М. Джевдет Бей. Самият М. 
Джевдет Бей признава по-късно: „....това, че има съчинение – описание на живота на 
покойния Бедреддин беше известно на учения свят, но досега не беше излизало наяве. 
Веднъж обаче някакъв човек от Текирдаг, дошъл от Гърция при размяната на 
население (Ahali mübadelesi), беше изпратил на Хулюси Ефенди няколко ръкописни 
книги и се оказа, че една от тях беше биографията (terceme-i hal) на Бедреддин. Досега 
на бял свят не беше излизал препис от това съчинение. Стойността му е безценна.‖ 
[Ergin 1937: 382]. 

Този факт се потвърждава и от Шерефеддин Ялткая, който всъщност пръв прави 
менакъбнамето достояние на научния свят. Той пише, че лично от М. Джевдет Бей чул, 
че от Текирдаг за продажба е била донесена книга – Менакъбнаме на Шейх Бедреддин 
в поетична форма, написано от внука му Хафъз Халил. Джевдет Бей от ревност към 
книгите си не ги давал на никого, но след големи увещания се съгласил Ш. Ялткая да 
направи копие от него. През 1935 г. Ялткая публикува резюмето, което е успял да 
направи от ръкописа.30 

Това че ръкописът бил преди това собственост на посоченото текке в Серес 
става ясно от бележка, фигурираща на задната страница на първия лист на ръкописа, 
която гласи: „Medine-i Siroz‟da ....Dergah-ı eş-Şeyh Sultan Bedrüddin vakfıdır Zaviye-i 
Orta Mezarlık Tekyesinde mevcud oluna” [Gölpınarlı, Sungurbey 1966: 101]. 

Според изнесените данни той бил с кожена подвързия, а размерите на самата 
книга били 22х14,5 см, на изписаната част - 17х11 см. На л. 1а пък е отбелязано 
включването на книгата в колекцията на библиотеката на Истанбулската община, като 
е посочен дарителят: ―Muallim M. Cevdet Kütübhanesi, Haziran 1347 – 1931”. На долната 
корица на книгата от вътрешната страна с оловно мастило е написано „Hadim ül-fukarai 
vel mesakin-i zaviye-i Bedrüddin Efendi Şeyh Huseyn 1238”. Това вписване всъщност е 
текстът на печата, който фигурира на последната страница 69 б и на вътрешната страна 
на първия лист [Gölpınarlı, Sungurbey 1966: 101]. От него става ясно, че книгата се 
намирала в 1238 г. х. (18. IX. 1822 - 7. IX. 1823) в завието на Бедреддин Ефенди (Шейх 
Бедреддин) в Серес и е била подпечатана от шейх Хусейн, който живеел в завието и 
явно бил негов шейх и който представя себе си като „hadım ül-fukara” (слуга на 
бедните, нищите) - определение, с което се квалифицират дервишите, живеещи в 
теккетата особено на алевийско-бекташийската традиция. 

На самото съчинение тук няма да се спираме, но според Гьолпънарлъ той е бил 
изготвен не гледайки от друг ръкописен текст, а текстът е бил изричан на глас и 
копистът е записвал чуваното. Също така изглежда копистът е имал и помощник, което 
се установява от различните почерци в ръкописния текст. От посочения ръкопис, както 
и от други източници се разбира, че внукът на Бедреддин Хафъз Халил прекарва част 
от живота си в завието на Шейх Бедреддин в Едирне и в завието в Серес и не 
изключваме съчинението да е написано именно в последното. В тази насока 
интерпретираме стиховете от лист 58.а в ръкописа: 

                                                 
30 Смятаме, че Ялткая е направил препис (може би преразказан вариант), защото по това време не е 
имало техники за заснемане и копиране или поне той не съобщава ръкописът да е бил заснет [ġerefeddin 
1935: 233]. Днес ръкописът на съчинението се съхранява в Библиотеката на Истанбулска голяма община, 
сред фонда от книги, подарени от М. Джевдет Бей [Gölpınarlı, Sungurbey 1966: VI]. 
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Olsun evlâdı vü etbâ'ı anım 
Dergeh-i Hak'da şehâ mergub-ı Hû 
Didi Halîl ibni İsmâîl ibni Şeyh 
Cedde târîh “İnnehû meczûb-ı Hû” 

Също така става ясно, че Хафъз Халил е познавал и обичал стиховете на Юнус 
Емре, чел е Мевляна, съчинението „Gülşen-i Raz” на Махмуд Шебюстери (1288 /?/ - 
1340 /?/), представящо основните положения на религиозно-философското учение 
„Вахдет-и Вюджут”, дори Хафъз и в съзнанието му са останали много стихове от тях. 
Изнесените сведения за съществуването на библиотека или поне на книжна колекция 
към теккето, свързано с традицията на Шейх Бедреддин в Серес, ни карат да смятаме, 
че дервишите там са развивали някаква интелектуална дейност – четяли и може би 
преписвали ръкописи, вероятно познавали в по-малка или по-голяма степен работите 
на някои ключови представители на ислямския мистицизъм, чиито възгледи споделяли. 
Вероятно тук се намирало съчинението на Шейх Бедреддин „Варидат‖, разясняващо 
основните положения на учението „Вахдет-и Вюджут‖ и те са го чели. 

Бъдещите изследвания в библиотеките, съхраняващи ориенталска ръкописна 
книжнина, биха могли да хвърлят повече светлина върху това. Засега обаче е сигурно, 
че ръкописът на менакъбнамето на Шейх Бедреддин от внука му Хафъз Халил е бил 
вакъфско притежание на теккето в Серес, намиращо се в Орта Мезарлък. Това е 
категорична индикация, че това текке през вековете е поддържало паметта за 
Бедреддин и неговото учение. Възможно е дервишите там да са направили препис от 
оригинала на ръкописа, който вероятно не е попаднал в библиотеките или е бил 
унищожен при многото превратности на времето. Не е изключено в бъдеще да открием 
подобен препис или пък други ръкописи сред групите, които се идентифицират с 
Бедреддин в района на Източна Тракия. 

4. Заключение 
Изискването за ограничение в обема на статията ни кара да финализираме 

нашето изложение с ясното съзнание, че остават много незасегнати въпроси по 
отношение на връзката между мистичните центрове и книгите, създадени и 
съхранявани там. Тук направихме само опит да систематизираме отчасти натрупаното 
знание в тази посока, отнасящо се главно за балканските територии под османска 
власт. Тук не се спираме на авторите, които са родени в тези територии или пък които 
са се установили и са развивали дейност в теккета тук, както и на техните съчинения с 
изключение на тези, които мимоходом засягаме, развивайки темата. Това ще бъде 
предмет на следващи наши публикации. Представеното дотук обаче дава основание 
немалко от теккетата на различните мистични традиции (в това число на алевийско-
бекташийската традиция) да се разглеждат и като интелектуални центрове, места на 
всекидневието, които „ретранслират‖ някакво знание и мистично познание към онези, 
които имат досег с тях.  
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Olsun evlâdı vü etbâ'ı anım 
Dergeh-i Hak'da şehâ mergub-ı Hû 
Didi Halîl ibni İsmâîl ibni Şeyh 
Cedde târîh “İnnehû meczûb-ı Hû” 

Също така става ясно, че Хафъз Халил е познавал и обичал стиховете на Юнус 
Емре, чел е Мевляна, съчинението „Gülşen-i Raz” на Махмуд Шебюстери (1288 /?/ - 
1340 /?/), представящо основните положения на религиозно-философското учение 
„Вахдет-и Вюджут”, дори Хафъз и в съзнанието му са останали много стихове от тях. 
Изнесените сведения за съществуването на библиотека или поне на книжна колекция 
към теккето, свързано с традицията на Шейх Бедреддин в Серес, ни карат да смятаме, 
че дервишите там са развивали някаква интелектуална дейност – четяли и може би 
преписвали ръкописи, вероятно познавали в по-малка или по-голяма степен работите 
на някои ключови представители на ислямския мистицизъм, чиито възгледи споделяли. 
Вероятно тук се намирало съчинението на Шейх Бедреддин „Варидат‖, разясняващо 
основните положения на учението „Вахдет-и Вюджут‖ и те са го чели. 

Бъдещите изследвания в библиотеките, съхраняващи ориенталска ръкописна 
книжнина, биха могли да хвърлят повече светлина върху това. Засега обаче е сигурно, 
че ръкописът на менакъбнамето на Шейх Бедреддин от внука му Хафъз Халил е бил 
вакъфско притежание на теккето в Серес, намиращо се в Орта Мезарлък. Това е 
категорична индикация, че това текке през вековете е поддържало паметта за 
Бедреддин и неговото учение. Възможно е дервишите там да са направили препис от 
оригинала на ръкописа, който вероятно не е попаднал в библиотеките или е бил 
унищожен при многото превратности на времето. Не е изключено в бъдеще да открием 
подобен препис или пък други ръкописи сред групите, които се идентифицират с 
Бедреддин в района на Източна Тракия. 

4. Заключение 
Изискването за ограничение в обема на статията ни кара да финализираме 

нашето изложение с ясното съзнание, че остават много незасегнати въпроси по 
отношение на връзката между мистичните центрове и книгите, създадени и 
съхранявани там. Тук направихме само опит да систематизираме отчасти натрупаното 
знание в тази посока, отнасящо се главно за балканските територии под османска 
власт. Тук не се спираме на авторите, които са родени в тези територии или пък които 
са се установили и са развивали дейност в теккета тук, както и на техните съчинения с 
изключение на тези, които мимоходом засягаме, развивайки темата. Това ще бъде 
предмет на следващи наши публикации. Представеното дотук обаче дава основание 
немалко от теккетата на различните мистични традиции (в това число на алевийско-
бекташийската традиция) да се разглеждат и като интелектуални центрове, места на 
всекидневието, които „ретранслират‖ някакво знание и мистично познание към онези, 
които имат досег с тях.  
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КАДИЙСТВОТО КАТО ИНСТИТУЦИЯ НА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ 

Менент Шукриева 

Резюме: Кадийството е една от ключовите институции на Османската империя. Кадиите,  
назначавани с нареждане (берат) на падишаха имат за задача да раздават правосъдие във всички краища 
на империята, както и да уреждат споровете, възникнали сред поданиците на държавата. Всъщност 
длъжностната им характеристика не се изчерпва с тези техни служебни задължения. Кадията влиза в 
ролята на нотариус, градски наместник, инспектор на вакъфите, бирник, полицейски началник, и др. Тези 
задачи изискват и определени качества и образование. В настоящата статия са разгледани като цяло 
изискванията за заемане на длъжността „кадия―, начина на тяхното назначаване и освобождаване, 
служебните им задължения, както и длъжностните лица, които са ги подпомагали в тяхната разностранна 
професионална дейност.    
     

Ключови думи: кадийство, правосъдие, Османска империя 
 

QADIS AS INSTITUTIONS OF THE OTTOMAN EMPIRE  
Menent Shukrieva  

 
Summary:  Qadis (muslim judges) were among the key institutions of the Ottoman Empire. Qadis were 

appointed by a berat (order) of the Sultan and were authorised to pass judgements and enforce the law in all 
provinces of the empire, including solve any dispute that had arisen between the subjects of the Sultan. In fact, 
their ―job description‖ included much more obligations than the ones described above. They served as notaries, 
deputy mayors, trustees, tax collectors, district constables, etc. All these tasks needed certain qualifications and 
education. This article will review the general requirements to the qadi‘s office, the procedure for their 
appointment and dismissal and the other officials that assisted qadis in their versatile professional duties.  
  

Key words: qadi, justice, Ottoman Empire  
 

Osmanlı  Devleti‘nde  yargı  yetkisi  temel  olarak  hükümdarın  elindedir. Sistem  
içerisinde yargı yetkisi  açısından  bir  istisnai  durum  söz  konusudur. ġer‘i  konularda  yargı 
yetkisi  hükümdar  tarafından  tayin edilen  kadılara  aittir [Ortaylı, 2010: 64; Özkorkurt, 
2007: 231]. Tanzimat dönemine kadar yargı teĢkilatı Ģer‘i mahkemeler, cemaat mahkemeleri 
ve konsolosluk mahkemeleri olmak üzere üç ınsur halinde oluĢmakta ve ġer‘i mahkemelerin 
baĢında kadı bulunmaktaydı [Feyzioğlu 2010: 1]. 

Arapçada kaza (kada) kökünden ism-i fail olan kadı, fıkıh terimi olarak insanlar 
arasında meydana gelen çekiĢme ve davaları Ģer‘i hükümlere göre çözümlemek için yetkili 
makamca tayin edilen kiĢiyi ifade eder [Atar 2001: 66]. Kuran-ı Kerim‘de kadı kelimesi bir 
yerde (Taha 20/72) ―hükmünü, sözünü geçiren‖ manasında sözlük anlamıyla, hâkim 
kelimesinin çoğulu olan hükkâm da yine bir yerde (el-Bakara 2/188) ―uhdesinde yargı yetkisi 
de bulunan yöneticiler‖ manasında kullanılmıĢtır [Arslanboğa 2006: 1]. Mecelle'de1 kadının 
anlamı Ģöyle açıklanmıĢtır: "Hâkim, insanlar arasında vuku bulan dava ve hasımlaĢmayı, 

                                                 
1 Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye: Osmanlı Devleti zamanında, Ahmed Cevdet Pasa BaĢkanlığındaki ilmî bir heyet 
tarafından, Ġslam Hukûkuna bağlı kalınarak hazırlanan meĢhur kânun. 1877 yılında Abdülhamit Han zamanında 
tatbik edilmeye baĢlanmıĢ. 1926‘da yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

meĢrû hükümlere uygun olarak çözümlemek üzere devlet baĢkanı tarafından nasb ve tayin 
edilen kimsedir" [Mecelle, mad., 1785]. 

 

 Osmanlı kadısı2 
 
Kadılar, Osmanlı Devleti‘nin idari yapısı içinde kökenleri itibariyle mevcut iki sınıftan 

biri olan ilmiye sınıfının mensubudur.  Ġlmiye sınıfı; medreselerden yetiĢmiĢ, kadılık, müftilik, 
müderrislik, kazaskerlik, defterdarlık, Ģeyhülislamlık gibi mevkilere gelmiĢ olan kimseleri 
kapsamaktadır. Bu gruba ulema da denmektedir [Ünal 1997: 99]. Osmanlılarda ehl-i Ģer‛ diye 
tabir edilen ulema kesimi ise, tedris (öğretim), ifta (fetva) ve kaza (yargı) gibi üç alanda 
görevler üstlenmiĢ durumdaydı [Özdemir 1986: 177]. Mehmet Ali Ünal‘a göre de görevleri üç 
baĢlık altında toplanabilir: ―Eğitim-öğretimin sürdürülmesi, dinî, sosyal, idarî ve askerî 
konularda dinin görüĢünün açıklanması ve idarî ve yargıya ait hizmetlerin görülmesi.‖ [Ünal 
1999-2000: 148-149, 188-191]. BaĢka bir deyiĢle, müderrisler öğretimle, müftüler fetva 
göreviyle, kadılar ise kaza (yargı) göreviyle yükümlüydüler. Osmanlı kadıları bu hiyerarĢi 
içinde mutlaka gerekli medrese tahsilini ve hukuk bilgisini kazanmıĢ olmak zorundaydılar 
[Bkz. Ortaylı 1985: 4-5].   

XVI. yüzyılda Süleymaniye medreseleri kuruluncaya kadar Sahn-ı Semân diye bilinen 
Fâtih medreselerinin teĢekkülü kadılık mesleğine girecek gençlerin tahsil görüp icâzet 
aldıkları yer olmuĢtur. Özellikle XVI. yüzyıl sonunda, Anadolu ve Rumeli‘de ―kenar 
medrese‖ tabir dilen taĢra medreselerinden icâzet veya tezkire alanların -eğer eskiden o 
medreseye verilmiĢ böyle bir imtiyaz yoksa- baĢvuru ve adaylığının söz konusu olamayacağı 
karara bağlanmıĢtır [Ġnalcık 1988: 257]. Süleymaniye medreselerini bitiren bir kiĢi 
(dâniĢmend), kazaskerliğe müracaattan sonra bir nevi stajyerlik olan mülâzemet için önemli 
sancaklara mevleviyet3 pâyeli kadılar yanına gönderilir ve mülâzemet devri (üç beĢ yıl) 
sonunda Ġstanbul‘a gelirdi. XVIII. yüzyılda daha da uzatılan bu bekleme döneminin ardından 
imtihanı verenler en alt kademedeki kazalardan birine tayin edilerek mesleğe baĢlarlardı 
[Ortaylı 1994: 70]. Belli bir kazaya tayin edilerek yevmiye 20 akça ile göreve baĢlardı.  

Bir kadının atanması için aĢağıdaki niteliklerin bulunması gereklidir:  
a) reĢid olmalı;  
b) temyiz kudretine sahip olmalı; 

                                                 
2 http://www.ekrembugraekinci.com/makale.asp?id=518 
3 Mevleviyet; Osmanlı ilmiye teĢkilatında yüksek dereceleri kadılıklar için kullanılan bir tabirdi. Buralara tayin 
edilen kadılara da mevali denilmiĢtir. Bu konuda bakınız: Fahri Unan, ― Mevleviyet, D.Ġ.A. , cilt 19, s. 467 
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КАДИЙСТВОТО КАТО ИНСТИТУЦИЯ НА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ 

Менент Шукриева 

Резюме: Кадийството е една от ключовите институции на Османската империя. Кадиите,  
назначавани с нареждане (берат) на падишаха имат за задача да раздават правосъдие във всички краища 
на империята, както и да уреждат споровете, възникнали сред поданиците на държавата. Всъщност 
длъжностната им характеристика не се изчерпва с тези техни служебни задължения. Кадията влиза в 
ролята на нотариус, градски наместник, инспектор на вакъфите, бирник, полицейски началник, и др. Тези 
задачи изискват и определени качества и образование. В настоящата статия са разгледани като цяло 
изискванията за заемане на длъжността „кадия―, начина на тяхното назначаване и освобождаване, 
служебните им задължения, както и длъжностните лица, които са ги подпомагали в тяхната разностранна 
професионална дейност.    
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QADIS AS INSTITUTIONS OF THE OTTOMAN EMPIRE  
Menent Shukrieva  

 
Summary:  Qadis (muslim judges) were among the key institutions of the Ottoman Empire. Qadis were 

appointed by a berat (order) of the Sultan and were authorised to pass judgements and enforce the law in all 
provinces of the empire, including solve any dispute that had arisen between the subjects of the Sultan. In fact, 
their ―job description‖ included much more obligations than the ones described above. They served as notaries, 
deputy mayors, trustees, tax collectors, district constables, etc. All these tasks needed certain qualifications and 
education. This article will review the general requirements to the qadi‘s office, the procedure for their 
appointment and dismissal and the other officials that assisted qadis in their versatile professional duties.  
  

Key words: qadi, justice, Ottoman Empire  
 

Osmanlı  Devleti‘nde  yargı  yetkisi  temel  olarak  hükümdarın  elindedir. Sistem  
içerisinde yargı yetkisi  açısından  bir  istisnai  durum  söz  konusudur. ġer‘i  konularda  yargı 
yetkisi  hükümdar  tarafından  tayin edilen  kadılara  aittir [Ortaylı, 2010: 64; Özkorkurt, 
2007: 231]. Tanzimat dönemine kadar yargı teĢkilatı Ģer‘i mahkemeler, cemaat mahkemeleri 
ve konsolosluk mahkemeleri olmak üzere üç ınsur halinde oluĢmakta ve ġer‘i mahkemelerin 
baĢında kadı bulunmaktaydı [Feyzioğlu 2010: 1]. 

Arapçada kaza (kada) kökünden ism-i fail olan kadı, fıkıh terimi olarak insanlar 
arasında meydana gelen çekiĢme ve davaları Ģer‘i hükümlere göre çözümlemek için yetkili 
makamca tayin edilen kiĢiyi ifade eder [Atar 2001: 66]. Kuran-ı Kerim‘de kadı kelimesi bir 
yerde (Taha 20/72) ―hükmünü, sözünü geçiren‖ manasında sözlük anlamıyla, hâkim 
kelimesinin çoğulu olan hükkâm da yine bir yerde (el-Bakara 2/188) ―uhdesinde yargı yetkisi 
de bulunan yöneticiler‖ manasında kullanılmıĢtır [Arslanboğa 2006: 1]. Mecelle'de1 kadının 
anlamı Ģöyle açıklanmıĢtır: "Hâkim, insanlar arasında vuku bulan dava ve hasımlaĢmayı, 

                                                 
1 Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye: Osmanlı Devleti zamanında, Ahmed Cevdet Pasa BaĢkanlığındaki ilmî bir heyet 
tarafından, Ġslam Hukûkuna bağlı kalınarak hazırlanan meĢhur kânun. 1877 yılında Abdülhamit Han zamanında 
tatbik edilmeye baĢlanmıĢ. 1926‘da yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

meĢrû hükümlere uygun olarak çözümlemek üzere devlet baĢkanı tarafından nasb ve tayin 
edilen kimsedir" [Mecelle, mad., 1785]. 

 

 Osmanlı kadısı2 
 
Kadılar, Osmanlı Devleti‘nin idari yapısı içinde kökenleri itibariyle mevcut iki sınıftan 

biri olan ilmiye sınıfının mensubudur.  Ġlmiye sınıfı; medreselerden yetiĢmiĢ, kadılık, müftilik, 
müderrislik, kazaskerlik, defterdarlık, Ģeyhülislamlık gibi mevkilere gelmiĢ olan kimseleri 
kapsamaktadır. Bu gruba ulema da denmektedir [Ünal 1997: 99]. Osmanlılarda ehl-i Ģer‛ diye 
tabir edilen ulema kesimi ise, tedris (öğretim), ifta (fetva) ve kaza (yargı) gibi üç alanda 
görevler üstlenmiĢ durumdaydı [Özdemir 1986: 177]. Mehmet Ali Ünal‘a göre de görevleri üç 
baĢlık altında toplanabilir: ―Eğitim-öğretimin sürdürülmesi, dinî, sosyal, idarî ve askerî 
konularda dinin görüĢünün açıklanması ve idarî ve yargıya ait hizmetlerin görülmesi.‖ [Ünal 
1999-2000: 148-149, 188-191]. BaĢka bir deyiĢle, müderrisler öğretimle, müftüler fetva 
göreviyle, kadılar ise kaza (yargı) göreviyle yükümlüydüler. Osmanlı kadıları bu hiyerarĢi 
içinde mutlaka gerekli medrese tahsilini ve hukuk bilgisini kazanmıĢ olmak zorundaydılar 
[Bkz. Ortaylı 1985: 4-5].   

XVI. yüzyılda Süleymaniye medreseleri kuruluncaya kadar Sahn-ı Semân diye bilinen 
Fâtih medreselerinin teĢekkülü kadılık mesleğine girecek gençlerin tahsil görüp icâzet 
aldıkları yer olmuĢtur. Özellikle XVI. yüzyıl sonunda, Anadolu ve Rumeli‘de ―kenar 
medrese‖ tabir dilen taĢra medreselerinden icâzet veya tezkire alanların -eğer eskiden o 
medreseye verilmiĢ böyle bir imtiyaz yoksa- baĢvuru ve adaylığının söz konusu olamayacağı 
karara bağlanmıĢtır [Ġnalcık 1988: 257]. Süleymaniye medreselerini bitiren bir kiĢi 
(dâniĢmend), kazaskerliğe müracaattan sonra bir nevi stajyerlik olan mülâzemet için önemli 
sancaklara mevleviyet3 pâyeli kadılar yanına gönderilir ve mülâzemet devri (üç beĢ yıl) 
sonunda Ġstanbul‘a gelirdi. XVIII. yüzyılda daha da uzatılan bu bekleme döneminin ardından 
imtihanı verenler en alt kademedeki kazalardan birine tayin edilerek mesleğe baĢlarlardı 
[Ortaylı 1994: 70]. Belli bir kazaya tayin edilerek yevmiye 20 akça ile göreve baĢlardı.  

Bir kadının atanması için aĢağıdaki niteliklerin bulunması gereklidir:  
a) reĢid olmalı;  
b) temyiz kudretine sahip olmalı; 

                                                 
2 http://www.ekrembugraekinci.com/makale.asp?id=518 
3 Mevleviyet; Osmanlı ilmiye teĢkilatında yüksek dereceleri kadılıklar için kullanılan bir tabirdi. Buralara tayin 
edilen kadılara da mevali denilmiĢtir. Bu konuda bakınız: Fahri Unan, ― Mevleviyet, D.Ġ.A. , cilt 19, s. 467 
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c) iman sahibi ve adil olmalı; 
d) hukuki ehliyet ve muamele kabiliyetine sahip olmalı;  
e) bitaraf olmalı; 
f) nesebi sahih olmalı;  
g) yeterli derecede hukuki bilgi sahibi olmalı;  
h) erkek olmalı... Bir kadın ne kadar bilgili ve gerekli niteliklere sahip olursa 

olsun kadı olamaz. Mamafih bu konuda istisnai fikirler de ileri sürülmüĢtür. Örneğin mal ve 
cezaya iliĢkin davalarda Ebu Hanife kadınların kaza hakkına cevaz veriyor [Bkz. Ortaylı 
1985: 2-3].  

Kadı akıllı, ergenliğe ulaĢmıĢ ve özgür olmalıdır. Çocuk, deli ve köleler kadılık 
yapamaz. Kadının Müslüman olması gerekir. Gayrimüslimler Müslümanlara kadılık yapamaz, 
ancak Hanefi mezhebine göre gayrimüslimler kendileri gibi gayrimüslim olanlara kadılık 
yapabilir. Nitekim gayrimüslimler Tanzimat‘tan sonra kurulan Nizamiye Mahkemeleri‘nde 
âzâ olarak atanmıĢtır. Kadının iĢitme-görme-konuĢma duyuları sağlam olmalıdır [Demir 
2010: 24].  

Osmanlı Devleti‘nde beylik döneminden beri fethedilen yerlere hukuku temsilen bir 
kadının tayini yerleĢmiĢ bir gelenekti [Ortaylı 1994: 69].  

Kadılar padiĢah beratı ile tayin edilirdi [Ortaylı 1997: 121]. Osmanlı Devleti‘nde ilk 
olarak Osman Gazi tarafından kadılar tayin edilmiĢtir; Sultan I. Murad zamanında da önceki 
Ġslam devletlerindeki kadiülkudatlığın benzeri kazaskerlik kurumu ihdas edilmiĢ, kadıları 
artık bu makam tayin etmeye baĢlamıĢtır [Ekinci 2000: 1]. Kadılar kaza veya sancak 
bölgesine tayin edilirlerdi. HiyerarĢide daha üstün olanlar, sancak kadılarıydı.  

Kazaskerlik, Çandarlı Halil PaĢa tarafından ordudaki davaların görülmesi için 
kurulmuĢtur. Sonraları Anadolu kazaskerliğinin kurulmasıyla ilmiye sınıfına ait bütün iĢler 
Rumeli kazaskeri tarafından yürütülmüĢtür. Kaza mahkemelerinde halledilemeyen davalar 
divanda kazasker tarafından görülürdü. Bir nevi yüksek mahkeme görevini görülürdü ve 
kazaskerin verdiği karar kesindir [Ünal 1997: 101-102].  

14.  yüzyıldan  16.  yüzyıl ortalarına  kadar  kazaskerlik  ilmiye  sınıfının  en  yüksek  
makamı  olması  hasebiyle mevleviyet  denilen  büyük  kadılıklar  da  dahil  olmak  üzere  
bütün  kadıların  tayinleri Anadolu  ve  Rumeli  Kazaskerlikleri‘ne  aitti [UzunçarĢılı 1988: 
87, 88, 91].   

Rumeli ve Anadolu kazaskerleri4 
 

                                                 
4 http://www.ekrembugraekinci.com/makale.asp?id=518 

Balkan yarımadası, Karadeniz‘in batı kıyıları, Ege ve Akdeniz adaları Rumeli 
Kadıaskerliği‘nin; Anadolu, Suriye, Irak, Arap yarımadası ve Mısır, Anadolu 
Kadıaskerliği‘nin görev alanı idi [Özergin 1988: 253].     

Kadıların azl edilmeleri; aklını ve temyiz kabiliyetini kaybetmesi, görevinde irtikab 
yoluna sapması veya kanunu ihlal etmesi, yolsuzluğunun, bilgisizliğinin anlaĢılması ile 
mümkündü [Ortaylı 1997: 119] 

Kazaskerler  tayin  ya  da  azl  ettikleri kadıların isimlerini  akdiye  defteri  de  denilen  
tarik  defterine  kayd  ederlerdi. Rumeli‘de kadılık edenler Rumeli Kazaskeri defterine kayıtlı 
olduklarından Anadolu Kadılığına geçemezlerdi. Aynı Ģey Anadolu Kazaskeri defterine 
kayıtlı olan kadılar için  de  geçerliydi. 16.  yüzyılın  2.  yarısından  itibaren  Ģeyhülislamlığın  
önem kazanması  ile  büyük  kadılık  adı  verilen  mevleviyet  kadılarının  tayinleri 
Ģeyhülislamlara bırakılmıĢtır [UzunçarĢılı 1988: 87, 88, 91]. 

 

ġeyhülislâm5 
 

Kadının tayininde olduğu gibi azli veya istifasında da Ģu sebepler rol oynar:  
a) Aklını ve temyiz kabiliyetini kaybetmesi; 
b) Kör, sağır, dilsiz olması;  
c) Görevinde irtikâb yoluna sapması veya kanunu ihlâl etmesi; 
d) Ġmanını kaybetmesi;  
e) Yolsuzluğunun anlaĢılması;  
f) Bilgisizliği anlaĢılır veya bizzat kendi açıklarsa dünyevi otorite onu azledebilir 

[Bkz. Ortaylı 1975: 119].  
Osmanlı kadısının temel olarak üç niteleyici özelliği vardır:  

a) Doğrudan merkezi otoriteye bağlı olması nedeniyle yerel yöneticilerin etkisinden 
ve otoritesinden arındırılmıĢolması, 

b) Yargı yetkisinin yanında mülki ve mali konularda da yetkilere sahip bir yönetici 
olması, 

c) Bütün kadıların aynı hiyerarĢi ve eğitimden geçmiĢolmaları ve görev yaptıkları 
bölgelerde görev sürelerinin kısa sürelerle sınırlandırılmıĢ olması [Ortaylı 1976: 
95].  

                                                 
5 http://www.learningpracticalturkish.com/seyhulislam.jpg 
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Kadı,  yargı  ve  yönetim  bakımından  belirli  bir  büyüklüğe  sahip  olan  ve  kaza  adı  
verilen  yerleĢim birimlerinde görev yapmaktaydı [Eryılmaz, 2011: 201]. Kazalarda idarî, adlî 
ve beledî olmak üzere üç farklı örgüt bulunmakta ve bu örgütlerin meydana getirdiği birliğin 
tamamına kaza adı verilmekteydi. Kadılar bu kaza birimlerinde padiĢah adına hem mülkî 
amirliği, hem belediye baĢkanlığı hem de hâkimlik makamını temsil etmekteydiler [Anıl 
1993: 43-46].  

Kadı yalnızca yargıç kimliği ile değil, çok geniĢ yetkilere sahip bir devlet görevlisi 
olarak tarihteki yerini almıĢtır [Feyzioğlu 2010: 1]. Hem emniyet müdürü hem de mülki idare 
amiri konumundaydı [AvĢar 2007: 49]. 

Kadı, Ģeriat  adına  ve  onun  kurallarına  göre  hüküm vermekte ve verdiği hükümler 
ise kesin bir nitelik taĢımaktadır. Örfi hukuk alanında ise padiĢahın bizzat kendisi yetkilidir.  
PadiĢah, Ģeriat kurallarına  aykırı  olmamak Ģartı  ile  toplumun  düzenini  sağlamak  adına  
koyduğu kurallardan  kaynaklanan  sorunları  kendisi  çözmekte  veya  görevlendirdiği  bir  
kiĢi  vasıtası  ile  çözüme kavuĢturmaktadır.  Bu  alanda  ise  kadının  kendi  baĢına  karar  
verme  yetkisi  bulunmamakta  ve  karar  verme aĢamasında  kendisine  ulaĢan  talimatlar  
çerçevesinde  hareket  etme  zorunluluğu  bulunmaktadır  [Ortaylı 2010: 64; Özkorkurt 2007: 
231]. 

Kadı veya müftüler mahkemede önlerine gelen anlaĢmazlıkları çözümlemek için ilk 
önce tabi oldukları mezheplerin fıkıh kitaplarına bakmaktaydılar. Fıkıh kitaplarında 
aradıklarını bulamadıkları takdirde fetva kitapları ve daha sonra da mezheplerinde bu konu 
hakkında söylenmiĢ olan ancak çok fazla kuvvetli olmayan sözlere bakarak çözüme gitmeye 
çalıĢmaktaydılar. Bunun sonucunda da çözüme ulaĢamadıkları takdirde baĢka bir mezhebi 
taklit ederek hüküm vermekteydiler. Bunun yanında kadılar hükümdar tarafından 
yayımlanmıĢ kanunnameleri de uygulamıĢlardır. Bu kanunnameler Ģer‘i hukukun hüküm 
vermediği veya yol göstermediği sorunlar hakkında hükümdara bırakılan konularda Ģer‘i 
hukuka aykırı olmayacak emirleri ve hükümleri içermekteydi [Ekinci 2006:152]. 

Ahali arasındaki anlaĢmazlıkları çözümlemek dıĢında kadılar, sultanın emrettiği her 
hususta hüküm vermekle yetkilendirildiklerinden idarî, malî, askerî gibi iĢlerle meĢgul 
olmaktaydılar. En genel tarifle, kaza yani yargı iĢlerine bakan görevliye verilen bir unvandır.6 

Kadının yargı görevi yanı sıra Ģehrin yönetimini ve asayiĢini sağlamak, esnaf 
loncalarını denetlemek, üretimi ve pazar yerlerini kontrol etmek, cami, vakıf ve okul 
yönetimlerini denetlemek, Ģehrin imar düzenini sağlamak gibi birçık görevi vardır [Ortaylı 
1994: 34]. Diğer idari görevlerini de Ģöyle sıralayabiliriz: devletin talebi olduğu zaman 
halktan asker yazmak, sefer sırasında askerin ihtiyaç duyduğu yiyecek, içecek ve hayvanı 
temin etmek, hammaddelerin dağıtılması sırasında gerekli kontrolleri bizzat yapmak, 
Hıristiyan uyruklu kimselerin davalarına bakmak ve noterlik iĢlemlerini yapmak, 
kütüphanelerin denetimlerini yapmak, yetiĢtirilmek üzere belirlenmiĢ ailelerin yanlarına 
verilen yeniçeri oğlan çocuklarının kontrollerini yapmak, Hazineye ait olan gelir 
kaynaklarının ücret karĢılığında satılması ve kiralanması iĢlemlerini yapmak [Feyzioğlu 2010: 
15]. 

Kadı görev yaptığı bölgede noter olarak da hizmet vermiĢtir. Osmanlı Devleti‘nde kadı 
haricinde noter olarak görev yapan baĢka bir görevli daha bulunmamaktaydı. Kadı, noterlik 
hizmetleri olan vakfiye düzenleme, varis atama, alacak verecek senetleri yapmak, yetim 
mallarının nasıl idare edileceğini belirleme, tapu kayıtlarını düzenlemek, evlenme, boĢanma 
gibi görevleri yerine getirmekteydi [Feyzioğlu, 2010: 14]. 

Osmanlı kadısının mülkî, beledî, malî, askerî ve adlî sahaları kapsayan görevleri göz 
önüne alınırsa onun kadar geniĢ bir görev alanı bulunan bir baĢka memur olmadığı gibi 
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memuriyet kompartımanı ve Ģahsiyeti onun kadar çeĢitli olanı da yoktur denebilir [Ortaylı 
1975: 69-70].  

Kaza kadılarının görev süresi bir yerde 20 ay, mevleviyetlerde de bir seneyi 
geçemezdi. Bu müddeti dolduran kadı, görevi bitmiĢ sayılarak yerine sırada olan bir baĢkası 
atanırdı. Kadıların bu kadar kısa bir sürede yer değiĢtirmesi muhtemelen terfî imkânlarının 
tıkanmaması ve halk ile adalete Ģüphe düĢürecek kadar ileri gidebilecek bir yakınlık 
göstermemeleri içindir. Kaza kadılığından yükselen kadı, sancak kadısı olur ve mevleviyet 
pâyesi alırdı7. 

Kadılar görev yaptıkları bölgede hiçbir makamdan emir almadan tamamen bağımsız 
biçimde hareket etmekle birlikte yalnızca padiĢaha ve Divan‘a karĢı sorumlu olmuĢlardır 
[AvĢar 2007: 50].  Osmanlı toplumunda kadı, yegane Ģahsiyet olarak özelliğini korurken, 
hükümlerine dıĢarıdan herhangi bir Ģekilde müdahale ve tesir edilmesi söz konusu değildir. 
Zira görevi, onun baĢkasının tesiri altında kalmasına müsaade etmez [Kazıcı 1999: 196].  

Kadının hükmü olmadan hiç bir kimse ceza tertip ve infazında bulunamaz [Anhegger, 
Ġnalcık 1956: 17].   

Kadının yardımcılarını da kısaca Ģöyle sıralayabiliriz:  
 Naib: Kadılara gerek adlî bakımdan gerekse mülkî alanda en çok yardım eden 

görevlilerdi;  
 Muhzır: davalarla alakalı kiĢilere "mürasele"sini bildirmek, mahkemeye getirilmesi 

gerekenleri veya gelmeyen Ģahitleri yada haklarında dava açılanları mahkeme 
götürmekle görevli "adli polis Ģefi" olarak nitelendirebileceğimiz muhzırbaĢı ve 
emrindeki muhzırlarda kadı'nın adlî alandaki yardımcılarıydılar (Bkz: H. Ġnalcık, 
Mahkeme, s.150, M. Akdağ, Türkiye'nin Ġktisadî..., c.l s.404.); 

 SubaĢı: AsayiĢ iĢlerinin asıl sorumlusu. Gündüzleri çarĢı, pazarları ve mahalle 
aralarını gezerek bu yerlerin temizliğini sağlamak, bozulmuĢ kaldırımları tamir 
ettirmek ve yıkılmak üzere olan binaları mimarbaĢıya bildirmek, geceleri de kent 
içinde gezerek uygunsuz kiĢileri tutuklamak vb. görevleri vardı (Bkz: Kızılkaya ve 
Sönmez, GeçmiĢten Günümüze Güvenlik Ihtiyaci Ve Türk Polis TeĢkilati, Çağın 
Polisi Dergisi; Ahmed Lütfi Efendi, Vak‘anüvîs Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi, 1. baskı, 
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı – Yapı Kredi Yayınları, Ġstanbul, 1999);  

 AsesbaĢı: Aseslerin en büyük amiridir. AsesbaĢı Ģehrin disiplininden sorumluydu. 
AsesbaĢılar, baĢlangıçta, geceleri güvenliği sağlamak amacıyla kurulmuĢken; zamanla 
gece ve gündüz subaĢılarla birlikte Ġstanbul‘un asayiĢ ve inzibatıyla meĢgul 
olmuĢlardır (Bkz. Kızılkaya ve Sönmez, GeçmiĢten Günümüze Güvenlik Ihtiyaci Ve 
Türk Polis TeĢkilati, Çağın Polisi Dergisi); 

 Asesler:  Ġstanbul‘un emniyet iĢlerinde çalıĢan, kolluk görevi yapan kimselerdi (Bkz. 
Kızılkaya ve Sönmez, GeçmiĢten Günümüze Güvenlik Ihtiyaci Ve Türk Polis 
TeĢkilati, Çağın Polisi Dergisi);  
Yukarıda yazılan görevliler dıĢında kadılara çalıĢmalarınаa yardımcı olan çavuĢlar, 

tercümanlar, müĢavirler, mübaĢirler, kâtipler ve kassamlar vardı.  
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Kadı,  yargı  ve  yönetim  bakımından  belirli  bir  büyüklüğe  sahip  olan  ve  kaza  adı  
verilen  yerleĢim birimlerinde görev yapmaktaydı [Eryılmaz, 2011: 201]. Kazalarda idarî, adlî 
ve beledî olmak üzere üç farklı örgüt bulunmakta ve bu örgütlerin meydana getirdiği birliğin 
tamamına kaza adı verilmekteydi. Kadılar bu kaza birimlerinde padiĢah adına hem mülkî 
amirliği, hem belediye baĢkanlığı hem de hâkimlik makamını temsil etmekteydiler [Anıl 
1993: 43-46].  

Kadı yalnızca yargıç kimliği ile değil, çok geniĢ yetkilere sahip bir devlet görevlisi 
olarak tarihteki yerini almıĢtır [Feyzioğlu 2010: 1]. Hem emniyet müdürü hem de mülki idare 
amiri konumundaydı [AvĢar 2007: 49]. 
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ise kesin bir nitelik taĢımaktadır. Örfi hukuk alanında ise padiĢahın bizzat kendisi yetkilidir.  
PadiĢah, Ģeriat kurallarına  aykırı  olmamak Ģartı  ile  toplumun  düzenini  sağlamak  adına  
koyduğu kurallardan  kaynaklanan  sorunları  kendisi  çözmekte  veya  görevlendirdiği  bir  
kiĢi  vasıtası  ile  çözüme kavuĢturmaktadır.  Bu  alanda  ise  kadının  kendi  baĢına  karar  
verme  yetkisi  bulunmamakta  ve  karar  verme aĢamasında  kendisine  ulaĢan  talimatlar  
çerçevesinde  hareket  etme  zorunluluğu  bulunmaktadır  [Ortaylı 2010: 64; Özkorkurt 2007: 
231]. 

Kadı veya müftüler mahkemede önlerine gelen anlaĢmazlıkları çözümlemek için ilk 
önce tabi oldukları mezheplerin fıkıh kitaplarına bakmaktaydılar. Fıkıh kitaplarında 
aradıklarını bulamadıkları takdirde fetva kitapları ve daha sonra da mezheplerinde bu konu 
hakkında söylenmiĢ olan ancak çok fazla kuvvetli olmayan sözlere bakarak çözüme gitmeye 
çalıĢmaktaydılar. Bunun sonucunda da çözüme ulaĢamadıkları takdirde baĢka bir mezhebi 
taklit ederek hüküm vermekteydiler. Bunun yanında kadılar hükümdar tarafından 
yayımlanmıĢ kanunnameleri de uygulamıĢlardır. Bu kanunnameler Ģer‘i hukukun hüküm 
vermediği veya yol göstermediği sorunlar hakkında hükümdara bırakılan konularda Ģer‘i 
hukuka aykırı olmayacak emirleri ve hükümleri içermekteydi [Ekinci 2006:152]. 

Ahali arasındaki anlaĢmazlıkları çözümlemek dıĢında kadılar, sultanın emrettiği her 
hususta hüküm vermekle yetkilendirildiklerinden idarî, malî, askerî gibi iĢlerle meĢgul 
olmaktaydılar. En genel tarifle, kaza yani yargı iĢlerine bakan görevliye verilen bir unvandır.6 

Kadının yargı görevi yanı sıra Ģehrin yönetimini ve asayiĢini sağlamak, esnaf 
loncalarını denetlemek, üretimi ve pazar yerlerini kontrol etmek, cami, vakıf ve okul 
yönetimlerini denetlemek, Ģehrin imar düzenini sağlamak gibi birçık görevi vardır [Ortaylı 
1994: 34]. Diğer idari görevlerini de Ģöyle sıralayabiliriz: devletin talebi olduğu zaman 
halktan asker yazmak, sefer sırasında askerin ihtiyaç duyduğu yiyecek, içecek ve hayvanı 
temin etmek, hammaddelerin dağıtılması sırasında gerekli kontrolleri bizzat yapmak, 
Hıristiyan uyruklu kimselerin davalarına bakmak ve noterlik iĢlemlerini yapmak, 
kütüphanelerin denetimlerini yapmak, yetiĢtirilmek üzere belirlenmiĢ ailelerin yanlarına 
verilen yeniçeri oğlan çocuklarının kontrollerini yapmak, Hazineye ait olan gelir 
kaynaklarının ücret karĢılığında satılması ve kiralanması iĢlemlerini yapmak [Feyzioğlu 2010: 
15]. 

Kadı görev yaptığı bölgede noter olarak da hizmet vermiĢtir. Osmanlı Devleti‘nde kadı 
haricinde noter olarak görev yapan baĢka bir görevli daha bulunmamaktaydı. Kadı, noterlik 
hizmetleri olan vakfiye düzenleme, varis atama, alacak verecek senetleri yapmak, yetim 
mallarının nasıl idare edileceğini belirleme, tapu kayıtlarını düzenlemek, evlenme, boĢanma 
gibi görevleri yerine getirmekteydi [Feyzioğlu, 2010: 14]. 

Osmanlı kadısının mülkî, beledî, malî, askerî ve adlî sahaları kapsayan görevleri göz 
önüne alınırsa onun kadar geniĢ bir görev alanı bulunan bir baĢka memur olmadığı gibi 
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memuriyet kompartımanı ve Ģahsiyeti onun kadar çeĢitli olanı da yoktur denebilir [Ortaylı 
1975: 69-70].  

Kaza kadılarının görev süresi bir yerde 20 ay, mevleviyetlerde de bir seneyi 
geçemezdi. Bu müddeti dolduran kadı, görevi bitmiĢ sayılarak yerine sırada olan bir baĢkası 
atanırdı. Kadıların bu kadar kısa bir sürede yer değiĢtirmesi muhtemelen terfî imkânlarının 
tıkanmaması ve halk ile adalete Ģüphe düĢürecek kadar ileri gidebilecek bir yakınlık 
göstermemeleri içindir. Kaza kadılığından yükselen kadı, sancak kadısı olur ve mevleviyet 
pâyesi alırdı7. 

Kadılar görev yaptıkları bölgede hiçbir makamdan emir almadan tamamen bağımsız 
biçimde hareket etmekle birlikte yalnızca padiĢaha ve Divan‘a karĢı sorumlu olmuĢlardır 
[AvĢar 2007: 50].  Osmanlı toplumunda kadı, yegane Ģahsiyet olarak özelliğini korurken, 
hükümlerine dıĢarıdan herhangi bir Ģekilde müdahale ve tesir edilmesi söz konusu değildir. 
Zira görevi, onun baĢkasının tesiri altında kalmasına müsaade etmez [Kazıcı 1999: 196].  

Kadının hükmü olmadan hiç bir kimse ceza tertip ve infazında bulunamaz [Anhegger, 
Ġnalcık 1956: 17].   

Kadının yardımcılarını da kısaca Ģöyle sıralayabiliriz:  
 Naib: Kadılara gerek adlî bakımdan gerekse mülkî alanda en çok yardım eden 

görevlilerdi;  
 Muhzır: davalarla alakalı kiĢilere "mürasele"sini bildirmek, mahkemeye getirilmesi 

gerekenleri veya gelmeyen Ģahitleri yada haklarında dava açılanları mahkeme 
götürmekle görevli "adli polis Ģefi" olarak nitelendirebileceğimiz muhzırbaĢı ve 
emrindeki muhzırlarda kadı'nın adlî alandaki yardımcılarıydılar (Bkz: H. Ġnalcık, 
Mahkeme, s.150, M. Akdağ, Türkiye'nin Ġktisadî..., c.l s.404.); 

 SubaĢı: AsayiĢ iĢlerinin asıl sorumlusu. Gündüzleri çarĢı, pazarları ve mahalle 
aralarını gezerek bu yerlerin temizliğini sağlamak, bozulmuĢ kaldırımları tamir 
ettirmek ve yıkılmak üzere olan binaları mimarbaĢıya bildirmek, geceleri de kent 
içinde gezerek uygunsuz kiĢileri tutuklamak vb. görevleri vardı (Bkz: Kızılkaya ve 
Sönmez, GeçmiĢten Günümüze Güvenlik Ihtiyaci Ve Türk Polis TeĢkilati, Çağın 
Polisi Dergisi; Ahmed Lütfi Efendi, Vak‘anüvîs Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi, 1. baskı, 
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı – Yapı Kredi Yayınları, Ġstanbul, 1999);  

 AsesbaĢı: Aseslerin en büyük amiridir. AsesbaĢı Ģehrin disiplininden sorumluydu. 
AsesbaĢılar, baĢlangıçta, geceleri güvenliği sağlamak amacıyla kurulmuĢken; zamanla 
gece ve gündüz subaĢılarla birlikte Ġstanbul‘un asayiĢ ve inzibatıyla meĢgul 
olmuĢlardır (Bkz. Kızılkaya ve Sönmez, GeçmiĢten Günümüze Güvenlik Ihtiyaci Ve 
Türk Polis TeĢkilati, Çağın Polisi Dergisi); 

 Asesler:  Ġstanbul‘un emniyet iĢlerinde çalıĢan, kolluk görevi yapan kimselerdi (Bkz. 
Kızılkaya ve Sönmez, GeçmiĢten Günümüze Güvenlik Ihtiyaci Ve Türk Polis 
TeĢkilati, Çağın Polisi Dergisi);  
Yukarıda yazılan görevliler dıĢında kadılara çalıĢmalarınаa yardımcı olan çavuĢlar, 

tercümanlar, müĢavirler, mübaĢirler, kâtipler ve kassamlar vardı.  
  
 KAYNAKÇA 
 
 ANHEGGER, ĠNALCIK 1956: Anhegger, Robert. Ġnalcık, Halil. Kanunnâme-i 
Sultanî ber Mucebî Örf-i Osmanî. Ankara. 
 ANIL 1993: Anıl, YaĢar ġahin. Osmanlı‘da Kadılık, ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul. 
 ATAR 2001: Atar, Fahrettin. Kadı, DĠA, TDV Yay., Ġstanbul, 2001,  66. 

                                                 
7 https://www.onlinedil.net/aof-ilahiyat-kitaplari/ILH1009.pdf 



�0

AVġAR 2007: AvĢar,  B.Zakir. Ombudsman Ġyi  Yönetilen  Türkiye Ġçin  Kamu  
Hakemi,  1.  Baskı, Asil  Yayın  Dağıtım, Ankara. 
 DEMĠR 2010: Demir, Abdullah. Osmanlı Mahkemesi. Yitik Hazine Yayınları. 
 EKĠNCĠ 2000: Ekinci, Ekrem Buğra. Tanzimat Devri Osmanlı Mahkemeleri. Yeni 
Türkiye, Ocak-ġubat 2000, Yıl: 6, Sayı: 31,  764-773.  

ERYILMAZ 2011: Eryılmaz, Bilal. Kamu Yönetimi DüĢünceler/ Yapılar/ 
Fonksiyonlar/ Politikalar, GüncellenmiĢve Ġlaveli 4. Baskı Okutman Yayıncılık, Ankara. 

ĠNALCIK 1988: Ġnalcık, Halil. “The Rûznamče Registers of the Kadıasker of Rumeli 
as Preserved in the Istanbul Müftülük Archives‖ (Turcica, XX (1988), 252-275. 

KAZICI 1999: Kazıcı, Ziya. Ġslâm Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, Ġstanbul. 
ORTAYLI 1997: Ortaylı, Ġlber. Osmanlı Kadısı: Tarihi Temeli ve Yargı Görevi. 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, clt 30, sayı 1-4, Ankara 
ORTAYLI 1985: Ortaylı, Ġlber. Tanzimattan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, 

Hil yayın, Ġstanbul. 
ORTAYLI  1994: Ortaylı, Ġlber. Osmanlı Devleti‘nde Kadı. Turhan Kitabevi 

Yayınları, Bilimsel AraĢtırmalar Dizisi, Ankara, 69-73. 
ORTAYLI 1975: Ortaylı, Ġlber. ―Osmanlı Kadısı Tarihi Temeli ve Yargı Görevi‖, 

AÜSBFD, C. XXX, No.1-4, 118. 
ÖZDEMĠR 1986: Özdemir, Rıfat, XIX. Yüzyılın Ġlk Yarısında Ankara  (Fizikî, 

Demogrfik, idarî ve Sosyo-Ekonomik Yapısı) 1785-1840, Kültür Bakanlığı Yayınları, 
(1.Baskı 1986-2.Baskı1998) Ankara 

ÖZERGĠN 1988: Özergin, M. Kemal. Rumeli Kadılıklarında 1078 Düzenlemesi. Ord. 
Prof. Dr. Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı‘ya Armağan. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay, 251-309.  

UZUNÇARġILI 1988: UzunçarĢılı, Ġsmail Hakkı. Osmanlı Devleti‘nin Ġlmiye 
TeĢkilatı, Ankara. 

ÜNAL 1999:2000: Ünal, Mehmet Ali, Osmanlı Hukukunun Tarihî GeliĢimi ve Ulema 
Sınıfı, Türk Yurdu, Cilt 19, Aralık 1999-Ocak 2000, s. 148-149, 188-191. 
 ÜNAL 1997: Ünal, Mehmet Ali, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta, 1997. 
 

 

ОБРАЗЪТ НА ЛЮБИМАТА В КЛАСИЧЕСКАТА ТУРСКА ПОЕЗИЯ 

 

гл. ас. д-р Вежди Хасан 

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 

e-mail: v.hasan@abv.bg 

 
THE IMAGE OF THE LADYLOVE IN THE CLASSICAL TURKISH POETRY  
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The Ladylove image takes a particular position in the classical Turkish poetry. The poets consider the 
Love in two aspects: as something material and a as a mystical thing. When the Love is expressed in its material 
aspect, they describe the Ladylove through definite universal means of expression. They analyze the Love 
theme, refracting it through the prism of the human relations in the Feudal community: Ruler – people being 
ruled, Ruler – Slave. The person in love is a slave and the Ladylove is the Sultan. There are numerous poems 
where the Love theme is perceived in religious point of view – mystical base. In accordance with the Sharia, the 
Love relations are explained through religion. This is the reason why the mystical elements are imposed.  
 Key words: Lady love, Classical Turkish Poetry.  
 
 
 Класическата турска (диванска)1 литература възниква и се развива паралелно с 
развитието на турското общество. С приемането на исляма турците приемат и 
културата, свързана с религията.  Затова и присъствието на турската жена в 
литературните произведения е в съответствие с този цивилизационен процес. През 
вековете се наблюдава трансформация в живота й и възприемането й като част от 
турското общество. Това се дължи на социални, политически и религиозни фактори от 
една страна и взаимодействието на различни културни ценности  от друга страна 
[Doğramacı 1976: 41]. С преминаването на турците към отседнал начин на живот и с 
приемането на исляма, жената постепенно загубва своята героична същност, с която е 
описвана в древните тюркски епопеи. Нейните функции в обществения живот се 
ограничават [Тоskа 1996: 45-59]. Въпреки това образът на любимата и нейните 
характерни черти са основна тема в класическата турска поезия. В нея са вплетени 
елементи от ислямската култура, иранската митология, както и народностни елементи 
[Оkuyucu 2006:187, Aydemir 2007: 80-81]. Класическите турски  поети разглеждат 
темата за любовта, пречупвайки я през призмата на тогавашните човешки 
взаимоотношения във феодалната общество. При феодализма има управляващ – 
управляван, господар – роб. Поетите пренасят това върху влюбените. Влюбеният е роб, 
а любимата е господар. Макар, че е жестока, коравосърдечна, влюбеният не се отказва 
от нея, защото причиняването на страдание в класическата турска поезия е ясен знак за 
това, че любимата не е безразлична към неговите чувства [Pala 1989: 437-438]. 
Влюбеният е подложен на страдания с една единствена цел - да се изпита силата на 
неговата любов:   

 
 Любимата е тази, която ме кара да страдам, 
 да пронизва влюбения е изкуство за нея. 

                                                 
1 Самият термин диванска литература представлява стара турска (османска) литература и по-точно    
османска поезия. Поетите събират своите стихове в сборници, наречени диван. 



��

AVġAR 2007: AvĢar,  B.Zakir. Ombudsman Ġyi  Yönetilen  Türkiye Ġçin  Kamu  
Hakemi,  1.  Baskı, Asil  Yayın  Dağıtım, Ankara. 
 DEMĠR 2010: Demir, Abdullah. Osmanlı Mahkemesi. Yitik Hazine Yayınları. 
 EKĠNCĠ 2000: Ekinci, Ekrem Buğra. Tanzimat Devri Osmanlı Mahkemeleri. Yeni 
Türkiye, Ocak-ġubat 2000, Yıl: 6, Sayı: 31,  764-773.  

ERYILMAZ 2011: Eryılmaz, Bilal. Kamu Yönetimi DüĢünceler/ Yapılar/ 
Fonksiyonlar/ Politikalar, GüncellenmiĢve Ġlaveli 4. Baskı Okutman Yayıncılık, Ankara. 

ĠNALCIK 1988: Ġnalcık, Halil. “The Rûznamče Registers of the Kadıasker of Rumeli 
as Preserved in the Istanbul Müftülük Archives‖ (Turcica, XX (1988), 252-275. 

KAZICI 1999: Kazıcı, Ziya. Ġslâm Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, Ġstanbul. 
ORTAYLI 1997: Ortaylı, Ġlber. Osmanlı Kadısı: Tarihi Temeli ve Yargı Görevi. 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, clt 30, sayı 1-4, Ankara 
ORTAYLI 1985: Ortaylı, Ġlber. Tanzimattan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, 

Hil yayın, Ġstanbul. 
ORTAYLI  1994: Ortaylı, Ġlber. Osmanlı Devleti‘nde Kadı. Turhan Kitabevi 

Yayınları, Bilimsel AraĢtırmalar Dizisi, Ankara, 69-73. 
ORTAYLI 1975: Ortaylı, Ġlber. ―Osmanlı Kadısı Tarihi Temeli ve Yargı Görevi‖, 

AÜSBFD, C. XXX, No.1-4, 118. 
ÖZDEMĠR 1986: Özdemir, Rıfat, XIX. Yüzyılın Ġlk Yarısında Ankara  (Fizikî, 

Demogrfik, idarî ve Sosyo-Ekonomik Yapısı) 1785-1840, Kültür Bakanlığı Yayınları, 
(1.Baskı 1986-2.Baskı1998) Ankara 

ÖZERGĠN 1988: Özergin, M. Kemal. Rumeli Kadılıklarında 1078 Düzenlemesi. Ord. 
Prof. Dr. Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı‘ya Armağan. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay, 251-309.  

UZUNÇARġILI 1988: UzunçarĢılı, Ġsmail Hakkı. Osmanlı Devleti‘nin Ġlmiye 
TeĢkilatı, Ankara. 

ÜNAL 1999:2000: Ünal, Mehmet Ali, Osmanlı Hukukunun Tarihî GeliĢimi ve Ulema 
Sınıfı, Türk Yurdu, Cilt 19, Aralık 1999-Ocak 2000, s. 148-149, 188-191. 
 ÜNAL 1997: Ünal, Mehmet Ali, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta, 1997. 
 

 

ОБРАЗЪТ НА ЛЮБИМАТА В КЛАСИЧЕСКАТА ТУРСКА ПОЕЗИЯ 

 

гл. ас. д-р Вежди Хасан 

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 

e-mail: v.hasan@abv.bg 

 
THE IMAGE OF THE LADYLOVE IN THE CLASSICAL TURKISH POETRY  

Head Assit. Dr. Vejdi Hasan 

 

The Ladylove image takes a particular position in the classical Turkish poetry. The poets consider the 
Love in two aspects: as something material and a as a mystical thing. When the Love is expressed in its material 
aspect, they describe the Ladylove through definite universal means of expression. They analyze the Love 
theme, refracting it through the prism of the human relations in the Feudal community: Ruler – people being 
ruled, Ruler – Slave. The person in love is a slave and the Ladylove is the Sultan. There are numerous poems 
where the Love theme is perceived in religious point of view – mystical base. In accordance with the Sharia, the 
Love relations are explained through religion. This is the reason why the mystical elements are imposed.  
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османска поезия. Поетите събират своите стихове в сборници, наречени диван. 



��

     Хаяли, XVI век2 
 
 Най-голямата беда е, че свикнах с бедите  
 Мъката по тебе е същевременно и щастие за мене. 
     Нефи, XVII век 
 

Тя е розата, а той е славеят. Розата e известна със своята нежност и болка. Тя 
символизира съвършенството. Това невероятно цвете е символ и на нещастната обич. 
Розата е гордата  любима, а славеят е безпомощният безнадеждно влюбен. Розата е 
винаги свежа, ухае, но има бодли и е трудно достижима: 
 

Стенанията от мъка на безнадеждния славей 
С ръка от вятър съм писал в страната на розите.                                
                                             Ахмед Паша, XV век 
 
С идването на пролетта славеят поднови беседата си с розата, 
но търпението, породено от раздялата, остана за моята колеблива душа. 
   Шейх Галиб, XIX век  

 Любимата в диванската поезия е  идеализирана и описана с точно определени 
изразни средства, по установени правила [Kaplan 2006: 22]. Те са универсални за 
всички поети. Например, красавицата е стройна като кипарис. Косите й са черни и 
дълги, бузите й са червени като рози, веждите й са като лък, а миглите като стрели, а 
погледът й е пронизващ като меч. Щедра е като султан, шах; красива като фея, ангел и 
блести като слънцето, луната и звездите [Gönel 2010: 80]: 
 Ей, Недим, в този град няма красавица, каквато описваш. 
 Ти си видял фея, която те е запленила. 
      Недим, XVIII век 

Тя е недостижима и това показва, че човек не е съвършен и не е в състояние да 
достигне абсолютната красота. Стремейки се към съвършеното, човек постепенно се 
доближава до Създателя. Всичко останало е негово отражение. Затова и истинската 
красота е плод на въображението, идеал, към който се стреми човекът. Красотата е 
неподвластна на времето и пространството, тя е вечна. По този начин идеализираната 
любима придобива неповторим образ [Gönel 2010: 6]. Влюбеният я вижда единствено в 
съня си, а тя не подозира за чувствата му към нея: 
 
 Криех си мъката, но ми казаха да разкажа на любимата, 
 аз ще й разкрия чувствата си, но дали ще ми отвърне? 
      Неджати, XV век 
 

                                                 
2 Примерите са от сборниците със стихове на цитираните поети: 
Ahmet Paşa Dîvânı (Haz. Ali Nihat Tarlan), Akçağ Yayınları, Ankara, 1992.  
Fuzûlî Dîvânı  (Haz. Abdülbaki Gülpınarlı), Ġnkilap Kitabevi, Ankara, 2000. 
Hayâlî Dîvânı (Haz. Ali Nihat Tarlan), MEB Yayınları, Ankara, 1992.  
Hayretî Dîvânı (Haz. Mehmed ÇavuĢoğlu - M. Ali Tanyeri), Ġstanbul, 1981. 
Necati Beg Dîvânı (Haz. Ali Nihat Tarlan), Akcağ Yayınları, Ankara,1992. 
Nedîm Dîvânı (Haz. Muhsin Macit), Akçağ Yayınları, Ankara 1997.  
Nef‟î  Dîvânı (Haz. Metin AkkuĢ), Akçağ Yayınları, Ankara, 1993. 
Neşâtî Dîvânı (Mahmut Kaplan), Akademi Kitabevi, Ġzmir, 1996.  
Şeyh Gâlib Dîvânı (Haz.: Muhsin KalkıĢım), Akçağ Yayınları, Ankara, 1994. 
Изображения: http://songullllum.blogspot.com/ 

 

 Диванската литература отдава значение на традициите. Поетите се вдъхновяват 
от достиженията на своите предшественици и се стремят да ги усъвършенстват. Те 
търсят съвършеното, идеалното при описването на любимата. Виното символизира 
мистичната любов към Всевишния, виночерпецът е шейхът (духовният наставник), а 
механата е дергяхът (храмът), в който се посвещават в суфизма. Влюбеният е ученикът 
- дервиш, поел по духовния път, а идеализираната любима всъщност е самият Създател. 
Бузите на любимата символизират божествената светлина. Много често устата се 
описва като точка и символизира духовната тайна, а чашата е сърцето на влюбения 
[Kabaklı 2008: 378-382]. Косата и къдриците символизират неговото единство, защото 
макар и разпиляна, косата е едно цяло. Тя привлича с черния си цвят и със своето 
ухание. Косата на любимата е дълга и права като зюмбюл. Къдриците са също черни, а 
черното символизира жестокостта. Много често закриват бялото й лице, както нощта се 
спуска над града и скрива красотите на деня. Това предполага, че красавицата ще 
измъчва влюбения. Къдриците се обвиват около сърцето на любимия като вериги: 
 
 Откакто попадна във веригите на къдриците й, 
 Сърцето ми се отдалечи от всички красавици по света. 
                                 Хайрeти, XVI век  
 
 Пътеводителят  знае всяка моя тайна, 
 И атова, че бях скрит в къдриците на любимата. 
                                                  Нешати, XVII век 
  

Окото е най-изразителният орган в човешкото лице. Със своята форма, цвят, 
големина и блясък то изразява душевния живот. Окото говори и разкрива това, който се 
крие в душата. То е огледалото на душата. В него са изразени дълбоките желания и 
копнежи, любов, омраза, безразличие. В класическата турска поезия очите притежават 
характерните особености на любимата: гняв и надменност. На цвят са черни3. Те са 
безчувствени. Hаред с очите се описват и миглите, които са като стрели, а веждите са 
като лък [Mazıoğlu 1983: 134]. Погледът е едно от най-силните й оръжия. Привлича и 
очарова, но и пронизва като меч душата на влюбения. Наранява го, но от тази рана не 
боли. Влюбеният се примирява с болката: 
 
 Не се учудвай, ако душата ти се разкъса от погледа на любимата,  
 пронизваща като меч, защото и водата, прониквайки в стената, оставя 
отвори. 
  Фузули, XVI век 
 
 Понякога  любимата благоволява да насочи поглед. 
 След този поглед няма нужда от повече въпроси. 
                                                                         Нефи, XVII век 
 

В диванската поезия веждите са описани като полумесец, лък, кинжал. Те са 
като два змея, стоящи един срещу друг, черни като съдбата на влюбения [Kaya 2000: 
254]. Миглите са също неразделна част от очите. Те нараняват любимия и пробождат 
тялото му като кинжал или стрела: 
 
 Погледът й изстрелва миглите като стрели, 
                                                 
3 В последния етап от развитието на класическата турска литература се срещат и описания на любимата 
със      сини очи. 
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 Сърцето ми се отдалечи от всички красавици по света. 
                                 Хайрeти, XVI век  
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 И атова, че бях скрит в къдриците на любимата. 
                                                  Нешати, XVII век 
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като лък [Mazıoğlu 1983: 134]. Погледът е едно от най-силните й оръжия. Привлича и 
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 Понякога  любимата благоволява да насочи поглед. 
 След този поглед няма нужда от повече въпроси. 
                                                                         Нефи, XVII век 
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тялото му като кинжал или стрела: 
 
 Погледът й изстрелва миглите като стрели, 
                                                 
3 В последния етап от развитието на класическата турска литература се срещат и описания на любимата 
със      сини очи. 
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 Подобно на магьосника, предизвикващ облаци от дъжд. 
      Неджати, XV век 
 

Страданията предшестват любовта. Всеки, който иска да я опита, трябва да мине 
през страдания. Влюбеният е готов да даде живота си, за да види поне веднъж лицето 
на любимата. А то блести като слънцето и символизира деня, светлината: 
 
 Това, което се вижда на небето, не са звезди; небето се пронизва  
 със стрелите на копнежа ми, в очакване на лицето ти, блестящо като слънце. 
                              Неджати, XV век 
 
 Какво от това, ако дам живота си, за да видя лицето на любимата;  
 Душата ми отдавна копнее за това. 
                  Нефи, XVII век 
 
 Класическата турска поезия е създадена в рамките на ислямската религия и носи 
парадигмата на нейната естетика. В основата й са ислямската култура и влиянието на 
персийската поезия. Поетите изучават арабски и персийски език и се запознават с 
творбите на водещи автори. Заимствайки техните стихотворни форми и теми и 
адаптирайки ги към различни условия, турските поети създават великолепни 
стихотворения. Творчеството им е насочено към просветения читател. То задоволява 
изискванията на познавачите, а нерядко служи и за лично удовлетворение. Начинът, по 
който се проявява любовта, винаги е представлявал интерес за поетите. Затова и в 
класическата турска литература се отделя най-голямо внимание на описанието на 
любимата и страданията на влюбения. Поетите се стремят да представят образа на 
идеалната любима. Те не пишат за конкретна красавица, а възпяват самата красота, 
която е божествена.  Идеален всъщност е Създателят и всеки поет се стреми да го 
опише по най-великолепния начин. Този идеализиран образ присъства при всички 
поети от класическия период на турската литература. Придържайки се към 
установените правила, всеки поет оставя своя индивидуален отпечатък върху богатото 
поетично наследство на класическата турска поезия.  
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  Както е известно, още в края на ХVІІІ и началото на 
ХІХ век се наблюдава позитивно изменение в социалния 
статус на жената в турското общество. Жената започва 
да се приема и разглежда като индивид, който 
заслужава да бъде поставен наравно с мъжете, и да се 
ползва с равни права като тях. Един от основните 
извори за определяне на мястото и ролята на жената в 
обществото е пресата. Журналистиката е сред 
ключовите фактори за модерността. В историята тя има 
първостепенна и решаваща роля за модернизацията на 
цялото общество във всички негови сфери – материален 
и духовен живот, икономика, политика и култура. 
Периодичният печат е сред най-често използваните и 
цитирани извори за научните изследвания.  

Турският печат, водещ своето начало от втората 
четвърт на ХІХ в., е един от главните критерии за прогреса на османското общество. С 
широкия диапазон на засегнатите въпроси, а също така и с всевъзможните 
развлекателни и занимателни рубрики много вестници и списания от край време са 
успявали да отразяват действителността и да привличат вниманието на различни 
прослойки от читателската аудитория. Османско-турските вестници и списания, 
излезли през ХІХ и началото на ХХ в., разкриват специфични особености от 
психологията, интересите и предпочитанията на народа в един преходен период – на 
икономически и политически реформи, културен и технически прогрес. 

Настоящата статия е опит за представяне на различни аспекти, имащи 
отношение към темата за образа на жената по страниците на турския печат. Текстът 
проследява отразяването на жената във вестниците и списанията, издадени до първата 
четвърт на ХХ в. – началото на републиканския период на Турция. Разгледаните 
източници не предполагат наличието на достатъчно пълнота, която да свидетелства за 
всекидневния живот на жената от различните класи и социални групи, особено през 
ХIХ в., но все пак в известна степен в тях оживява светът и образът на жената. В 

изследването, без да се претендира за изчерпателност, се има предвид и се представя 
женската идентичност като цяло, без оглед на етнически и социални разделения. Едно 
подобно изследване на представянето на жените по страниците на турските вестници и 
списания е необходимо да включва и поглед към конкретните периоди, което изисква 
по-широка изворова база. Фактологията и разсъжденията, отнасящи се до жената и 
нейния образ в настоящата статия, се базират върху писмени източници – главно върху 
каталог на османско-турските печатни издания и вестници през периода 1828 – 1928 г., 
съставен под ръководството на Х. Думан [Думан 2000], публикации на издания, 
интернет ресурси и други източници.   

За начало на турската (османската) периодика се приема турският вестник „Вака-и 
мъсрийе‖ (Vakayı Mısriyye), който излиза в Кайро през 1828 г. Следват го заглавията 
„Таквим-и вакаи‖ (1831 г.) и „Джериде-и хавадис‖ (1840 г.).1 Периодът, именуван като 
„Танзиматски период‖ в историята на Османската империя, се свързва с обществени 
реформи, които започват с въвеждане на пакет от закони, обнародовани от султан 
Абдул-Меджид на 3 ноември 1839 г. Танзиматският период поставя началото на 
модернизацията и европеизацията на държавата. Социално-икономическите и културни 
промени, които характеризират прехода към модерната епоха, оказват сериозно 
влияние върху турското общество. Всички тези промени касаят и жената, която, освен 
че запазва качествата си на майка, домакиня и съпруга, се стреми да се придържа към 
идеите на новото време. Фигурата на жената започва да се появява по страниците на 
турската преса с прогресивните идеи за 
необходимостта от образование на момичетата, 
светски начин на живот, социална активност и 
равноправие. Характерна черта на пресата от 
края на ХІХ и началото на ХХ в. е 
представянето и идеализирането на един 
модерен женски типаж, ориентиран към 
западните тенденции и модерното време. 
Жените усещат европейското влияние на първо 
място във въвеждането на нова ―мода‖ в 
облеклото и промяна в традиционния начин на 
живот (промени в манталитета и поведението, 
светски маниери), разкрепостеност в 
общуването между половете.  

В турския печат това, което прави 
впечатление на пръв поглед, е външността на 
жената и модерният начин на обличане, дори и 
излагането на очертанията на женското тяло. 
Както се знае, в традиционното турско общество 
под влияние на ислямските норми на обличане 
жената носи фередже. Фереджето представлява 
дълго черно наметало, лишено от всякакво 
изящество и привлекателност.2 През ХІХ в. 

                                                 

1 http://blog.milliyet.com.tr/osmanli-da-basin-ve-basin-tarihi/Blog/?BlogNo=280731 

2 Според теоретиците на темата за жената в историята на Османското общество, в периода преди и по 
време на създаването на Османската държава жената е била по-разкрита, по-свободна и равнопоставена с 
мъжа, а по-късно под влияние на ислямската религия, на арабски, ирански и византийски култури, както 
и навлизането им в двореца на султана, тя се забулва и се приема като забранена „вещ‖, откъсната от 

 
Обр. 1.Модното списание „Мехасин‖ 

(1324/1908) 
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обществото е пресата. Журналистиката е сред 
ключовите фактори за модерността. В историята тя има 
първостепенна и решаваща роля за модернизацията на 
цялото общество във всички негови сфери – материален 
и духовен живот, икономика, политика и култура. 
Периодичният печат е сред най-често използваните и 
цитирани извори за научните изследвания.  

Турският печат, водещ своето начало от втората 
четвърт на ХІХ в., е един от главните критерии за прогреса на османското общество. С 
широкия диапазон на засегнатите въпроси, а също така и с всевъзможните 
развлекателни и занимателни рубрики много вестници и списания от край време са 
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икономически и политически реформи, културен и технически прогрес. 

Настоящата статия е опит за представяне на различни аспекти, имащи 
отношение към темата за образа на жената по страниците на турския печат. Текстът 
проследява отразяването на жената във вестниците и списанията, издадени до първата 
четвърт на ХХ в. – началото на републиканския период на Турция. Разгледаните 
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ХIХ в., но все пак в известна степен в тях оживява светът и образът на жената. В 

изследването, без да се претендира за изчерпателност, се има предвид и се представя 
женската идентичност като цяло, без оглед на етнически и социални разделения. Едно 
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нейния образ в настоящата статия, се базират върху писмени източници – главно върху 
каталог на османско-турските печатни издания и вестници през периода 1828 – 1928 г., 
съставен под ръководството на Х. Думан [Думан 2000], публикации на издания, 
интернет ресурси и други източници.   

За начало на турската (османската) периодика се приема турският вестник „Вака-и 
мъсрийе‖ (Vakayı Mısriyye), който излиза в Кайро през 1828 г. Следват го заглавията 
„Таквим-и вакаи‖ (1831 г.) и „Джериде-и хавадис‖ (1840 г.).1 Периодът, именуван като 
„Танзиматски период‖ в историята на Османската империя, се свързва с обществени 
реформи, които започват с въвеждане на пакет от закони, обнародовани от султан 
Абдул-Меджид на 3 ноември 1839 г. Танзиматският период поставя началото на 
модернизацията и европеизацията на държавата. Социално-икономическите и културни 
промени, които характеризират прехода към модерната епоха, оказват сериозно 
влияние върху турското общество. Всички тези промени касаят и жената, която, освен 
че запазва качествата си на майка, домакиня и съпруга, се стреми да се придържа към 
идеите на новото време. Фигурата на жената започва да се появява по страниците на 
турската преса с прогресивните идеи за 
необходимостта от образование на момичетата, 
светски начин на живот, социална активност и 
равноправие. Характерна черта на пресата от 
края на ХІХ и началото на ХХ в. е 
представянето и идеализирането на един 
модерен женски типаж, ориентиран към 
западните тенденции и модерното време. 
Жените усещат европейското влияние на първо 
място във въвеждането на нова ―мода‖ в 
облеклото и промяна в традиционния начин на 
живот (промени в манталитета и поведението, 
светски маниери), разкрепостеност в 
общуването между половете.  

В турския печат това, което прави 
впечатление на пръв поглед, е външността на 
жената и модерният начин на обличане, дори и 
излагането на очертанията на женското тяло. 
Както се знае, в традиционното турско общество 
под влияние на ислямските норми на обличане 
жената носи фередже. Фереджето представлява 
дълго черно наметало, лишено от всякакво 
изящество и привлекателност.2 През ХІХ в. 

                                                 

1 http://blog.milliyet.com.tr/osmanli-da-basin-ve-basin-tarihi/Blog/?BlogNo=280731 

2 Според теоретиците на темата за жената в историята на Османското общество, в периода преди и по 
време на създаването на Османската държава жената е била по-разкрита, по-свободна и равнопоставена с 
мъжа, а по-късно под влияние на ислямската религия, на арабски, ирански и византийски култури, както 
и навлизането им в двореца на султана, тя се забулва и се приема като забранена „вещ‖, откъсната от 
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модата вече има свой център и се диктува основно от Париж. Освен това тя се 
интернационализира и в много страни по света започват да се интересуват и обличат по 
парижка мода. След 1850 г. започват да се издават и журнали с илюстрации във всички 
европейски държави и Америка.3 Тези иновации рефлектират и върху турската преса. 
Излизат модни списания (сп. „Мехасин‖), в които се представят модели на рокли с 
тясна талия и широки ръкави, шапки с големи периферии, украсени с панделки, пера и 
цветя, както и козметични съвети за жените. Страниците на вестници и списания 
започват да отразяват характерния за епохата френски стил на обличане. Така например 
списание „Сервет-и фюнун‖ (1307/1889 г.; вж. Обр.2, 3) представя модели от 
последната парижка мода [Думан 2000: 564-567]. 

Наред с традиционните дълги черни фереджета по страниците на турския печат се 
появяват вталени рокли с деколтета, шапки и аксесоари, обувки с високи токове. Във 
вестник „Османлъ рессамлар джемиети газетеси‖ (1328/1912 г.) – орган на дружеството 
на османските художници, е поместена картина със заглавие „Гезиде кадънлар‖ („Жени 
на разходка‖), на която се вижда, че жените са облечени в тъмни или светли затворени 
дрехи – дълго манто или фередже с воал, скриващ част от лицето. Всяка една от жените 
държи в ръката си чадър [Думан 2000: 466]. 

През 20-те години на ХХ в. тежките натруфени рокли започват да се изместват 
от поли с дължина до и под коляното.  

 
 

На илюстрациите към сатиричния вестник „Нилюфер‖ (1336/1920 г.) се виждат 
изображения на жени, облечени в западен стил – рокля с дължина под коленете, с 
дълбоко „v-образно‖ гръбно деколте, късо подстригана коса и високи обувки. Телата на 

                                                                                                                                                         
социалния живот. В много султански фермани се забранява жената да не се излиза на улицата без черно 
покривало (peçe) на лицето, както и да не се придържа към западноевропейската мода [Вж. Курназ 1991; 
Гьоксел 1993; Тезел 1982; Ахмет Рефик 1987].  
3 bg.wikipedia.org./мода 

 
 

Обр.2. Последна мода - Сп. „Сервет-и 
фюнун‖ (1889 г.) 

 
Обр.3. Последна мода рокли, изготвени в 
известния парижки моден бутик „Оверт” -
Сп. „Сервет-и фюнун‖ (1889 г.)  

дамите са все повече на показ в сравнение с предходните епохи, когато жените 
прикриват своите женствени форми. Прави впечатление, че до заглавието на вестника е 
изобразена фигура на жена с фередже и чадър [Думан 2000: 438-439]. Страниците на 
списание „Ресимли китаб‖ (бр. 49 от 1329/1913 г.) са изпълнени с дамска мода. Всички 
представени модели са летни дрехи (вталени рокли от фин текстил в светли цветове, 
копринени и бродирани рокли, както и шаячни костюми от сако и дълга пола, пищни 
шапки в западен стил) [Пак там: 438-440]. 

Твърде нормално е модерният вид и разкриването на женското тяло да не се 
възприеме толкова бързо от съществуващите консервативни нагласи в масовото 
съзнание на по-значителната част от обществото, особено от мъжкото съсловие. Всяко 
отклонение от колективните патриархални предписания много често води до осъждане 
и упреци. Не случайно вестник „Карикатюр‖ (1330/1914 г.) предлага илюстрация, в 
която се изобразява мъж с изразено удивление от външния вид на жена, облечена 
„модерно‖ с тясна рокля с къс ръкав. Репликата на учудения мъж гласи: „- İlahi 
Yarabbi... Ne günlere kaldık!... Kızım, o başındakini de çıkar ... Ne hacet?‖ (- О, Всевищни 
Боже... Докъде стигнахме! ... Дъще, поне свали и това, което е на главата ти ... Нужно 
ли ти е...?) [Думан 2000: 200]. 

 

Както във всяка традиционна култура, така и в турската, към сексуалността и 
привлекателността на жената се подхожда с мерки, различни от тези за мъжа. Според 
патриархалната представа жената съществува чрез своята сексуалност (Даскалова К.). 
Жената носи у себе си стремежа към създаване на съвършенството и това е смисълът на 
нейната женствена природа. В началото на ХХ в. образите на жени по страниците на 
турските вестници, се характеризират с представянето на внушително проявяваща се 
женственост. Жената показва не само личните си качества, но и привлекателната си 

     
 

Обр. 4. Вестник „Нилюфер‖ (1920 г.) 
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външност. Наред с това, доверявайки се на красотата и външния си вид, тя очертава 
още един образ – този на умната, самоуверената и успешната жена, жена - умееща да да 
въздейства на мъжа, който материално я поддържа. Темата за любовта и 
разбирателството между половете се разкрива в карикатурите и анекдотите, поместени 
по страниците на вестниците и списанията (сп. „Генч кадън‖, в. „Зюмрюд-и анка‖).  

В карикатурите към вестниците 
„Карикатюр‖ (1330/1914 г.) и „Зюмрюд-и 
анка‖ (1343/1927 г.) се вписва образът на 
флиртуващата, ухажваната и 
съблазняващата мъжете жена. В тези 
изображения освен поведението и 
романтичните сцени, се акцентира и върху 
красивата визия на нежния пол – тънката 
талия, добре оформената структура, дълги 
крака и обувки с високи токове.  

Преходът към модерно общество е 
съпроводен и от изграждане на съзнание за 
собствена идентичност и собствена 
култура. В рамките на задвижената 
модернизация в Османската държава, 
споделяща посоката на развитие на Запада,  
жените се дефинират като ускорител на 
промяната, което от своя страна е свързано, 
с усилията да се индустриализира и 
урбанизира страната. Oткъснати от 
традиционните си занимания, жените 
навлизат в професионалната и социалната 
сфера и придобиват своята особена роля и 
значимост в политиката, икономиката, 
армията и др. Идентичността на жените се 
засилва в прехода, когато представителките на женския пол издигат искания за статут 
на пълноправни ―граждани‖ на модерната национална държава. Професията, 
заниманията и амбициите се превръщат за жените в концепция и начин на живот.  Тази 
тенденция действително се изразява в даването на по-големи права и свободи на 
жените. Преглеждайки страници на периодичния печат от първата четвърт на ХХ в., 
картината на образа на свободната жена става все по-пълна. В началото на ХХ в. 
жените се борят за права, равни с тези на мъжете. Числото на грамотните и по-високо 
образовани жени започва да нараства. Жената се стреми да бъде полезна в 
усъвършенстването на нравствената, битовата култура, начина на живот, а също и - да 
пробие, разнообразява, съдейства в един все още „мъжки‖ свят. Списание „Ресимли 
китаб‖ (бр. 49 от 1329/1913 г.) помества снимки на първата жена-пилот Белкъс Шевкет 
Ханъм – педагог, учител по музика, писател и радетелка на женското движение (вж. 
обр. 6). Поводът за публикуване на тези снимки в списанието е пропагандната дейност 
на новооснованото „Дружество за защита на правата на жените‖ (Müdafaa-i Hukuk-u 
Nüsvan Cemiyeti) през 1913 г., в което Белкъс Шевкет членува. С намерение да 
подпомогне пропагандните кампании на дружеството в събирането на средства за 
закупуване на самолет за турската армия, смелата дама се качва на самолет (01.12.1913 

 

Обр. 5. Сп. „Генч кадън‖ (1335/1919 г.) 

г.) и от името на дружеството разпръсква кошница картички с послания за жените. Този 
предприемчив полет се отразява и в чуждестранния печат.4  

Патриотизмът и 
борбеният дух на 
жената е отразен във 
вестник „Йени гюн‖ 
1334/1918 г., в който 
под карикатура се чете 
следният коментар: 
„Войската ни напредва 
към Измир, защото 
турската двуколка се 
движи и турската 
жена се труди‖ (Думан 
2000: 12). 

Както вече неведнъж 
беше  отбелязано в 
текста, голяма част от 
кардиналните промени 
в политическия и 
обществения живот на 
Османската империя 
през ХІХ в. в голяма 
степен са свързват с 
положението и правата 
на жените в 

обществото. Един от основните проблеми, пред който са изправени интелектуалците 
през споменатия период, е образователната система и образоването на момичетата и 
жените. Развитието на класическата образователна система се свързва с „танзиматските 
реформи‖, които подражават на европейския модел на обучение. През 1861 г. в 
„Таквим-и вакаи‖ се публикува статия, в която се изразява нуждата от женско 
образование. В статиите си със заглавие „Маариф‖ („Просвета‖) и „Къзлар‖ 
(„Момичета‖), публикувани през 1872 г. известният турски поет Намък Кемал пише за 
значението на образованите жени в обществото, като отбелязва, че въпросът за 
образованието на момичетата е най-важен от всичко (Йозйон 1997: 97; Акюз 2005).   
През 1883 г. в списание „Ханъмлар‖ се подчертава необходимостта от изучаване на 
чужди езици. В началото на ХХ в. се инициират акции срещу дискриминациите, 
наложени върху образованието на женското съсловие. Важна роля в ускоряването на 
този процес изиграват представителите както на османската интелигенция, така и 
журналистите. В началото на ХХ в. се отново се поставя въпросът „Hanım kızlarımız 
okusunlar mı?‖ („Да се образоват ли девойките ни?‖) („Чоджук бахчеси‖ 1320/1904), 
което показва, че действително въпросът за образованието на жените е бил актуален и 
дискутиран и през този период. Публикациите в пресата показват, че през първата 
четвърт на ХХ в. се откриват курсове, в които девойки и жени се обучават на 
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външност. Наред с това, доверявайки се на красотата и външния си вид, тя очертава 
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романтичните сцени, се акцентира и върху 
красивата визия на нежния пол – тънката 
талия, добре оформената структура, дълги 
крака и обувки с високи токове.  

Преходът към модерно общество е 
съпроводен и от изграждане на съзнание за 
собствена идентичност и собствена 
култура. В рамките на задвижената 
модернизация в Османската държава, 
споделяща посоката на развитие на Запада,  
жените се дефинират като ускорител на 
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картината на образа на свободната жена става все по-пълна. В началото на ХХ в. 
жените се борят за права, равни с тези на мъжете. Числото на грамотните и по-високо 
образовани жени започва да нараства. Жената се стреми да бъде полезна в 
усъвършенстването на нравствената, битовата култура, начина на живот, а също и - да 
пробие, разнообразява, съдейства в един все още „мъжки‖ свят. Списание „Ресимли 
китаб‖ (бр. 49 от 1329/1913 г.) помества снимки на първата жена-пилот Белкъс Шевкет 
Ханъм – педагог, учител по музика, писател и радетелка на женското движение (вж. 
обр. 6). Поводът за публикуване на тези снимки в списанието е пропагандната дейност 
на новооснованото „Дружество за защита на правата на жените‖ (Müdafaa-i Hukuk-u 
Nüsvan Cemiyeti) през 1913 г., в което Белкъс Шевкет членува. С намерение да 
подпомогне пропагандните кампании на дружеството в събирането на средства за 
закупуване на самолет за турската армия, смелата дама се качва на самолет (01.12.1913 
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г.) и от името на дружеството разпръсква кошница картички с послания за жените. Този 
предприемчив полет се отразява и в чуждестранния печат.4  

Патриотизмът и 
борбеният дух на 
жената е отразен във 
вестник „Йени гюн‖ 
1334/1918 г., в който 
под карикатура се чете 
следният коментар: 
„Войската ни напредва 
към Измир, защото 
турската двуколка се 
движи и турската 
жена се труди‖ (Думан 
2000: 12). 

Както вече неведнъж 
беше  отбелязано в 
текста, голяма част от 
кардиналните промени 
в политическия и 
обществения живот на 
Османската империя 
през ХІХ в. в голяма 
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обществото. Един от основните проблеми, пред който са изправени интелектуалците 
през споменатия период, е образователната система и образоването на момичетата и 
жените. Развитието на класическата образователна система се свързва с „танзиматските 
реформи‖, които подражават на европейския модел на обучение. През 1861 г. в 
„Таквим-и вакаи‖ се публикува статия, в която се изразява нуждата от женско 
образование. В статиите си със заглавие „Маариф‖ („Просвета‖) и „Къзлар‖ 
(„Момичета‖), публикувани през 1872 г. известният турски поет Намък Кемал пише за 
значението на образованите жени в обществото, като отбелязва, че въпросът за 
образованието на момичетата е най-важен от всичко (Йозйон 1997: 97; Акюз 2005).   
През 1883 г. в списание „Ханъмлар‖ се подчертава необходимостта от изучаване на 
чужди езици. В началото на ХХ в. се инициират акции срещу дискриминациите, 
наложени върху образованието на женското съсловие. Важна роля в ускоряването на 
този процес изиграват представителите както на османската интелигенция, така и 
журналистите. В началото на ХХ в. се отново се поставя въпросът „Hanım kızlarımız 
okusunlar mı?‖ („Да се образоват ли девойките ни?‖) („Чоджук бахчеси‖ 1320/1904), 
което показва, че действително въпросът за образованието на жените е бил актуален и 
дискутиран и през този период. Публикациите в пресата показват, че през първата 
четвърт на ХХ в. се откриват курсове, в които девойки и жени се обучават на 
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ръкоделие, шев и кройка, кулинария и пр. На втора страница на вестник „Кьороглу‖ 
(1928)5 е поместена снимка на жени от обучителен курс в Маниса (Думан 2000: 220). 

Когато става въпрос за образованост и интелигентност, е необходимо да се 
отбележат изявите и успехите на жените в полето на книжовността, творчеството и 
публицистиката. След първия период на конституционна монархия – Мешрутиет в 
Османската държава, жената започва да активизира своите усилия и в проблеми от 
политически характер. Наред с това тя се занимава с журналистика и обществени 
дейности. Халиде Едип Адъвар е първата жена-писател в Турция, добила широка 
известност и признание, радетел на еманципацията на жените, женските движения и 
феминизма, съратник на Кемал Ататюрк в национално-освободителната борба. През 
1908 г. Халиде Едип започва да публикува статии, свързани с правата на жените. 
Първата статия излиза във вестник „Танин‖ с редактор Тевфик Фикрет. Халиде Едип е 
сред авторския колектив на вестниците „Вакит‖6, „Халка догру‖ (1329–1330 г.), главен 
редактор е на „Бююк меджмуа‖7 и вестник „Мусаввер чьол‖ (1332-1335 г.) (Думан 
2000: 360, 381). В края на ХІХ в. се развива и започва да укрепва турската женска 

преса. Тя разгръща журналистическите 
и литературните изяви на редица 
авторки, стреми се да създава 
гражданско поведение, става стожер на 
женските движения в борбата за 
еманципация, за премахване на 
образователни, професионални, 
политически, социални неравенства в 
турското общество. Фатма Алийе Ханъм 
е известна като първата жена – романист 
в Турция и ислямския свят, активист в 
борбата за равноправие между половете 
в османското общество. Писателката 
публикува редица статии във турски 
вестници и списания („Кадънлара 
махсус газете‖, „Терджуман-ъ хакикат‖, 
„Инкълаб‖, „Малюмат‖, „Сервет-и 
фюнун‖, „Юммет‖ и др.), в които, освен 
че отстоява позицията на защитник на 
правата на жените, Фатма Алийе 
отправя призив (1896 г.) за събиране на 
средства за лечение на ранените във 
войната и подпомагане на войниците от 
фронта.8 Друга известна дама, която 
публикува свои статии в списания като 
„Ханъмлара махсус газете‖, „Демет‖, 
„Мехасин‖, „Ханъмлар алеми‖ и която 
смята, че образованието е в основата на 

                                                 
5Думан 2000: 220 (Duman, Hasan. Osmanlı – Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri (1828 - 1928). 
BaĢlandıcından harf devrimine kadar Osmanlı-Türk süreli yayınlar ve gazeteler bibliyografyası ve toplu 
kataloğu. Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, Ankara, 2000). 
6 tr.wikipedia.ogr/wiki/Halide_Edip 
7 tr.wikipedia.ogr/wiki/Halide_Edip 
8 www.istanbulkadinmuzesi.org/fatma_aliye_hanim_topuz 

 

Обр. 7. Научно списание „Мусаввер кадън‖  

(1911 г.) 

женската еманципация, е поетесата Нигяр Ханъм.  От заглавията на изданията, 
представени по-горе, се вижда, че по време на всестранна ускорена модернизация едно 
от проявленията на периодичния печат е разширяването на специализираната преса. В 
средата на ХІХ в. се появява и получава развитие женската преса, която отразява 
проблемите на жената в много широк диапазон. В периода 1868 г. – 1925 г. излизат 
десетки вестници и списания, адресирани до жената, в които се засягат въпроси за 
мястото й в обществото, предлагат се съвети за бита, възпитанието на децата, мода, 
образование, наука, грижи за здравето и т.н. По-известните заглавия от женската 
периодика са „Теракки-и мукаддерат‖ (1869 г.), „Айине‖ (1875 г.), „Инсанийет‖ (1883 
г.), „Ханъмлар‖ (1883 г.), „Шюкуфезар‖ (1883 г.), „Мюрюввет‖ (1888 г.), „Парча 
бохчасъ‖ (1889 г.), „‖Ханъмлара махсус газете‖ (1895 – 1908 г.), „Демет‖ (1908 г.), 
„Кадън‖ (1908 г.)„Алем-и нисван‖ (1906 г.), „Кадънлар дюнясъ‖ (1913 – 1921 г.) и др.9 
„Шюкуфезар‖ е първото списание, подготвено и издадено от жени за жени, а 
„Ханъмлара махсус газете‖ е сред най-популярните списания, които се натоварват с 
мисията „издигане на жената и развитие на нейния морал и интелект‖ през 
споменатия период. Женските списания оставят своя отпечатък върху развитието на 
жената, а така също развитието на турската преса в историята на турското общество. 
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Обр. 9. Вестник „Ханъмлара махсус газете‖ 
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ръкоделие, шев и кройка, кулинария и пр. На втора страница на вестник „Кьороглу‖ 
(1928)5 е поместена снимка на жени от обучителен курс в Маниса (Думан 2000: 220). 

Когато става въпрос за образованост и интелигентност, е необходимо да се 
отбележат изявите и успехите на жените в полето на книжовността, творчеството и 
публицистиката. След първия период на конституционна монархия – Мешрутиет в 
Османската държава, жената започва да активизира своите усилия и в проблеми от 
политически характер. Наред с това тя се занимава с журналистика и обществени 
дейности. Халиде Едип Адъвар е първата жена-писател в Турция, добила широка 
известност и признание, радетел на еманципацията на жените, женските движения и 
феминизма, съратник на Кемал Ататюрк в национално-освободителната борба. През 
1908 г. Халиде Едип започва да публикува статии, свързани с правата на жените. 
Първата статия излиза във вестник „Танин‖ с редактор Тевфик Фикрет. Халиде Едип е 
сред авторския колектив на вестниците „Вакит‖6, „Халка догру‖ (1329–1330 г.), главен 
редактор е на „Бююк меджмуа‖7 и вестник „Мусаввер чьол‖ (1332-1335 г.) (Думан 
2000: 360, 381). В края на ХІХ в. се развива и започва да укрепва турската женска 

преса. Тя разгръща журналистическите 
и литературните изяви на редица 
авторки, стреми се да създава 
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еманципация, за премахване на 
образователни, професионални, 
политически, социални неравенства в 
турското общество. Фатма Алийе Ханъм 
е известна като първата жена – романист 
в Турция и ислямския свят, активист в 
борбата за равноправие между половете 
в османското общество. Писателката 
публикува редица статии във турски 
вестници и списания („Кадънлара 
махсус газете‖, „Терджуман-ъ хакикат‖, 
„Инкълаб‖, „Малюмат‖, „Сервет-и 
фюнун‖, „Юммет‖ и др.), в които, освен 
че отстоява позицията на защитник на 
правата на жените, Фатма Алийе 
отправя призив (1896 г.) за събиране на 
средства за лечение на ранените във 
войната и подпомагане на войниците от 
фронта.8 Друга известна дама, която 
публикува свои статии в списания като 
„Ханъмлара махсус газете‖, „Демет‖, 
„Мехасин‖, „Ханъмлар алеми‖ и която 
смята, че образованието е в основата на 

                                                 
5Думан 2000: 220 (Duman, Hasan. Osmanlı – Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri (1828 - 1928). 
BaĢlandıcından harf devrimine kadar Osmanlı-Türk süreli yayınlar ve gazeteler bibliyografyası ve toplu 
kataloğu. Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, Ankara, 2000). 
6 tr.wikipedia.ogr/wiki/Halide_Edip 
7 tr.wikipedia.ogr/wiki/Halide_Edip 
8 www.istanbulkadinmuzesi.org/fatma_aliye_hanim_topuz 
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9 Оsmanlı Kadın Dergileri (http://www.kadinmuhendisler.org/ea_OsmanlidaKadin.aspx) 
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 Преходът от традиционно към модерно 
общество, от традиционна към модерна 
култура и начин на живот е съпътстван от 
разкрепостяване на духа и еманципация, 
освобождение. Еманципацията включва 
различни аспекти - освобождаване от 
състояние на зависимост, религиозни 
предразсъдъци, ограничения и конструиране 
на модела на свободния дух. Турският печат 
не пропуска да отрази жената и семейството 
и, забавляващо се на плажа (в. „Хафталък 
йени пенбе газете‖, 1927 г.), концерт, 
организиран за първи път от жени (в. 
„Анталия‖, 1341/1925), участия на жени в 
спортни мероприятия (Думан 2000: 18). В 
ежедневието на жените се включват 
гимнастиката, разходките, спортните прояви 
и забавленията. Жената спортува и показва 
учудващи успехи във един от най-мъжките 
спортове - футболът. Вестник „Йени пенбе 
газете‖ (1927 г.) [вж. Обр.11] помества 
снимка и материал за италианския женски 
футболен отбор и неговите успехи (Пак там, 
492). Ориенталските танци на жената 
покоряват европейските театрални сцени – в. „Ресимли Истанбул‖ (1325 г.) „Avrupa 
tiyatrolarında şark usulünde raks‖ (Пак там, 492).  
 

Ръкоделията, шевиците, 
които безспорно показват 
творчеството на жената и 
женската идентичност през 
вековете, са също отразени в 
турската преса. Вестник „Османлъ 
рессамлар джемиети газетеси‖ 
(1328/1912 г.) участва в 
съхраняването и препредаването 
на ръкоделия на жената. По 
страниците му са поместени 
снимки на автентични ръчно 
изработени бродерии, шевици и 
дантели от „преди един век‖ 
(Думан 2000: 468-469). 
  
  
 
 
 
 

 

Обр. 10. Списание „Кадънлар дюнясъ‖ 
(1331/1915г.) 

 
Обр. 11. Вестник „Йени газете‖ (1927 г.) 

 В заключение може да се отбележи, че турският печат от средата на ХІХ до 
първата четвърт на ХХ в. представя на читателя един доста богат и разнообразен 
женски свят, в който се преплитат различни образи. Изложена на изкушенията на 
цивилизацията жената с модерната си външност е привлекателна, женствена и 
мъжествена, умна, работеща и развиваща се във времето. 

При изследването на женския образ в турската преса се установява, че жената с 
нейната психологическа нагласа отговаря на идеологията на времето, тя е способна и 
участва във формирането и развитието на обществото.  
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Abstract: "Fatih-Harbiye" novel до Peyami Safa, one of the greatest writers in modern Turkish prose, 

reflects on the East-West problem, on the interaction between the two civilizations in the process of 
Europeanization that started more than a century and half with the Tanzimat reforms in Ottoman Turkey. This is 
a narration about the difficult and painful transition from traditional to modern, from East to West, traced in the 
space of an ordinary patriarchal family symbolized in everyday traveled road of heroine Neriman from religious, 
patriarchal and traditional neighborhood of Istanbul "Fatih" to Europeanization, modern and trendy 
neighborhood "Harbiye". The contrast between them is transmitted through the eyes of young girl Neriman that 
have to make her choice between the two so different worlds.  Actually this is the choices faced by the Turkish 
nation, which, like the heroine is bifurcated and experiencing an identity crisis caused by the fear of losing own 
identity through an excessive "Westernization". Neriman have to cross through mentally the distance „Fatih-
Harbiye" that she every day passes physically. But is she ready for that? Is Turkey ready for this? At the end of 
the novel for Neriman the road "Fatih-Harbiye" changes its direction and turns into "circular movement" finally 
turning into its opposite - "Fatih-Harbiye". Analyzing the fluctuating  and hesitant movement within mentality of 
the characters in Peyami Safa‘s novel  and comparing them with the current processes over the past decade in 
Turkey we are trying to problematize on to what extent and whether Turkey has passed all the  way "Fatih-
Harbiye?" 
 

Key Words: Ottoman Turkey, westernization, city spaces, east-west interrelations, modernization 
 
 

Пеями Сафа (1899-1961) е един от немалкото турски писатели-романисти, в 
творчеството на които един от централните проблеми е този за европеизацията на 
Турция, за нейната културна и цивилизационна идентичност, раздвоена между Изтока и 
Запада. На нея са посветени творбите му, написани в периода 1922-1939 г.:  „Девета 
палата― („Dokuzuncu Hariciye KoğuĢu‖, 1931), „Преизподня― („MahĢer‖, 1924), „Мълния 
„(„ġimĢek‖, 1928), „Фатих-Харбийе― (1931), „Ние, хората― („Biz Ġnsanlar‖, 1939). В тях 
той най-вече персонализира отношението Изток-Запад в характерите на своите герои, 
пише с гъвкав и много жив език, изпълва сюжета и разказа с много психологизъм, и 
въсщност, с основание се смята за един от първите автори на психологическия роман в 
Турция. Тази тема дотолкова го занимава, че пише и изследвания и есета, събрани в 
книгата му „Синтезът Изток-Запад― [Safa, Peyami 1963: 144]. 

Романът му „Фатих-Харбийе‖ е един от най-популярните и неговото заглавие се 
превръща в своеобразен символ на двата свята. В него писателят отразява започналите 
още от Танзимата процеси на европеизация в Турция  чрез промените, настъпили в 
живота на едно традиционно турско семейство.  Двата фиксирани в заглавието топоса – 
истанбулските квартали „Фатих― и „Харбийе―, са символни пространства на двата 

различни свята – традиционният (източен) и модерният (западен). „Фатих― е кварталът, 
където традициите и  и обичаите на старото време са се съхранили,  докато ―Харбийе‖ е 
мястото в Истанбул, което е завладяно от западната култура и западния начин на 
живот. Романтичният мост „Галата― е физическата и символна връзка между тези два 
свята, с цялата метафоричност на балканския „мост―.  

Първоначалният импулс е срещата героинята на романа Нериман с Маджит, от 
която се оттласква и романното действие, построено на противопоставянето на двата 
свята. Всъщност, промяна в мирогледа и светоусещането й не идва единствено от 
тайните й срещи с него в европейския квартал „Бейоглу‖. Още след установяване на 
семейството й в Истанбул тя попада в друга среда – на европеизираната и образована в 
Галатасарайския лицей и в Европа турска интелигенция. Пеями Сафа ни показва 
пъстрата социална картина на турското общество, а не само на полюсите му. В 
семейството на чичото на Нериман се събужда интересът й към Запада и западния 
начин на живот. Оттук се поражда и вътрешната й криза на раздвоението на 
идентичността между две цивилизации. Героинята в културен план е поставена между 
„Фатих‖ и „Харбийе‖, в интимен -  между Шинаси и Маджит, първият - представител 
на традиционното, турското, а вторият – на „чуждото― ново с всичките обещания за 
тайнствено-вълнуващо приключение, за пътуване, за почти Колумбовско „откриване‖ 
на цял един свят. При това тя достига до разбирането, че опознавайки по-добре 
„другия‖, започваш да познаваш по-добре и себе си. Но приближавайки се към едното, 
се отдалечаваш от другото. Така духовната дистанция между нея и Шинаси става все 
по-осезаема при всекидневното извървяване на пътя „Фатих-Харбийе‖.  

Романът  показва „пътя‖ от традиционното към модерното, път, изпълнен с 
противоречия, противопоставяния, връщания към едното или другото. Всеки ден 
героинята на романа Нериман извървява този път, преминавайки  моста, но 
същевременно, прекрачвайки и границите  между различното битие, разделящо 
екзистенциално двата свята, намиращи се в непрекъснат сблъсък един с друг, както и 
самото съзнание на младото момиче. За Нериман  пътят от „Фатих― до „Харбийе― е и 
пътят на бягството от „своя― към „чуждия‖ свят. Но то е бягство и от самия себе си, от 
своята същност. Защото това е  път-търсене – търсене на идентичност, когато не си 
сигурен, към кой от тях в крайна сметка принадлежиш. Единият те отблъсква, но си в 
него, в невидимата „матрица‖, създадена от вековната традиция, а другият те привлича, 
но не е – все още – част от теб, а и не е ясно, дали някога ще бъде?  Нейното колебливо 
движение между двата свята е символизирано и от колебанията в любовните й 
изживявания  (макар тук да не става въпрос за роман на класическия любовен 
триъгълник). Тя е впримчена в кривулиците на своите изживявания към Шинаси, с 
когото е свързана от детството си и когото до болка познава, така, както и кварталът, в 
който живее. Но изпитва чувства и към Маджит – човекът от новия, непознат, но 
изключително примамлив свят, разтърсващ сякаш устоите на всичко познато й от 
родния квартал „Фатих―. Маджит олицетворява новото – начина на живот, на обличане, 
новите норми на поведение, новата музика, новите развлечения, новите места на 
общуване по ―западен образец‖. Видимата промяна в Нериман, забелязана и отразена 
през погледа на Шинаси – в облеклото, поведението, обзелите я вълнения, е несъмнено 
свързана с ―пътуването‖ й към този нов свят.  

Образите на двата противостоящи се топоса писателят предава чрез възприятията 
на Нериман, чрез нейното пътуване или по-скоро – лутане между тях. Закономерно, 
Пеями Сафа ги изгражда в една подчертана опозиция един на друг, дори на най-малкия 
детайл или подробност, изграждащи и допълващи контраста помежду им. Салонът 
―Максим‖, с цветните си абажури, провесените серпентини, звънките женски гласове, 
разноцветните им тоалети, танцуващите фигури, пронизващите сетивата звуци на 
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Abstract: "Fatih-Harbiye" novel до Peyami Safa, one of the greatest writers in modern Turkish prose, 

reflects on the East-West problem, on the interaction between the two civilizations in the process of 
Europeanization that started more than a century and half with the Tanzimat reforms in Ottoman Turkey. This is 
a narration about the difficult and painful transition from traditional to modern, from East to West, traced in the 
space of an ordinary patriarchal family symbolized in everyday traveled road of heroine Neriman from religious, 
patriarchal and traditional neighborhood of Istanbul "Fatih" to Europeanization, modern and trendy 
neighborhood "Harbiye". The contrast between them is transmitted through the eyes of young girl Neriman that 
have to make her choice between the two so different worlds.  Actually this is the choices faced by the Turkish 
nation, which, like the heroine is bifurcated and experiencing an identity crisis caused by the fear of losing own 
identity through an excessive "Westernization". Neriman have to cross through mentally the distance „Fatih-
Harbiye" that she every day passes physically. But is she ready for that? Is Turkey ready for this? At the end of 
the novel for Neriman the road "Fatih-Harbiye" changes its direction and turns into "circular movement" finally 
turning into its opposite - "Fatih-Harbiye". Analyzing the fluctuating  and hesitant movement within mentality of 
the characters in Peyami Safa‘s novel  and comparing them with the current processes over the past decade in 
Turkey we are trying to problematize on to what extent and whether Turkey has passed all the  way "Fatih-
Harbiye?" 
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Пеями Сафа (1899-1961) е един от немалкото турски писатели-романисти, в 
творчеството на които един от централните проблеми е този за европеизацията на 
Турция, за нейната културна и цивилизационна идентичност, раздвоена между Изтока и 
Запада. На нея са посветени творбите му, написани в периода 1922-1939 г.:  „Девета 
палата― („Dokuzuncu Hariciye KoğuĢu‖, 1931), „Преизподня― („MahĢer‖, 1924), „Мълния 
„(„ġimĢek‖, 1928), „Фатих-Харбийе― (1931), „Ние, хората― („Biz Ġnsanlar‖, 1939). В тях 
той най-вече персонализира отношението Изток-Запад в характерите на своите герои, 
пише с гъвкав и много жив език, изпълва сюжета и разказа с много психологизъм, и 
въсщност, с основание се смята за един от първите автори на психологическия роман в 
Турция. Тази тема дотолкова го занимава, че пише и изследвания и есета, събрани в 
книгата му „Синтезът Изток-Запад― [Safa, Peyami 1963: 144]. 

Романът му „Фатих-Харбийе‖ е един от най-популярните и неговото заглавие се 
превръща в своеобразен символ на двата свята. В него писателят отразява започналите 
още от Танзимата процеси на европеизация в Турция  чрез промените, настъпили в 
живота на едно традиционно турско семейство.  Двата фиксирани в заглавието топоса – 
истанбулските квартали „Фатих― и „Харбийе―, са символни пространства на двата 

различни свята – традиционният (източен) и модерният (западен). „Фатих― е кварталът, 
където традициите и  и обичаите на старото време са се съхранили,  докато ―Харбийе‖ е 
мястото в Истанбул, което е завладяно от западната култура и западния начин на 
живот. Романтичният мост „Галата― е физическата и символна връзка между тези два 
свята, с цялата метафоричност на балканския „мост―.  

Първоначалният импулс е срещата героинята на романа Нериман с Маджит, от 
която се оттласква и романното действие, построено на противопоставянето на двата 
свята. Всъщност, промяна в мирогледа и светоусещането й не идва единствено от 
тайните й срещи с него в европейския квартал „Бейоглу‖. Още след установяване на 
семейството й в Истанбул тя попада в друга среда – на европеизираната и образована в 
Галатасарайския лицей и в Европа турска интелигенция. Пеями Сафа ни показва 
пъстрата социална картина на турското общество, а не само на полюсите му. В 
семейството на чичото на Нериман се събужда интересът й към Запада и западния 
начин на живот. Оттук се поражда и вътрешната й криза на раздвоението на 
идентичността между две цивилизации. Героинята в културен план е поставена между 
„Фатих‖ и „Харбийе‖, в интимен -  между Шинаси и Маджит, първият - представител 
на традиционното, турското, а вторият – на „чуждото― ново с всичките обещания за 
тайнствено-вълнуващо приключение, за пътуване, за почти Колумбовско „откриване‖ 
на цял един свят. При това тя достига до разбирането, че опознавайки по-добре 
„другия‖, започваш да познаваш по-добре и себе си. Но приближавайки се към едното, 
се отдалечаваш от другото. Така духовната дистанция между нея и Шинаси става все 
по-осезаема при всекидневното извървяване на пътя „Фатих-Харбийе‖.  

Романът  показва „пътя‖ от традиционното към модерното, път, изпълнен с 
противоречия, противопоставяния, връщания към едното или другото. Всеки ден 
героинята на романа Нериман извървява този път, преминавайки  моста, но 
същевременно, прекрачвайки и границите  между различното битие, разделящо 
екзистенциално двата свята, намиращи се в непрекъснат сблъсък един с друг, както и 
самото съзнание на младото момиче. За Нериман  пътят от „Фатих― до „Харбийе― е и 
пътят на бягството от „своя― към „чуждия‖ свят. Но то е бягство и от самия себе си, от 
своята същност. Защото това е  път-търсене – търсене на идентичност, когато не си 
сигурен, към кой от тях в крайна сметка принадлежиш. Единият те отблъсква, но си в 
него, в невидимата „матрица‖, създадена от вековната традиция, а другият те привлича, 
но не е – все още – част от теб, а и не е ясно, дали някога ще бъде?  Нейното колебливо 
движение между двата свята е символизирано и от колебанията в любовните й 
изживявания  (макар тук да не става въпрос за роман на класическия любовен 
триъгълник). Тя е впримчена в кривулиците на своите изживявания към Шинаси, с 
когото е свързана от детството си и когото до болка познава, така, както и кварталът, в 
който живее. Но изпитва чувства и към Маджит – човекът от новия, непознат, но 
изключително примамлив свят, разтърсващ сякаш устоите на всичко познато й от 
родния квартал „Фатих―. Маджит олицетворява новото – начина на живот, на обличане, 
новите норми на поведение, новата музика, новите развлечения, новите места на 
общуване по ―западен образец‖. Видимата промяна в Нериман, забелязана и отразена 
през погледа на Шинаси – в облеклото, поведението, обзелите я вълнения, е несъмнено 
свързана с ―пътуването‖ й към този нов свят.  

Образите на двата противостоящи се топоса писателят предава чрез възприятията 
на Нериман, чрез нейното пътуване или по-скоро – лутане между тях. Закономерно, 
Пеями Сафа ги изгражда в една подчертана опозиция един на друг, дори на най-малкия 
детайл или подробност, изграждащи и допълващи контраста помежду им. Салонът 
―Максим‖, с цветните си абажури, провесените серпентини, звънките женски гласове, 
разноцветните им тоалети, танцуващите фигури, пронизващите сетивата звуци на 
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фосктрота, дълбокия глас на негърския изпълнител, странния вкус на непознатите 
коктейли с още по-непознатите си имена – е образът, в който се представя пред очите 
на Нериман нахлуващата западна цивилизация. Маджит, привличащ Нериман именно с 
принадлежността си към този свят, също носи символни цивилизационни черти - 
изтънченост, изящество, неприсъщи на грубостта на източното ежедневие, с което 
героинята се сблъсква, още щом стъпи на площада ―Фатих‖ – другият, противостоящ 
симол на отиващия си традиционно-патриархален свят. Тя се отвращава от тълпите 
безделничещи софти по кафенетата  наоколо, които не правят нищо друго, освен да 
зяпат минувачите от вътрешността на  дюкянчетата и кафенетата, които все още са 
типично източно и типично мъжко пространство, контрастиращо на салона „Максим―, 
изпълнен с мъже и жени, еднакво забавляващи се и равнопоставени. Тези сбутани 
малки дюкяни й изглеждат отблъскващи, особено в сравнение с модерните магазини на 
Галатасарай, в които се ―разхождаш, като в градина, където витрините са като 
цветарници, а всяка стока е нагласена, като бижу‖ [Safa. Peyami 2005: 30]. Неслучайно 
и на самата Нериман, като на всички, живеещи в ―чисто турските махали‖, пътят от 
„Фатих‖ до „Бейоглу―, най-европейския квартал на Истанбул,  й се струва като далечно 
пътешествие, а разстоянието, изминавано с трамвая за час – дълго колкото ―пътя до 
Афганистан‖. Различието между тях в нейните очи е като разликата между Ню Йорк и 
Кабул. [Safa. Peyami 2005: 35]. От момента, в който в нея се пробужда ―желанието за 
един нов живот и съзнанието за една нова цивилизация‖, тя болезнено изживява 
контрастите дори между най-дребните детайли – миризмите, поведението, погледите, 
външния вид и облекло на хората: докато от модерния парфюмериен магазин на 
„Бейоглу― се разнасят нежни благоухания, чува се само тихият звън от стъклениците, 
поставяни обратно по рафтовете, клиентите се движат мълчаливо и тихо посочват 
желаната стока, по сергиите на квартала „Беязит―, където я води баща й в празничните 
дни, продавачът, с вид на арабин, седи в нещо като шатра между малки и големи, 
мръсни и мазни шишета, а наоколо се стеле тежката миризма на джоджен, подправки и 
тереше (заместител на розовото масло). В съзнанието на героинята непрестанно 
изплуват контрастните картини от двата квартала/свята – ―Фатих‖ с тесните си улички, 
ззабрадените жени и мъжете в чалми, бързо настъпващият мрак по неосветените улици, 
протяжните подтискащи гласове на продавачите на халва, западналите дървени къщи, 
бедно облечените хора, звуците на езана, непрестанният страх от пожари, и „Бейоглу― с 
широките булеварди, модерните автомобили,  високите каменни сгради, бляскавите 
светлини на магазините, локалът ―Максим‖, другите  европейски салони,  изисканите 
разговори в тях, като по филмите, които е гледала. Единият е мрак, другият  - светлина, 
единият е „клетка,  другият е свобода. 

Новооткритият салон ―Льобон‖, в който героинята се среща с Маджит,  и където 
―можеш да седнеш и да поговориш с някого на спокойствие‖, е също в контраст с 
традиционните сладкарници и халваджийници в квартала Фатих . Хотелът ―Перапалас‖ 
е другото ―мечтано‖ място, събрало цялата привлекателност на западния свят и 
очароващо въображението на младите с блясъка на баловете – едно ново и непознато 
дотогава развлечение. Основният момент, който – с известна доза условност, би могъл 
да се нарече завръзка на романа, е именно поканата на Маджит към Нериман за бала в 
―Перапалас‖. Преживяванията й около това мечтано и жадувано събитие стават 
своебразен ―център‖ в по-нататъшното развитие на сюжета, който по принцип, е доста 
опростен, и в който всъщност, драма няма. Макар проблемът с тоалета на Нериман за 
бала да поставя бащата в крайно затруднено финансово положение,  всъщност няма 
противопоставяне ―бащи-деца‖, той е готов да заложи цялото си имущество, само и 
само да достави радост за дъщеря си, от една страна. От друга, по този начин той се 
стреми да подсигури съгласието й за брак с Шинаси, без обаче да прибягва до принуда. 

Така Пеями Сафа очертава и другата граница между двата свята като граница социална, 
като граница между ―бедни‖ и ―богати―. На границата на двата века в преходното време 
от османското минало към републиканското настояще тази социална разслоеност 
започва да се проявява и осъзнава. В първото десетилетие на ХХ в. възникват и 
социалистическите движения в Турция.  

Този контраст поражда отвращение към мястото, в която героинята живее. В нея  
припламва все още неосъзнатият, но силен стремеж към светлините на модерността и 
прогреса. Психологически пътят от ―Изтока‖ към ―Запада минава през омразата към 
своето и отхвърлянето му, но в ситуация, когато новото като начин на живот, като 
същност и светоглед, не може да запълни настъпилата празнота, най-малкото защото 
остава все още непознато в дълбочина, и възприемано единствено чрез външните си 
белези. „Аз не искам да съм момиче от „Фатих‖, мислено отговаря Нериман на въпроса 
на Шинаси, защо вече не е същата. „Отвращавам се от този начин на живот, от 
старото,  искам новото и красивото. Искам да се отскубна от този живот, да се 
спася от него, така, както хвърлям износена овехтяла дреха от гърба си... Писна ми 
от това – старци, сокаци, груб смях, езан, крясъци на търговците... искам различни 
неща, съвършено различни неща...‖[Safa,Peyami 2005:83]. Точно тези нейни стремежи 
не разбира Шинаси,защото не той е човекът, който ще я „измъкне от Фатих‖. Той не 
разбира, че желанието й не е да „танцува фокстрот с прекрасен кавалер‖, а да живее по-
цивилизовано: ‖По-рано не знаех какво искам... Погледни, какво става наоколо, всичко 
се променя. Аз не съм ли дъщеря на тази страна? Нямам ли и аз право да живея 
цивилизовано?‖ [Safa, Peyami 2005:56]. Желаната промяна е именно новият 
цивилизационен избор, разбиран като напредък, цивилизованост, по-красив начин на 
живот, но възприет в дълбочина, а не само с външните си белези. Това е желанието на 
младата турска интелигенция още от ранните етапи на европеизацията – да се 
преодолее външното подражателство, и да се осмисли и възприеме същностната 
промяна, която западният модел носи.  

Нериман долавя същността на двете цивилизации интуитивно, изграждайки 
имагинерните им образи вътре в себе си чрез непрестанни сравнения. Тя се стреми да 
разбере източния и западния човек дори чрез любовта им към определени животни – 
„ориенталците обичат котките, защото приличат на тях, а европейците – кучетата, по 
същата причина:‖ Котката яде, пие, лежи, спи, ражда; животът й минава върху 
миндерите и в сън, даже когато понякога е с отворени очи, тя сякаш продължава да 
сънува, флегматично и изнежено създание, което изобщо не обича да работи. А 
кучето е живо, пъргаво, смело; става за работа и върши много работа, будно е, дори 
когато спи. Чува и най-тихите гласове, скача и лае...сега тук всички спят, а излезеш 
ли на Бейоглу – всичко ври и кипи, всички са на крак, будни...‖[Safa, Peyami: 56]. Това 
донякъде илюстрира стереотипирано възприятие на източиня човек като―мързелив― и 
на „западния― като работлив―.  

Музиката също е един от разграничителните цивилизационни признаци, 
писателят ярко е очертал ―границата‖, определяна от различието между двете – 
традиционната музика - ―алатурката‖ и европейската -―алафрангата‖. В самата 
консерватория, където учи Нериман,  не стихват споровете дали да се премахне 
изучаването на традиционната ―алатурка‖ или не. Самата тя първоначално се ядосва на 
традиционния уд, който е принудена да мъкне в непригледна торба на гърба си и се 
колебае, дали да се махне изобщо от университета или да се прехвърли във факултета 
за западна музика. По-късно, в края на романа, този спор ще зазвучи отново по време 
на събирането на група интелектуалци в дома на приятеля на Шинаси, Ферит.  
Всъщност, това не е собствено музикален проблем, а проблем за запазване или за 
смяната на идентичността, все по-изострящи се с напредването на процесите на 
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фосктрота, дълбокия глас на негърския изпълнител, странния вкус на непознатите 
коктейли с още по-непознатите си имена – е образът, в който се представя пред очите 
на Нериман нахлуващата западна цивилизация. Маджит, привличащ Нериман именно с 
принадлежността си към този свят, също носи символни цивилизационни черти - 
изтънченост, изящество, неприсъщи на грубостта на източното ежедневие, с което 
героинята се сблъсква, още щом стъпи на площада ―Фатих‖ – другият, противостоящ 
симол на отиващия си традиционно-патриархален свят. Тя се отвращава от тълпите 
безделничещи софти по кафенетата  наоколо, които не правят нищо друго, освен да 
зяпат минувачите от вътрешността на  дюкянчетата и кафенетата, които все още са 
типично източно и типично мъжко пространство, контрастиращо на салона „Максим―, 
изпълнен с мъже и жени, еднакво забавляващи се и равнопоставени. Тези сбутани 
малки дюкяни й изглеждат отблъскващи, особено в сравнение с модерните магазини на 
Галатасарай, в които се ―разхождаш, като в градина, където витрините са като 
цветарници, а всяка стока е нагласена, като бижу‖ [Safa. Peyami 2005: 30]. Неслучайно 
и на самата Нериман, като на всички, живеещи в ―чисто турските махали‖, пътят от 
„Фатих‖ до „Бейоглу―, най-европейския квартал на Истанбул,  й се струва като далечно 
пътешествие, а разстоянието, изминавано с трамвая за час – дълго колкото ―пътя до 
Афганистан‖. Различието между тях в нейните очи е като разликата между Ню Йорк и 
Кабул. [Safa. Peyami 2005: 35]. От момента, в който в нея се пробужда ―желанието за 
един нов живот и съзнанието за една нова цивилизация‖, тя болезнено изживява 
контрастите дори между най-дребните детайли – миризмите, поведението, погледите, 
външния вид и облекло на хората: докато от модерния парфюмериен магазин на 
„Бейоглу― се разнасят нежни благоухания, чува се само тихият звън от стъклениците, 
поставяни обратно по рафтовете, клиентите се движат мълчаливо и тихо посочват 
желаната стока, по сергиите на квартала „Беязит―, където я води баща й в празничните 
дни, продавачът, с вид на арабин, седи в нещо като шатра между малки и големи, 
мръсни и мазни шишета, а наоколо се стеле тежката миризма на джоджен, подправки и 
тереше (заместител на розовото масло). В съзнанието на героинята непрестанно 
изплуват контрастните картини от двата квартала/свята – ―Фатих‖ с тесните си улички, 
ззабрадените жени и мъжете в чалми, бързо настъпващият мрак по неосветените улици, 
протяжните подтискащи гласове на продавачите на халва, западналите дървени къщи, 
бедно облечените хора, звуците на езана, непрестанният страх от пожари, и „Бейоглу― с 
широките булеварди, модерните автомобили,  високите каменни сгради, бляскавите 
светлини на магазините, локалът ―Максим‖, другите  европейски салони,  изисканите 
разговори в тях, като по филмите, които е гледала. Единият е мрак, другият  - светлина, 
единият е „клетка,  другият е свобода. 

Новооткритият салон ―Льобон‖, в който героинята се среща с Маджит,  и където 
―можеш да седнеш и да поговориш с някого на спокойствие‖, е също в контраст с 
традиционните сладкарници и халваджийници в квартала Фатих . Хотелът ―Перапалас‖ 
е другото ―мечтано‖ място, събрало цялата привлекателност на западния свят и 
очароващо въображението на младите с блясъка на баловете – едно ново и непознато 
дотогава развлечение. Основният момент, който – с известна доза условност, би могъл 
да се нарече завръзка на романа, е именно поканата на Маджит към Нериман за бала в 
―Перапалас‖. Преживяванията й около това мечтано и жадувано събитие стават 
своебразен ―център‖ в по-нататъшното развитие на сюжета, който по принцип, е доста 
опростен, и в който всъщност, драма няма. Макар проблемът с тоалета на Нериман за 
бала да поставя бащата в крайно затруднено финансово положение,  всъщност няма 
противопоставяне ―бащи-деца‖, той е готов да заложи цялото си имущество, само и 
само да достави радост за дъщеря си, от една страна. От друга, по този начин той се 
стреми да подсигури съгласието й за брак с Шинаси, без обаче да прибягва до принуда. 

Така Пеями Сафа очертава и другата граница между двата свята като граница социална, 
като граница между ―бедни‖ и ―богати―. На границата на двата века в преходното време 
от османското минало към републиканското настояще тази социална разслоеност 
започва да се проявява и осъзнава. В първото десетилетие на ХХ в. възникват и 
социалистическите движения в Турция.  

Този контраст поражда отвращение към мястото, в която героинята живее. В нея  
припламва все още неосъзнатият, но силен стремеж към светлините на модерността и 
прогреса. Психологически пътят от ―Изтока‖ към ―Запада минава през омразата към 
своето и отхвърлянето му, но в ситуация, когато новото като начин на живот, като 
същност и светоглед, не може да запълни настъпилата празнота, най-малкото защото 
остава все още непознато в дълбочина, и възприемано единствено чрез външните си 
белези. „Аз не искам да съм момиче от „Фатих‖, мислено отговаря Нериман на въпроса 
на Шинаси, защо вече не е същата. „Отвращавам се от този начин на живот, от 
старото,  искам новото и красивото. Искам да се отскубна от този живот, да се 
спася от него, така, както хвърлям износена овехтяла дреха от гърба си... Писна ми 
от това – старци, сокаци, груб смях, езан, крясъци на търговците... искам различни 
неща, съвършено различни неща...‖[Safa,Peyami 2005:83]. Точно тези нейни стремежи 
не разбира Шинаси,защото не той е човекът, който ще я „измъкне от Фатих‖. Той не 
разбира, че желанието й не е да „танцува фокстрот с прекрасен кавалер‖, а да живее по-
цивилизовано: ‖По-рано не знаех какво искам... Погледни, какво става наоколо, всичко 
се променя. Аз не съм ли дъщеря на тази страна? Нямам ли и аз право да живея 
цивилизовано?‖ [Safa, Peyami 2005:56]. Желаната промяна е именно новият 
цивилизационен избор, разбиран като напредък, цивилизованост, по-красив начин на 
живот, но възприет в дълбочина, а не само с външните си белези. Това е желанието на 
младата турска интелигенция още от ранните етапи на европеизацията – да се 
преодолее външното подражателство, и да се осмисли и възприеме същностната 
промяна, която западният модел носи.  

Нериман долавя същността на двете цивилизации интуитивно, изграждайки 
имагинерните им образи вътре в себе си чрез непрестанни сравнения. Тя се стреми да 
разбере източния и западния човек дори чрез любовта им към определени животни – 
„ориенталците обичат котките, защото приличат на тях, а европейците – кучетата, по 
същата причина:‖ Котката яде, пие, лежи, спи, ражда; животът й минава върху 
миндерите и в сън, даже когато понякога е с отворени очи, тя сякаш продължава да 
сънува, флегматично и изнежено създание, което изобщо не обича да работи. А 
кучето е живо, пъргаво, смело; става за работа и върши много работа, будно е, дори 
когато спи. Чува и най-тихите гласове, скача и лае...сега тук всички спят, а излезеш 
ли на Бейоглу – всичко ври и кипи, всички са на крак, будни...‖[Safa, Peyami: 56]. Това 
донякъде илюстрира стереотипирано възприятие на източиня човек като―мързелив― и 
на „западния― като работлив―.  

Музиката също е един от разграничителните цивилизационни признаци, 
писателят ярко е очертал ―границата‖, определяна от различието между двете – 
традиционната музика - ―алатурката‖ и европейската -―алафрангата‖. В самата 
консерватория, където учи Нериман,  не стихват споровете дали да се премахне 
изучаването на традиционната ―алатурка‖ или не. Самата тя първоначално се ядосва на 
традиционния уд, който е принудена да мъкне в непригледна торба на гърба си и се 
колебае, дали да се махне изобщо от университета или да се прехвърли във факултета 
за западна музика. По-късно, в края на романа, този спор ще зазвучи отново по време 
на събирането на група интелектуалци в дома на приятеля на Шинаси, Ферит.  
Всъщност, това не е собствено музикален проблем, а проблем за запазване или за 
смяната на идентичността, все по-изострящи се с напредването на процесите на 
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европеизацията. Това е и дилемата за „степента― и „дъбочината― на озападняването на 
една източна страна, който се дисуктира още от първите решителни стъпки по посока 
на европеизацията, а донякъде намира своето продължение и днес, с видимото 
завръщане към религиозно-традиционното през последните десет години от 
управлението на Партията на справедливостта в Турция.  

В центъра на разпалените спорове между героите на романа в дома на Ферит е 
проблемът за това, доколко турската култура, респективно музиката,трябва  да се 
―озападни‖ – дали да е само по отношение на техниката, или трябва изцяло да се 
европеизира, променяйки се отвътре? Според едната от изказаните концепции, 
―техниката‖ е общочовешка, докато ―културата‖ е национална и винаги ще си остане 
такава. Тази теза видимо отразява схващането на социолога Зия Гьокалп за ―културата 
и цивилизацията‖, според която  източните цивилизации трябва да възприемат 
единствено техническите постижения на Запада, но да запазят своята култура, защото 
всеки народ е обречен на изчезване, ако изгуби или се лиши от културата си, докато 
може да се ползва от техническите постижения на цивилизацията, без да изгуби 
идентичността си [Бибина 2000: 85-105]. Опонентите на тази теза смятат, че не е 
възможна европеизацията само в техническо отношение, без да се засегнат основите на 
националната култура. Иначе опитите за ―озападняване‖ биха били твърде 
повърхностни, биха засегнали естетиката и външната форма, без да се постигне 
същностна промяна. Според част от турската творческа интелигенция, представител на 
която в романа е Ферит, опитите да се опишат ―Източния‖ и ―Западния‖ светове, 
източната и западната култури като се разглеждат поотделно техните елементи, 
съдържа опасността да се изгубят общочовешките им стойности, да се подцени тяхната 
общочовешка същност, защото те не си противостоят подобно посоките на света, в 
които слънцето изгрява или залязва: ―Изтокът и Западът съставят сплавта на 
човечеството, и съответно, това, което наричаме цивилизация, е един непрестанен 
преход към нови и нови “сплави”; наречето го ако щете, прогрес, ако щете – 
усвършенстване, или промяна. Нима в западната цивилизация няма източни 
елементи? Да не би в източната пък да няма западни? Всичко обаче е въпрос на 
съотношение..‖- смята той [Safa, Peyami 2005:147].  

Прекалено бързата индустриализация обаче плаши източния човек и така се 
появяват и донякъде месианските му визии за това, че варваризиращият се, оскотяващ в 
резултат на ―машинизирането си‖ западен свят трябва да ―поеме‖ повече източни 
елементи като ―въображение и мисъл, повече духовност‖. Така, в едни своеобразни 
―смесителни съдове‖ ще се претопят недостатъците на всяка една от цивилизациите и 
само така те ще могат да преодолеят ―ужасната културна криза‖, в която се намират, 
макар и по различни причини. Това схващане изразява и Ферит: ―Турция, която е на 
пресечната точка между Изтока и Запада, не трябва да се колебае да приеме западните 
влияния, които обаче не трябва да достигат красивите и чисти корени на собствената й 
култура.‖[ Safa, Peyami 2005:148]. Ето защо, смята той, турците не бива да се отказват 
от алатурката, музиката, към която именно Западът проявява интерес. 

Всъщност, подобни визии има в немалко от литературните произведения от този 
период и почти във всяко едно по един или друг начин се подчертава необходимостта 
от запазване ядрото на турската култура, както и нуждата на Запада да получава повече 
творчески импулси от Изтока. В този смисъл героят, който иначе защищава 
―озападняването‖ и ―смесването‖ на двата свята, е категоричен, че турската музика не 
трябва да се озападнява, а напротив, че трябва „на всяка цена да се предпази от 
европеизиране‖ [Safa, Peyami 2005:149]. По силата на тази логика и интелектуалният 
спор в дома на Ферит завършва с изпълнението на традиционна алатурка музика. В 
тази ситуация  Нериман, почувствала се като изправена сама срещу много ―врагове‖, 

които я укоряват в предателство към ―истинските неща‖, изпада в криза, имуплсивно 
пожелава да избяга от всички, които не я разбират, да побегне към Бейоглу, с други 
думи, да поеме по пътя на освобождението си от стария свят. Писателят разрешава 
обаче тази криза точно с обратното – с връщането на Нериман към стария, познат свят. 
Нериман грабва своя традиционен турски инструмент – уда, който по-рано се е 
срамувала да носи, и се включва в  общото изпълнение, в което ―всеки под 
въздействието на случилото се преди малко, влагаше дълбок смисъл дори в най-
простия звук на саза‖ [Safa, Peyami  2005:155]. Това нейно действие, лишено от 
сериозна психологическа аргументация от страна на писателя, звучи като заключителен  
и победен акорд в завършека на целия роман, символизиращ онова, което писателят 
смята за морална победа – победата на Нериман над ―изкушенията‖ на западната 
цивилизация, връщането й към семейството и традицията, към надеждния и верен 
Шинаси, в крайна сметка - към корените на собствената си култура. Изглежда в тази 
негова визия побеждава „Фатих―.  

Но това е донякъде привидно, защото проблемът за цивилизационните 
взаимодействия не е нито толкова елементарен, нито е напълно решен дори и днес. 
Така, в цялата тъкан на романа Пеями Сафа търси опора за този свой финал в 
ценностите на източната цивилизация, които не бива да се отхвърлят с лекота. 
Размислите на бащата на Нериман, Фаиз бей, с мъдростта си донякъде напомнят героя 
Вехби Деде от романа на Халиде Едип Адъвар ―Синекли Бакал‖, който именно с 
източната мъдрост търси отговори на модерните екзистенциални въпроси. Така през 
погледа на Фаиз бей човекът от Изтока не е традиционно ленив, а е богат с духовността 
си и духовните си дирения:  ―Има хора, - опонира той на Нериман, -  които по цял ден 
седят и мислят, те имат съкровищницата на духовността, богати са с ума си. Други 
от сутрин до мрак работят на крак, например, зидарите, но те само редят тухлите 
една върху друга. Първият изглежда мързелив, вторият – работлив. Но единият 
работи с ума си, а другия – с тялото си. Но умствената работа е по-висше дело.‖ 
[Safa, Peyami. 2005: 57]. Ако Нериман се мъчи да се приближи към Западния свят 
сетивно-интуитивно, баща й търси по-различен път за разбирането му, този на  
критичното възприемане, чрез опозицията между духовното начало на Изтока версус 
западното прагматично-материално отношение към света и човека. Младият Шинаси 
също възприема Запада като по-агресивен, по-напорист. За него той е обърнат „отвътре 
навън‖, действията му са насочени към света, докато Изтокът е обърнат „навътре към 
себе си‖. [Safa, Peyami. 2005:109].  

Фаиз бей, бащата на Нериман,  е представител на османската интелигенция, 
живяла в две „епохи‖ - в последните години на империята и в първите години на 
Републиката. Той е чиновник в Министерството на образованието, който, след смъртта 
на жена си и постепенното топене на наследството, е принуден да се премести от 
богатия си конак в по-скромен квартал и по-скромно жилище. Така че неговите 
„корени‖ са извън „Фатих‖, ако приемем това за определение с културна натовареност. 
Но това не означава, че той автоматично е в лагера на радетелите за модернизацията и 
европеизацията на страната. От друга страна, Фаиз бей не и е представител на 
фанатичната традиционалистична среда,  пазител на статукво в обществото, и все пак е 
чужд на новият революционен дух на формиращата се кемалистка интелигенция. 
Многото назначения в консервативната Анадола също го правят част от „традиционния 
свят‖, доколкото европеизацията е процес, развил се предимно в градска среда, при 
това основно в няколко центъра – Истанбул, Измир (поради културната и книжовна 
дейност на местното гръцко и християнско население), Солун, докато анадолската 
провинция още задълго ще запази своя патриархaлно-консервативен харатер. 
Дотолкова, че интелигентът от столицата ще се чувства „чужденец― в този непонат му 
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европеизацията. Това е и дилемата за „степента― и „дъбочината― на озападняването на 
една източна страна, който се дисуктира още от първите решителни стъпки по посока 
на европеизацията, а донякъде намира своето продължение и днес, с видимото 
завръщане към религиозно-традиционното през последните десет години от 
управлението на Партията на справедливостта в Турция.  

В центъра на разпалените спорове между героите на романа в дома на Ферит е 
проблемът за това, доколко турската култура, респективно музиката,трябва  да се 
―озападни‖ – дали да е само по отношение на техниката, или трябва изцяло да се 
европеизира, променяйки се отвътре? Според едната от изказаните концепции, 
―техниката‖ е общочовешка, докато ―културата‖ е национална и винаги ще си остане 
такава. Тази теза видимо отразява схващането на социолога Зия Гьокалп за ―културата 
и цивилизацията‖, според която  източните цивилизации трябва да възприемат 
единствено техническите постижения на Запада, но да запазят своята култура, защото 
всеки народ е обречен на изчезване, ако изгуби или се лиши от културата си, докато 
може да се ползва от техническите постижения на цивилизацията, без да изгуби 
идентичността си [Бибина 2000: 85-105]. Опонентите на тази теза смятат, че не е 
възможна европеизацията само в техническо отношение, без да се засегнат основите на 
националната култура. Иначе опитите за ―озападняване‖ биха били твърде 
повърхностни, биха засегнали естетиката и външната форма, без да се постигне 
същностна промяна. Според част от турската творческа интелигенция, представител на 
която в романа е Ферит, опитите да се опишат ―Източния‖ и ―Западния‖ светове, 
източната и западната култури като се разглеждат поотделно техните елементи, 
съдържа опасността да се изгубят общочовешките им стойности, да се подцени тяхната 
общочовешка същност, защото те не си противостоят подобно посоките на света, в 
които слънцето изгрява или залязва: ―Изтокът и Западът съставят сплавта на 
човечеството, и съответно, това, което наричаме цивилизация, е един непрестанен 
преход към нови и нови “сплави”; наречето го ако щете, прогрес, ако щете – 
усвършенстване, или промяна. Нима в западната цивилизация няма източни 
елементи? Да не би в източната пък да няма западни? Всичко обаче е въпрос на 
съотношение..‖- смята той [Safa, Peyami 2005:147].  

Прекалено бързата индустриализация обаче плаши източния човек и така се 
появяват и донякъде месианските му визии за това, че варваризиращият се, оскотяващ в 
резултат на ―машинизирането си‖ западен свят трябва да ―поеме‖ повече източни 
елементи като ―въображение и мисъл, повече духовност‖. Така, в едни своеобразни 
―смесителни съдове‖ ще се претопят недостатъците на всяка една от цивилизациите и 
само така те ще могат да преодолеят ―ужасната културна криза‖, в която се намират, 
макар и по различни причини. Това схващане изразява и Ферит: ―Турция, която е на 
пресечната точка между Изтока и Запада, не трябва да се колебае да приеме западните 
влияния, които обаче не трябва да достигат красивите и чисти корени на собствената й 
култура.‖[ Safa, Peyami 2005:148]. Ето защо, смята той, турците не бива да се отказват 
от алатурката, музиката, към която именно Западът проявява интерес. 

Всъщност, подобни визии има в немалко от литературните произведения от този 
период и почти във всяко едно по един или друг начин се подчертава необходимостта 
от запазване ядрото на турската култура, както и нуждата на Запада да получава повече 
творчески импулси от Изтока. В този смисъл героят, който иначе защищава 
―озападняването‖ и ―смесването‖ на двата свята, е категоричен, че турската музика не 
трябва да се озападнява, а напротив, че трябва „на всяка цена да се предпази от 
европеизиране‖ [Safa, Peyami 2005:149]. По силата на тази логика и интелектуалният 
спор в дома на Ферит завършва с изпълнението на традиционна алатурка музика. В 
тази ситуация  Нериман, почувствала се като изправена сама срещу много ―врагове‖, 

които я укоряват в предателство към ―истинските неща‖, изпада в криза, имуплсивно 
пожелава да избяга от всички, които не я разбират, да побегне към Бейоглу, с други 
думи, да поеме по пътя на освобождението си от стария свят. Писателят разрешава 
обаче тази криза точно с обратното – с връщането на Нериман към стария, познат свят. 
Нериман грабва своя традиционен турски инструмент – уда, който по-рано се е 
срамувала да носи, и се включва в  общото изпълнение, в което ―всеки под 
въздействието на случилото се преди малко, влагаше дълбок смисъл дори в най-
простия звук на саза‖ [Safa, Peyami  2005:155]. Това нейно действие, лишено от 
сериозна психологическа аргументация от страна на писателя, звучи като заключителен  
и победен акорд в завършека на целия роман, символизиращ онова, което писателят 
смята за морална победа – победата на Нериман над ―изкушенията‖ на западната 
цивилизация, връщането й към семейството и традицията, към надеждния и верен 
Шинаси, в крайна сметка - към корените на собствената си култура. Изглежда в тази 
негова визия побеждава „Фатих―.  

Но това е донякъде привидно, защото проблемът за цивилизационните 
взаимодействия не е нито толкова елементарен, нито е напълно решен дори и днес. 
Така, в цялата тъкан на романа Пеями Сафа търси опора за този свой финал в 
ценностите на източната цивилизация, които не бива да се отхвърлят с лекота. 
Размислите на бащата на Нериман, Фаиз бей, с мъдростта си донякъде напомнят героя 
Вехби Деде от романа на Халиде Едип Адъвар ―Синекли Бакал‖, който именно с 
източната мъдрост търси отговори на модерните екзистенциални въпроси. Така през 
погледа на Фаиз бей човекът от Изтока не е традиционно ленив, а е богат с духовността 
си и духовните си дирения:  ―Има хора, - опонира той на Нериман, -  които по цял ден 
седят и мислят, те имат съкровищницата на духовността, богати са с ума си. Други 
от сутрин до мрак работят на крак, например, зидарите, но те само редят тухлите 
една върху друга. Първият изглежда мързелив, вторият – работлив. Но единият 
работи с ума си, а другия – с тялото си. Но умствената работа е по-висше дело.‖ 
[Safa, Peyami. 2005: 57]. Ако Нериман се мъчи да се приближи към Западния свят 
сетивно-интуитивно, баща й търси по-различен път за разбирането му, този на  
критичното възприемане, чрез опозицията между духовното начало на Изтока версус 
западното прагматично-материално отношение към света и човека. Младият Шинаси 
също възприема Запада като по-агресивен, по-напорист. За него той е обърнат „отвътре 
навън‖, действията му са насочени към света, докато Изтокът е обърнат „навътре към 
себе си‖. [Safa, Peyami. 2005:109].  

Фаиз бей, бащата на Нериман,  е представител на османската интелигенция, 
живяла в две „епохи‖ - в последните години на империята и в първите години на 
Републиката. Той е чиновник в Министерството на образованието, който, след смъртта 
на жена си и постепенното топене на наследството, е принуден да се премести от 
богатия си конак в по-скромен квартал и по-скромно жилище. Така че неговите 
„корени‖ са извън „Фатих‖, ако приемем това за определение с културна натовареност. 
Но това не означава, че той автоматично е в лагера на радетелите за модернизацията и 
европеизацията на страната. От друга страна, Фаиз бей не и е представител на 
фанатичната традиционалистична среда,  пазител на статукво в обществото, и все пак е 
чужд на новият революционен дух на формиращата се кемалистка интелигенция. 
Многото назначения в консервативната Анадола също го правят част от „традиционния 
свят‖, доколкото европеизацията е процес, развил се предимно в градска среда, при 
това основно в няколко центъра – Истанбул, Измир (поради културната и книжовна 
дейност на местното гръцко и християнско население), Солун, докато анадолската 
провинция още задълго ще запази своя патриархaлно-консервативен харатер. 
Дотолкова, че интелигентът от столицата ще се чувства „чужденец― в този непонат му 
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свят (проблем, разгърнат в друг един забележителен роман на Якуб Кадри 
Караосманоглу „Чужденец―). 

Ако се върнем към героите на Пеями Сафа, ще видим, че по своя характер, 
разбирания и начин на живот Фаиз бей не е толкова „чужденец‖ в квартала „Фатих‖,  
колкото се чувства неговата дъщеря Нериман. Докато с Шинаси го сближава не само 
кроткия, благ нрав, но най-вече любовта към „източното‖, неевропейското – ако 
Шинаси харесва алатурката или източния тип музика, Фаиз бей препрочита до безкрай 
мистичната суфийска литература, отдалечаваща човека от реалността, караща го да 
живее повече вътре в себе си, да прекарва дните си  в търсене на единението с Бога. 
Реакцията на Нериман срещу пасивната самовглъбеност и на двамата- на баща й и на 
Шинаси, звучи като бунт изобщо срещу „ленивия, заспал Изток‖: „И какво като се 
отурдисахме? Какво толкова свършихме?‖, възкликва тя в отговор на бащиния 
аргумент, че не непременно работа върши онзи, който „по цял ден и по цяла нощ търчи 
като изоглавен‖ [Safa, Peyami. 2005:56].  

Другият загатнат, но неразвит в повествованието конфликт, е този между 
Нериман и Шинаси. Макар да са от една културна среда, да са получили едно и също 
възпитание, помежду им съществува неразбиране. Шинаси не може да си обясни и да 
разбере стремежа на момичето към „европейската цивилизованост‖, не на последно 
място проявил се и в страстното й желание да отиде на организирания в един от 
модните салони на Беоглу бал по покана на Маджит. Ако за нея това е начин се 
идентифициа с тази култура, с европейската цивилизация, то за Шинаси това е просто 
неосъзната нейна фантазия, желание за повърхностна промяна - на цвета на дрехата, за 
смяна на розовото масло с парфюм, на дървената паянтова къща – с каменен дом. Той 
не осъзнава, че на първо място е желанието й за свобода. За нея балът в „Перапалас― не 
е просто едно от многото забавления в стил ―алафранга‖, а символ на освобождение от 
старото като начин на живот, който ограничава жената, не й дава възможност да се 
развива, не признава правото й на избор дори на това, как иска да се забавлява. Самият 
хотел „Перапалас― е символ на тази нова цивилизация, символ на модерния начин на 
живот, възможен в една различна от тази в квартала „Фатих― среда – образована, 
отворена към света, интелигентна. По отношение на личната история между двамата, 
романът остава с отворен край, не ни казва нищо за бъдещата съдба на на Нериман и 
Шинаси, нито за живота им след планирания брак, но читателят може сам да се досети, 
че не след дълго Нериман ще се окаже отново в „клетка‖, сковаваща стремежите и 
мечтите й. Дали тогава обаче няма да започне нейният истински път към „Харбийе‖?  

Защото пътят ‖Фатих-Харбийе‖, който Нериман извървява физически, трябва да 
се извърви и ментално. Но готова ли е за това тя? Нериман тръгва с младежкия си 
порив по пътя към ―Харбийе‖, но в крайна сметка ―старият‖ традиционен свят на 
―Фатих‖ в нея надделява, надделява привързаността към него, колкото и немотивиран 
психологически, изкуствен и алогичен спрямо цялата тъкан на романа да изглежда този 
неин избор. В един момент Нериман започва да вижда в Шинаси ―истинското‖, а в 
Маджит – ―фалшивото‖ и отново се втурва към отхвърления преди това от нея 
―Фатих”:”Фатих, Фатих! Бейоглу остана зад гърба й. За пръв път от толкова месеци 
насам Нериман отиваше към “Фатих” с толкова силно желание, освобождавайки се 
от привлекателността на Бейоглу.‖[Safa, Peyami 2005:137].   

Така романът, започнал като пътуване от единия към другия свят, завършва като 
че ли в отправната си точка – победител в сблъсъка е традиционният ―Фатих‖. Преди 
това още писателят ―променя‖ – внезапно и психологически неаргументирано – 
посоката на движение, която се обръща изцяло в ―Харбийе-Фатих‖. Този край, избран 
от него в годината на написване на романа – 1931, когато с реформите на Ататюрк 
Турция е поела изцяло към своята европеизация и модернизация, звучи донякъде 

странно, най-малкото защото е сякаш в дисонанс с направения  цивилизационен избор. 
Но същевременно подсказва, че преходът няма да е нито лек, нито лесен, нито 
необратим.  Просто защото става въпрос за ментално движение, за една цялостна 
трансформация на съзнанието, а не за просто физическо преместване от една в друга 
точка. Трудно е да се даде отговор, макар Турция да е в очакване в едно не тъй далечно 
бъдеще да стане част от нова интегрирана Европа. И по този начин окончателно да 
легитимира своята оспорвана ―европейскост‖. От друга страна, много неща показват, че 
Турция не е нещо еднородно, че в нея сякаш са събрани множество 
вътрешнопротиворечиви идентичности. Турция  все още не е единна нито като начин 
на живот, нито като степен на еманципираност и усвоеност спрямо собствената си 
традиция.  

В края на романа пътят ―Фатих-Харбийе‖ е сменил посоката си, станал е 
―Харбийе-Фатих‖. Пътят се е превърнал в ―затворен кръг‖,  преминал е в своята 
противоположност – от ―движение напред‖ в  ―кръгово въртене‖, обезсмисляйки 
духовния порив, внушен от автора още в заглавието на романа. Най-странното е, че 
днес, почти век след времето на Нериман, Турция като че ли отново поема по това 
кръгово движение,  и все не може да даде окончателен отговор за своя избор, макар във 
външнополитически план той да е направен – нейният път неотклонно води към 
Европа, символ на която посока е и нейното членство в Европейския съюз, макар и все 
по-отдалечаващо се във времето. Но остава въпросът – къде е „вътрешно― самата 
Турция – в Запада, или в Изтока? А  може би в състояние на колебания, родено от 
цивилизационното и духовно противоборство помежду им в битието и съзнанието на 
нацията? Защото днес видимо Турция все още е разделена на „Фатих― и „Харбийе―, и 
все още не е очевидно накъде ще наклонят везните предвид социокултурните промени 
в последното десетилетие.  

И може би затова днес романният финал звучи още повече като прозрение за 
бъдещето – след десетилетия на ускорени радикални реформи турското общество 
сякаш отново се ―връща‖ – избирайки пътя ―назад към традицията‖. Махалото се е 
върнало, но дали до възможната си крайна точка, след което ще последва ново 
движение в обратна посока? В настоящия момент парадоксът е в точно в това – че 
колкото Турция се приближава външно към Европа, толкова се отдалечава ―вътрешно‖ 
от нея. Отговорите в романа на Пеями Сафа  са част от неговата визия за пътя на 
„Изтока‖ и „Запада‖ един към друг, но виждаме, че същите въпроси все още стоят пред 
турския интелектуалец дори когато е в „преддверието‖ на Европа. Това ме накара да се 
върна към написания толкова отдавна, но като че ли все още доста злободневен роман 
за пътя, който Турция може би все още не е извървяла докрай, отправната точка и 
крайната дестинация на който, са в рамките на града Истанбул.   
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свят (проблем, разгърнат в друг един забележителен роман на Якуб Кадри 
Караосманоглу „Чужденец―). 

Ако се върнем към героите на Пеями Сафа, ще видим, че по своя характер, 
разбирания и начин на живот Фаиз бей не е толкова „чужденец‖ в квартала „Фатих‖,  
колкото се чувства неговата дъщеря Нериман. Докато с Шинаси го сближава не само 
кроткия, благ нрав, но най-вече любовта към „източното‖, неевропейското – ако 
Шинаси харесва алатурката или източния тип музика, Фаиз бей препрочита до безкрай 
мистичната суфийска литература, отдалечаваща човека от реалността, караща го да 
живее повече вътре в себе си, да прекарва дните си  в търсене на единението с Бога. 
Реакцията на Нериман срещу пасивната самовглъбеност и на двамата- на баща й и на 
Шинаси, звучи като бунт изобщо срещу „ленивия, заспал Изток‖: „И какво като се 
отурдисахме? Какво толкова свършихме?‖, възкликва тя в отговор на бащиния 
аргумент, че не непременно работа върши онзи, който „по цял ден и по цяла нощ търчи 
като изоглавен‖ [Safa, Peyami. 2005:56].  

Другият загатнат, но неразвит в повествованието конфликт, е този между 
Нериман и Шинаси. Макар да са от една културна среда, да са получили едно и също 
възпитание, помежду им съществува неразбиране. Шинаси не може да си обясни и да 
разбере стремежа на момичето към „европейската цивилизованост‖, не на последно 
място проявил се и в страстното й желание да отиде на организирания в един от 
модните салони на Беоглу бал по покана на Маджит. Ако за нея това е начин се 
идентифициа с тази култура, с европейската цивилизация, то за Шинаси това е просто 
неосъзната нейна фантазия, желание за повърхностна промяна - на цвета на дрехата, за 
смяна на розовото масло с парфюм, на дървената паянтова къща – с каменен дом. Той 
не осъзнава, че на първо място е желанието й за свобода. За нея балът в „Перапалас― не 
е просто едно от многото забавления в стил ―алафранга‖, а символ на освобождение от 
старото като начин на живот, който ограничава жената, не й дава възможност да се 
развива, не признава правото й на избор дори на това, как иска да се забавлява. Самият 
хотел „Перапалас― е символ на тази нова цивилизация, символ на модерния начин на 
живот, възможен в една различна от тази в квартала „Фатих― среда – образована, 
отворена към света, интелигентна. По отношение на личната история между двамата, 
романът остава с отворен край, не ни казва нищо за бъдещата съдба на на Нериман и 
Шинаси, нито за живота им след планирания брак, но читателят може сам да се досети, 
че не след дълго Нериман ще се окаже отново в „клетка‖, сковаваща стремежите и 
мечтите й. Дали тогава обаче няма да започне нейният истински път към „Харбийе‖?  

Защото пътят ‖Фатих-Харбийе‖, който Нериман извървява физически, трябва да 
се извърви и ментално. Но готова ли е за това тя? Нериман тръгва с младежкия си 
порив по пътя към ―Харбийе‖, но в крайна сметка ―старият‖ традиционен свят на 
―Фатих‖ в нея надделява, надделява привързаността към него, колкото и немотивиран 
психологически, изкуствен и алогичен спрямо цялата тъкан на романа да изглежда този 
неин избор. В един момент Нериман започва да вижда в Шинаси ―истинското‖, а в 
Маджит – ―фалшивото‖ и отново се втурва към отхвърления преди това от нея 
―Фатих”:”Фатих, Фатих! Бейоглу остана зад гърба й. За пръв път от толкова месеци 
насам Нериман отиваше към “Фатих” с толкова силно желание, освобождавайки се 
от привлекателността на Бейоглу.‖[Safa, Peyami 2005:137].   

Така романът, започнал като пътуване от единия към другия свят, завършва като 
че ли в отправната си точка – победител в сблъсъка е традиционният ―Фатих‖. Преди 
това още писателят ―променя‖ – внезапно и психологически неаргументирано – 
посоката на движение, която се обръща изцяло в ―Харбийе-Фатих‖. Този край, избран 
от него в годината на написване на романа – 1931, когато с реформите на Ататюрк 
Турция е поела изцяло към своята европеизация и модернизация, звучи донякъде 

странно, най-малкото защото е сякаш в дисонанс с направения  цивилизационен избор. 
Но същевременно подсказва, че преходът няма да е нито лек, нито лесен, нито 
необратим.  Просто защото става въпрос за ментално движение, за една цялостна 
трансформация на съзнанието, а не за просто физическо преместване от една в друга 
точка. Трудно е да се даде отговор, макар Турция да е в очакване в едно не тъй далечно 
бъдеще да стане част от нова интегрирана Европа. И по този начин окончателно да 
легитимира своята оспорвана ―европейскост‖. От друга страна, много неща показват, че 
Турция не е нещо еднородно, че в нея сякаш са събрани множество 
вътрешнопротиворечиви идентичности. Турция  все още не е единна нито като начин 
на живот, нито като степен на еманципираност и усвоеност спрямо собствената си 
традиция.  

В края на романа пътят ―Фатих-Харбийе‖ е сменил посоката си, станал е 
―Харбийе-Фатих‖. Пътят се е превърнал в ―затворен кръг‖,  преминал е в своята 
противоположност – от ―движение напред‖ в  ―кръгово въртене‖, обезсмисляйки 
духовния порив, внушен от автора още в заглавието на романа. Най-странното е, че 
днес, почти век след времето на Нериман, Турция като че ли отново поема по това 
кръгово движение,  и все не може да даде окончателен отговор за своя избор, макар във 
външнополитически план той да е направен – нейният път неотклонно води към 
Европа, символ на която посока е и нейното членство в Европейския съюз, макар и все 
по-отдалечаващо се във времето. Но остава въпросът – къде е „вътрешно― самата 
Турция – в Запада, или в Изтока? А  може би в състояние на колебания, родено от 
цивилизационното и духовно противоборство помежду им в битието и съзнанието на 
нацията? Защото днес видимо Турция все още е разделена на „Фатих― и „Харбийе―, и 
все още не е очевидно накъде ще наклонят везните предвид социокултурните промени 
в последното десетилетие.  

И може би затова днес романният финал звучи още повече като прозрение за 
бъдещето – след десетилетия на ускорени радикални реформи турското общество 
сякаш отново се ―връща‖ – избирайки пътя ―назад към традицията‖. Махалото се е 
върнало, но дали до възможната си крайна точка, след което ще последва ново 
движение в обратна посока? В настоящия момент парадоксът е в точно в това – че 
колкото Турция се приближава външно към Европа, толкова се отдалечава ―вътрешно‖ 
от нея. Отговорите в романа на Пеями Сафа  са част от неговата визия за пътя на 
„Изтока‖ и „Запада‖ един към друг, но виждаме, че същите въпроси все още стоят пред 
турския интелектуалец дори когато е в „преддверието‖ на Европа. Това ме накара да се 
върна към написания толкова отдавна, но като че ли все още доста злободневен роман 
за пътя, който Турция може би все още не е извървяла докрай, отправната точка и 
крайната дестинация на който, са в рамките на града Истанбул.   
 

БИБЛИОГРАФИЯ 

 
Бибина 2000: Бибина, Йорданка. В търсене на нова национална и културна идентичност: Турция 

на границата на два века. - "Историческо бъдеще", Брой 1-2, 2000, стр. 85-105 
Ayata, Necati 2008: Ayata Yunus, Tonga Necati Psikolojik Roman, Romana Yansıyan Yazar ve Türk 

Edebiyatındaki Bazı Örnekler Üzerine Bir Ġnceleme. Ġlmi Ara tırmalar. 2008, Sayı: 25. 
Ayvazoğlu 2008: Ayvazoğlu, BeĢir Peyami, Sanatı, Felsefesi ve Dramı. Ġstanbul: Kapı Yayınları. 2008. 
Ayvazoğlu 2000: Ayvazoğlu, BeĢir Doğu-Batı Arasında Peyami Safa . Ġstanbul: Ufuk Kitapları. 2000. 
Enginün 2003: Enginün, Ġnci.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı. Ġstanbul:Dergah Yayınları. 2003. 
Genç, 1992: Genç, Ayten. Peyami Safa‘nın "FatihIHarbiye" Adlı Romanında DoğuI Batı 

ÇatıĢması.Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 7. 1992. 
Lee 1997: Lee A. Nan. Peyami Safa‘nın Eserlerinde Doğu-Batı Sorunsalı. Ġstanbul: Ötüken Yayınları. 

Peyami Safa Ġle 25 Yıl. Ġstanbul: Yağmur Yayınevi. 1997. 



��

Safa 1963: Safa, Peyami. Doğu-Batı Sentezi, Yağmur Yayınevi. 1963.  
Safa 2005: Safa. Peyami. Fatih-Harbiye, AlkımYayınevi, Ġstanbul, Birinci Baskı, Nisan 2005. 
Tanpınar 1992: Tanpınar, Ahmet Hamdi. Edebiyat Üzerine Makaleler.(Hzl. Zeynep Kerman). 

Ġstanbul: Dergah Yayınları. 1992.  
Tanpınar 2003: Tanpınar, Ahmet Hamdi.On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi. Ġstanbul: 

Çağlayan Kitapevi. 2003. 
Tekin 1999: Tekin, Mehmet.Peyami Safa‘nın Roman Sanatı ve Romanları Üzerine Bir AraĢtırma. 

Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları. 1999.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪЖИТЕЛСТВОТО МЕЖДУ БЪЛГАРИ И ТУРЦИ, 

ОТРАЗЕНО В УСТНИ РАЗКАЗИ ЗА СВЕТИ МЕСТА 

 
доц. д-р Божидар Алексиев 

 

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей ‒ БАН 
e-mail: bojidar_alexiev@abv.bg 

 

THE COHABITATION OF BULGARIANS AND TURKS, 

INTERPRETED IN THE ORAL NARRATIVES ABOUT SHRINE‘S FOUNDATION 

Assoc. Professor Bojidar Alexiev 

Abstract: The continuous cohabitation of communities belonging to different nations and religions 
leaves its imprint on their world‘s representations. The ethnic or religious difference becomes integral part of the 
system of images and signs, vehicles of meanings and fundamental values. The paper analyzes some Bulgarian 
narratives which are united by the theme of the central role of a Turkish character and his daughter during the 
discovery of a marvelous spring and the foundation of a monastery and tries to define the reasons of their 
creation. 

Key words: Christian-Muslim coexistence, popular religion, folk narrative 
 

Продължителното съседство или съжителство на етнически и религиозно 
различни общности налага своя отпечатък върху всяка от двете или повече култури: 
другите, етнически и/или конфесионално различните заемат свое устойчиво място в 
картината на света, вплитат се в системата от образи и знаци  преносители на смисли 
и послания. В настоящия текст ще анализирам няколко сходни предания, свързани с 
християнски свещени обекти, чийто обединителен мотив е участието на друговерци и 
инородци с важен принос за откриването на свещеното място. 

Монастирът „Св. Марина“ край село Каран Върбовка, Русенско 
Това свето място е щастлив пример за ранно документиране на устни разкази, 

вярвания и конкретни стъпки към уреждане, благоустрояване и разгласа на култов 
обект. През 1843 г. в Цариград „на просто-болгарский язык― е отпечатана книжката 
„Летний крин―. В нея, освен житието на великомъченица Марина, Константин 
Огнянович е включил и безценни сведения за почитта към покровителствания от нея 
целебен извор (агиазма). 

Първостепенно значение за моето изследване има текстът на преданието за 
откриването на целебния извор. Това станало в нива, която принадлежала на турчин. 
Той имал 10-12 годишен син, който бил сляп. Докато стопанинът вършел работата си, 
момчето легнало да поспи. Когато се събудило, тръгнало да търси баща си и вървейки 
слепешком, стъпило във вода. Детето пило от нея, после се умило и прогледнало. 
Бащата разбрал, че водата е целебна и отишъл в близкото християнско село да попита 
какъв празник е този ден и кой светец прави такива чудеса на оная вода. Хората не 
знаели какво да отговорят, освен един стар свещеник, който бил слушал от стари хора, 
че на това място се славело името на св. Марина и там трябвало да има нейно аязмо, а 
също и че на онзи ден бил нейният празник. Като чули този отговор, християните 
отишли да се умият и да вземат вода, за да осветят домовете си. От благодарност 
турчинът дарил с клетва нивата на аязмото на християните, за да има достатъчно място 
за болните [Огнянович 1843: 4144]. 
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Особено ценно изглежда авторовото указание, че никой от старците местни 
жители не помни кога е станало намирането на аязмото [Огнянович 1843: 40]. Това 
обстоятелство прави излишен въпроса за историческата достоверност на преданието: 
достоверен или не, разказът е издържал изпитанието на времето, превърнал се е в 
съставна част от културата на местната общност и може да бъде анализиран като 
фолклорен факт. В отпечатания текст авторът, разбира се, прави опит да го датира, на 
което ще се спра по-долу, но текстът, разгледан сам по себе си, подобно на повечето 
фолклорни наративи, пренася слушателя в условно време на първозданност и 
откривателство. Автентичността на преданието се потвърждава от записаните в края на 
ХХ в. в Русенско устни разкази. 

Преди да се пристъпи към анализа, е нужно да се припомни още една 
характеристика на монастира „Св. Марина―, която го прави изключително интересен 
изследователски обект за проучването на съжителството между различни етнични и 
конфесионални общности. Това свещено място поне веднъж в годината става обект на 
поклонение от страна на турците хетеродоксни мюсюлмани, населяващи близкото село 
Помен. Честването на св. Марина на 17 юли те наричат Попското аязмо, а самите 
жители на Помен посещават обителта на 31 юли срещу 1 август [Бакърджиева 2005: 
53]1. Сред тях се разказва почти същото предание за откриването на аязмото, но тук 
детето на турчина е момиченце. То не спяло, а си играело и така, ровейки в пръстта, 
открило извора [Бакърджиева 2005: 53]. В текста от с. Помен по обясними причини 
отсъства епизодът с търсенето на отговор в християнско село. Впрочем, той не се среща 
и в записани през 70-те години на ХХ в. български устни варианти [Ненов 2002: 
111112], което би могло да бъде знак за книжовния му произход.  

Текстът от с. Помен се отклонява от ранния вариант в още един момент: казва 
се, че турчинът орял с воловете нивата си [Бакърджиева 2005: 53], което прави малко 
вероятно случката да е станала в деня на св. Марина (17 юли). Тази „несъобразност― се 
среща и в български варианти и според Н. Ненов се дължи на влиянието на баладни 
мотиви [Ненов 2002: 108]2. В един от българските варианти (от с. Червен), турчинът 
също оре нивата си и именно той открива извора: „като минал с ралото  станало дупка 
на земята, от нея изскочила вода― [Ненов 2002: 111, І]. 

Българският и турският алевийски устни варианти на преданието са съгласни и 
относно пола на детето: в записа от с. Червен то е наречено кадънче [Ненов 2002: 111, 
І]. Може да се заключи, че двете устни версии  българска и турска, записани в края на 
ХХ и началото на ХХІ в. стоят по-близо една до друга, отколкото до ранния, 
преразказан от възрожденски книжовник вариант. 

Съществува още една българска версия на преданието, която ще нарека 
кратка: в нея св. Марина е сляпа пастирка, която първо сънува и после открива 
лечебния извор [Ненов 2002: 112, ІІІ]. Тя остава изцяло извън обществения и 
исторически контекст на свещеното място, но на въпроса за причината за това ще се 
спра по-нататък. 

Цитираното по-горе издание предлага ценен пример за стратегиите, използвани 
за легитимация и популяризация на свещено място в област, населявана от две етнични 
общности с юридически неравноправен статут, изповядващи две съперничещи си 
религии  християнство и ислям. Нещо повече, лишената от политически права 
общност претендира за правото да почита като свое свещено място, разположено на 
територията на чуждата, овластената и привилегирована етническа и верска група. В 
                                                 

1 Не ми е известна публикация, която да съобщава какво точно правят поклонниците от с. Помен 
там. 

2 Още за Марина като персонаж в народни балади от Североизточна България вж. у Ненов 
2000. 

тази обстановка основен аргумент се явява автохтонността. В раздела, озаглавен 
„Паки откровение … на целителната агиазма …―, Огнянович подчертава старинността 
на свещеното място, надхвърляща периода на османското владичество, като се опира на 
данните от народното предание, съхранило знанието за съществувал някога монастир, 
на наличието на могила, разпозната като следа от християнски храм [Огнянович 1843: 
3738]. Авторът признава и известно прекъсване в местния култ към св. Марина, 
обяснявайки го с недостъпността за християните на аязмото, попаднало във владяно от 
турци землище [Огнянович 1843: 40], но веднага бърза да заличи следствията от този 
довод с разказа за чудесното повторно (паки) откриване на извора, където отново се 
намесва авторитетът на стареца свещеник, удвоен с наученото от стари хора. Самото 
събитие е отнесено към незапомнени от старците времена, преизчислени от 
Огнянович на повече от столетие [Огнянович 1843: 40]. 

Позоваването на аргумента автохтонност не е изненада, а по-любопитно е 
прибягването към авторитета на чуждата власт и чуждата общност. Главният двигател 
на съграждането на аязмото на св. Марина край Каран Върбовка  Йоан Ланчоглу, 
негов „от много години епитроп и строител―, успява да се сдобие в Цариград с препис 
от документ за изчезналия монастир и неговите имоти [Огнянович 1843: 39], 
потвърждавайки така неговото съществуване с авторитета на централните османски 
имперски институции. Подобна е и стратегията на устното предание: откривател на 
целебното действие на извора е турчин. Той обаче не познава причината му, не знае 
„името― на действащата там чудесна сила и е принуден да се допита до християните. 
При все и владелец на земята, той не умее да разтълкува нейните знаци. 

Търсенето на доказателства в имперската столица е елемент и от третата 
прокарана от Ланчоглу стратегия: интернационализацията. Той  и след него 
Огнянович  наблягат върху широкото разпространение на култа към св. Марина в цяла 
България и Сърбия, препоръчват се със застъпничеството на цариградския патриарх и 
най-високопоставения българин в империята по онова време  Стефан Богориди, 
посочват конкретни имена на хора, произхождащи от други краища освен Русенско и 
Търновско (напр. Сливен и Шумен), твърдят, че поклонници прииждат и от Молдо-
Влахия [Огнянович 1843: 3, 44, 4648]. Но този аспект на стратегията остава встрани от 
основната разглеждана тук тема. 

Разбира се, основен довод за светостта на мястото си остава свръхестествената 
му лечебна сила. Освен нея изворът на св. Марина има още една особеност, която го 
удостоверява като място на чудеса: срещу празника на светицата „идвала голяма вода―, 
докато през останалото време водата била малко или дори пресъхвала [Огнянович 1843: 
45; Ненов 2002: 111, І, ІІ]. Изглежда, че това е традиционният код за датата на празника 
и връзката на аязмото със св. Марина, различен от описаното у Огнянович допитване 
до свещеник. 

Цялостната стратегия на епитропа Ланчоглу е стройна и логична. Тя 
свидетелства за умението му да действа и постига целите си, прибягвайки до 
разнообразни средства. Той познава не само християнските канони и местните 
вярвания, но и правилата на функциониране на висшата имперска и патриаршеска 
администрация, а разполага и с относително широка мрежа от съратници в столицата, 
провинцията и съседните страни. Неговата и на съратниците му естествена среда 
включва както мюсюлмани, така и християни, а най-вероятно последните не са само 
българи3. Затова и никой от тях не се смущава от преданието за откриването на аязмото 
на св. Марина от турчин. 

                                                 
3  Самият К. Огнянович, както е добре известно, е сърбин, но тук имам предвид главно гръцкото 
духовенство. 
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детето на турчина е момиченце. То не спяло, а си играело и така, ровейки в пръстта, 
открило извора [Бакърджиева 2005: 53]. В текста от с. Помен по обясними причини 
отсъства епизодът с търсенето на отговор в християнско село. Впрочем, той не се среща 
и в записани през 70-те години на ХХ в. български устни варианти [Ненов 2002: 
111112], което би могло да бъде знак за книжовния му произход.  

Текстът от с. Помен се отклонява от ранния вариант в още един момент: казва 
се, че турчинът орял с воловете нивата си [Бакърджиева 2005: 53], което прави малко 
вероятно случката да е станала в деня на св. Марина (17 юли). Тази „несъобразност― се 
среща и в български варианти и според Н. Ненов се дължи на влиянието на баладни 
мотиви [Ненов 2002: 108]2. В един от българските варианти (от с. Червен), турчинът 
също оре нивата си и именно той открива извора: „като минал с ралото  станало дупка 
на земята, от нея изскочила вода― [Ненов 2002: 111, І]. 

Българският и турският алевийски устни варианти на преданието са съгласни и 
относно пола на детето: в записа от с. Червен то е наречено кадънче [Ненов 2002: 111, 
І]. Може да се заключи, че двете устни версии  българска и турска, записани в края на 
ХХ и началото на ХХІ в. стоят по-близо една до друга, отколкото до ранния, 
преразказан от възрожденски книжовник вариант. 

Съществува още една българска версия на преданието, която ще нарека 
кратка: в нея св. Марина е сляпа пастирка, която първо сънува и после открива 
лечебния извор [Ненов 2002: 112, ІІІ]. Тя остава изцяло извън обществения и 
исторически контекст на свещеното място, но на въпроса за причината за това ще се 
спра по-нататък. 

Цитираното по-горе издание предлага ценен пример за стратегиите, използвани 
за легитимация и популяризация на свещено място в област, населявана от две етнични 
общности с юридически неравноправен статут, изповядващи две съперничещи си 
религии  християнство и ислям. Нещо повече, лишената от политически права 
общност претендира за правото да почита като свое свещено място, разположено на 
територията на чуждата, овластената и привилегирована етническа и верска група. В 
                                                 

1 Не ми е известна публикация, която да съобщава какво точно правят поклонниците от с. Помен 
там. 

2 Още за Марина като персонаж в народни балади от Североизточна България вж. у Ненов 
2000. 

тази обстановка основен аргумент се явява автохтонността. В раздела, озаглавен 
„Паки откровение … на целителната агиазма …―, Огнянович подчертава старинността 
на свещеното място, надхвърляща периода на османското владичество, като се опира на 
данните от народното предание, съхранило знанието за съществувал някога монастир, 
на наличието на могила, разпозната като следа от християнски храм [Огнянович 1843: 
3738]. Авторът признава и известно прекъсване в местния култ към св. Марина, 
обяснявайки го с недостъпността за християните на аязмото, попаднало във владяно от 
турци землище [Огнянович 1843: 40], но веднага бърза да заличи следствията от този 
довод с разказа за чудесното повторно (паки) откриване на извора, където отново се 
намесва авторитетът на стареца свещеник, удвоен с наученото от стари хора. Самото 
събитие е отнесено към незапомнени от старците времена, преизчислени от 
Огнянович на повече от столетие [Огнянович 1843: 40]. 

Позоваването на аргумента автохтонност не е изненада, а по-любопитно е 
прибягването към авторитета на чуждата власт и чуждата общност. Главният двигател 
на съграждането на аязмото на св. Марина край Каран Върбовка  Йоан Ланчоглу, 
негов „от много години епитроп и строител―, успява да се сдобие в Цариград с препис 
от документ за изчезналия монастир и неговите имоти [Огнянович 1843: 39], 
потвърждавайки така неговото съществуване с авторитета на централните османски 
имперски институции. Подобна е и стратегията на устното предание: откривател на 
целебното действие на извора е турчин. Той обаче не познава причината му, не знае 
„името― на действащата там чудесна сила и е принуден да се допита до християните. 
При все и владелец на земята, той не умее да разтълкува нейните знаци. 

Търсенето на доказателства в имперската столица е елемент и от третата 
прокарана от Ланчоглу стратегия: интернационализацията. Той  и след него 
Огнянович  наблягат върху широкото разпространение на култа към св. Марина в цяла 
България и Сърбия, препоръчват се със застъпничеството на цариградския патриарх и 
най-високопоставения българин в империята по онова време  Стефан Богориди, 
посочват конкретни имена на хора, произхождащи от други краища освен Русенско и 
Търновско (напр. Сливен и Шумен), твърдят, че поклонници прииждат и от Молдо-
Влахия [Огнянович 1843: 3, 44, 4648]. Но този аспект на стратегията остава встрани от 
основната разглеждана тук тема. 

Разбира се, основен довод за светостта на мястото си остава свръхестествената 
му лечебна сила. Освен нея изворът на св. Марина има още една особеност, която го 
удостоверява като място на чудеса: срещу празника на светицата „идвала голяма вода―, 
докато през останалото време водата била малко или дори пресъхвала [Огнянович 1843: 
45; Ненов 2002: 111, І, ІІ]. Изглежда, че това е традиционният код за датата на празника 
и връзката на аязмото със св. Марина, различен от описаното у Огнянович допитване 
до свещеник. 

Цялостната стратегия на епитропа Ланчоглу е стройна и логична. Тя 
свидетелства за умението му да действа и постига целите си, прибягвайки до 
разнообразни средства. Той познава не само християнските канони и местните 
вярвания, но и правилата на функциониране на висшата имперска и патриаршеска 
администрация, а разполага и с относително широка мрежа от съратници в столицата, 
провинцията и съседните страни. Неговата и на съратниците му естествена среда 
включва както мюсюлмани, така и християни, а най-вероятно последните не са само 
българи3. Затова и никой от тях не се смущава от преданието за откриването на аязмото 
на св. Марина от турчин. 

                                                 
3  Самият К. Огнянович, както е добре известно, е сърбин, но тук имам предвид главно гръцкото 
духовенство. 
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Мимоходом Н. Ненов е отбелязал, че е възможно и вероятно преданието за 
свещения извор край Каран Върбовка да отразява действителното присъствие на турско 
население [Ненов 2002: 107]. И това наистина е така. Село Каран Върбовка попада в 
област, в която при първото следосвобожденско преброяване на населението в 
Княжество България през 1881 г., жителите българи и турци се разпределяли 
приблизително по равно: в Беленска околия, към която се числяло селото, били 
преброени 18 746 българи и 14 625 турци (18 949 православни и 15 377 мюсюлмани). 
Повечето села били със смесено население и в голяма част от тях относителните дялове 
на двете етнични групи били съпоставими. Такива села били Две могили (дн. град), 
Кацелово, Копривец, Дряновец, Бъзовец, Бей Върбовка (дн. Нова Върбовка, общ. 
Стражица), Банско (Баниска), Сваленик, Хюджеки(и) (дн. Могилино, от 1955 до 1988 г. 
 Захари Стояново), Халваджи ендже (дн. с. Цар Асен, общ. Попово), Чилнов 
(северозападно от Каран Върбовка, с преобладаване на турското население) и др. 
[Резултати 1890: 254257]. Каран Върбовка обаче попада в категорията селища с 
предимно турско население: 851 турци и 12 българи (889 мюсюлмани, 12 православни) 
[Резултати 1890: 254255]. В с. Помен (тогава Синан, Поповска околия) съотношението 
е сходно: 3 българи и 370 турци (числата по вероизповедание съвпадат) [Резултати 
1890: 248249]4. Българите и в двете села най-вероятно са заселници, дошли след 
Освобождението, а през 40-те г. на ХІХ в. жителите им по всяка вероятност са били 
само турци. За това говори и вариантът на преданието, обнародван в „Летний крин―, 
където не се споменава нито името на Каран Върбовка, нито на съседното 
„християнско село―5. Несъмнено демографските съотношения между турци и българи в 
района са отразени вярно в преданието при това не само в прякото посочване на 
съществуването на турско и българско село, но и в мотива за откриването на аязмото на 
св. Марина от мюсюлмани. Показателна е и обредната роля на мюсюлманка в празника 
на св. Марина: според разказа на родената през 1914 г. в с. Червен Мома Великова, 
записан през 1979 г., след извършването на водосвет от свещеника първа взема от 
водата кадъна [Ненов 2002: 111, І]. Този вероятно уникален факт говори за близостта 
между двете общности не само в делника, но и в празничната обредност. 

Ако за някого подобна пряка зависимост между демография и фолклорен текст 
изглежда пресилена, то случаят със с. Табачка дава добър пример в подкрепа на тази 
хипотеза. Именно в с. Табачка е записана версията на преданието, която назовах кратка 
и съгласно която сляпата пастирка, открила аязмото, била самата св. Марина. През 1881 
г. селото било обитавано от 982 православни българи и 2 мюсюлмани, които не били 
турци [Резултати 1890: 256257]. Освен това, от проведени там етнографски 
проучвания е известно, че жителите на Табачка са преселници балканджии от района на 
Плачковци, Тревненско, Габровско [Табачка  2005]. За сравнение, в разположеното в 
съседния меандър на р. Черни Лом с. Червен (504 българи и 220 турци през 1881 г.) са 
записани два разширени варианта на преданието [Ненов 2002: 111, І, ІІ]. Изглежда, че 
за пришълците е било трудно да приемат разказа за мюсюлманския принос при 
откриването на аязмото. Анализът на сходни случаи ще даде възможност да се 
направят и други изводи. 

                                                 
4 Сходно било съотношението и в съседното, разположено малко на северозапад от Каран Върбовка, с. 
Острица: 721 мюсюлмани (681 турци и 40 други) и 47 православни (45 българи и 2 гърци) , както и 
източно от Помен, в с. Юренджик (дн. Голямо градище, общ. Опака)  464 турци мюсюлмани и 9 
православни българи; с. Горско Абланово, източно от Каран Върбовка, било с изцяло турско население 
[Резултати 1890: 256257, 248249].  

5 Като Вербовка селото е споменато в надслова на раздела, както и на други места, но не и в 
самото предание [Огнянович 1843: 37]. 

Добродолският монастир „Св. Троица“ 
Историята на монастира „Св. Троица― в землището на с. Добри дол, Ломска 

община, е доста сходна с тази на свещеното място край Каран Върбовка и съпоставката 
между двата случая може да покаже или опровергае действието на някакви 
закономерности при създаването на устни разкази за такива обекти. 

От дописка, обнародвана във вестник „България― през септември 1860 г.6, 
знаем, че шест години по-рано е започнало изграждането на Добродолския монастир и 
макар храмът да не бил още осветен, на празника Успение Богородично там се били 
събрали поклонници, пред които било изнесено слово за св. св. Козма и Дамян, патрони 
на намиращата се там агиязма. Основният патос на дописника, както и на коментара, 
отпечатан около месец по-късно7, не е насочен към историческата и християнската 
страна на събитията, а както и следва да се очаква от вестникарски текстове  към 
актуалните теми, свързани с просветата и борбите за църковна независимост. 

Осем години по-късно обителта била видяна от Ф. Каниц, който е оставил 
важни сведения за цялостния облик на този край. 

Димитър Маринов отнася началото на процеса на съграждане на Добродолския 
монастир малко по-назад във времето  към 1840 г., като същевременно предава и 
устен разказ за откриването на мястото на разрушен монастир. Разказът представя 
откриването като състоящо се от два етапа. Първият се пада на козарче, търсещо 
изгубена коза, което попада на стубла  подзидан отстрани и покрит отгоре извор. 
Вторият етап е дело на стар покалугерил се местен свещеник, който насън получава 
откровение, че стублата била света вода, а край нея имало стар разрушен монастир. 
Поп Силвестрий се заселил там и с помощта на селяните построил сграда над извора. 
Той починал преди 1860 г., а църквата и други здания били построени по инициатива 
на друг свещеник  поп Вельо от Сталийска махала [Маринов 2003: 254255; още 
данни вж. у Антоний 1972: 1213]. 

Разказът на бележития етнограф е изпълнен с още повече детайли, повечето от 
които видени лично от него. Позволих си да ги приведа сравнително подробно част от 
тях, за да подчертая контраста между спомените на един местен, но изкушен от 
историята наблюдател и формиралото се постепенно устно предание в две версии. Тях 
дължим на протойерей Йордан Н. Василев, родом от с. Добри дол. В своята книга той 
отделя доста място на монастира край родното си село и освен сведенията на Д. 
Маринов предава и два устни разказа за откриването на аязмото, които познава явно 
като местен жител. Първият от тях напомня кратката версия на преданието за аязмото 
на св. Марина край Каран Върбовка с тази разлика, че вместо сляпата Маринка тук 
откривател е сляп старец, чиято крава се изгубила [Василев 1999: 423]. Втората, 
съобщена от протойерей Василев, версия съдържа интересуващия ме тук мотив: През 
време на робството един богат турчин минал през това място в Ломския край. Той 
водел сляпата си дъщеря. Момичето измило очите си в лечебното изворче и 
прогледнало. Признателният баща приел християнската вяра и вдигнал монастир 
край извора. Аязмото „Св. Св. Козма и Дамян“ на Добродолския монастир и самият 
монастир станали известни в цяла Северозападна България, и по-далече [Василев 
1999: 425]. 

Първата версия сякаш стои по-близо до историческите сведения за престарелия 
свещеник, приел монашество и основал обителта. В действителност образът на слепия 
старец пастир, както и на сляпата пастирка Маринка вече е парадоксален образ и 

                                                 
6 Вж. в. България, ІІ, бр. 80, 10/28 септември 1860 г., с. 43 (дигитален вариант на уебсайта 
www.nationallibrary.bg). Според Д. Маринов неин автор е Кръстю Пишурка [Маринов 2003: 255]. 
7 Вж. в. България, ІІ, бр. 82, 12/24 октомври 1860 г., с. 463. 
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Мимоходом Н. Ненов е отбелязал, че е възможно и вероятно преданието за 
свещения извор край Каран Върбовка да отразява действителното присъствие на турско 
население [Ненов 2002: 107]. И това наистина е така. Село Каран Върбовка попада в 
област, в която при първото следосвобожденско преброяване на населението в 
Княжество България през 1881 г., жителите българи и турци се разпределяли 
приблизително по равно: в Беленска околия, към която се числяло селото, били 
преброени 18 746 българи и 14 625 турци (18 949 православни и 15 377 мюсюлмани). 
Повечето села били със смесено население и в голяма част от тях относителните дялове 
на двете етнични групи били съпоставими. Такива села били Две могили (дн. град), 
Кацелово, Копривец, Дряновец, Бъзовец, Бей Върбовка (дн. Нова Върбовка, общ. 
Стражица), Банско (Баниска), Сваленик, Хюджеки(и) (дн. Могилино, от 1955 до 1988 г. 
 Захари Стояново), Халваджи ендже (дн. с. Цар Асен, общ. Попово), Чилнов 
(северозападно от Каран Върбовка, с преобладаване на турското население) и др. 
[Резултати 1890: 254257]. Каран Върбовка обаче попада в категорията селища с 
предимно турско население: 851 турци и 12 българи (889 мюсюлмани, 12 православни) 
[Резултати 1890: 254255]. В с. Помен (тогава Синан, Поповска околия) съотношението 
е сходно: 3 българи и 370 турци (числата по вероизповедание съвпадат) [Резултати 
1890: 248249]4. Българите и в двете села най-вероятно са заселници, дошли след 
Освобождението, а през 40-те г. на ХІХ в. жителите им по всяка вероятност са били 
само турци. За това говори и вариантът на преданието, обнародван в „Летний крин―, 
където не се споменава нито името на Каран Върбовка, нито на съседното 
„християнско село―5. Несъмнено демографските съотношения между турци и българи в 
района са отразени вярно в преданието при това не само в прякото посочване на 
съществуването на турско и българско село, но и в мотива за откриването на аязмото на 
св. Марина от мюсюлмани. Показателна е и обредната роля на мюсюлманка в празника 
на св. Марина: според разказа на родената през 1914 г. в с. Червен Мома Великова, 
записан през 1979 г., след извършването на водосвет от свещеника първа взема от 
водата кадъна [Ненов 2002: 111, І]. Този вероятно уникален факт говори за близостта 
между двете общности не само в делника, но и в празничната обредност. 

Ако за някого подобна пряка зависимост между демография и фолклорен текст 
изглежда пресилена, то случаят със с. Табачка дава добър пример в подкрепа на тази 
хипотеза. Именно в с. Табачка е записана версията на преданието, която назовах кратка 
и съгласно която сляпата пастирка, открила аязмото, била самата св. Марина. През 1881 
г. селото било обитавано от 982 православни българи и 2 мюсюлмани, които не били 
турци [Резултати 1890: 256257]. Освен това, от проведени там етнографски 
проучвания е известно, че жителите на Табачка са преселници балканджии от района на 
Плачковци, Тревненско, Габровско [Табачка  2005]. За сравнение, в разположеното в 
съседния меандър на р. Черни Лом с. Червен (504 българи и 220 турци през 1881 г.) са 
записани два разширени варианта на преданието [Ненов 2002: 111, І, ІІ]. Изглежда, че 
за пришълците е било трудно да приемат разказа за мюсюлманския принос при 
откриването на аязмото. Анализът на сходни случаи ще даде възможност да се 
направят и други изводи. 

                                                 
4 Сходно било съотношението и в съседното, разположено малко на северозапад от Каран Върбовка, с. 
Острица: 721 мюсюлмани (681 турци и 40 други) и 47 православни (45 българи и 2 гърци) , както и 
източно от Помен, в с. Юренджик (дн. Голямо градище, общ. Опака)  464 турци мюсюлмани и 9 
православни българи; с. Горско Абланово, източно от Каран Върбовка, било с изцяло турско население 
[Резултати 1890: 256257, 248249].  

5 Като Вербовка селото е споменато в надслова на раздела, както и на други места, но не и в 
самото предание [Огнянович 1843: 37]. 

Добродолският монастир „Св. Троица“ 
Историята на монастира „Св. Троица― в землището на с. Добри дол, Ломска 

община, е доста сходна с тази на свещеното място край Каран Върбовка и съпоставката 
между двата случая може да покаже или опровергае действието на някакви 
закономерности при създаването на устни разкази за такива обекти. 

От дописка, обнародвана във вестник „България― през септември 1860 г.6, 
знаем, че шест години по-рано е започнало изграждането на Добродолския монастир и 
макар храмът да не бил още осветен, на празника Успение Богородично там се били 
събрали поклонници, пред които било изнесено слово за св. св. Козма и Дамян, патрони 
на намиращата се там агиязма. Основният патос на дописника, както и на коментара, 
отпечатан около месец по-късно7, не е насочен към историческата и християнската 
страна на събитията, а както и следва да се очаква от вестникарски текстове  към 
актуалните теми, свързани с просветата и борбите за църковна независимост. 

Осем години по-късно обителта била видяна от Ф. Каниц, който е оставил 
важни сведения за цялостния облик на този край. 

Димитър Маринов отнася началото на процеса на съграждане на Добродолския 
монастир малко по-назад във времето  към 1840 г., като същевременно предава и 
устен разказ за откриването на мястото на разрушен монастир. Разказът представя 
откриването като състоящо се от два етапа. Първият се пада на козарче, търсещо 
изгубена коза, което попада на стубла  подзидан отстрани и покрит отгоре извор. 
Вторият етап е дело на стар покалугерил се местен свещеник, който насън получава 
откровение, че стублата била света вода, а край нея имало стар разрушен монастир. 
Поп Силвестрий се заселил там и с помощта на селяните построил сграда над извора. 
Той починал преди 1860 г., а църквата и други здания били построени по инициатива 
на друг свещеник  поп Вельо от Сталийска махала [Маринов 2003: 254255; още 
данни вж. у Антоний 1972: 1213]. 

Разказът на бележития етнограф е изпълнен с още повече детайли, повечето от 
които видени лично от него. Позволих си да ги приведа сравнително подробно част от 
тях, за да подчертая контраста между спомените на един местен, но изкушен от 
историята наблюдател и формиралото се постепенно устно предание в две версии. Тях 
дължим на протойерей Йордан Н. Василев, родом от с. Добри дол. В своята книга той 
отделя доста място на монастира край родното си село и освен сведенията на Д. 
Маринов предава и два устни разказа за откриването на аязмото, които познава явно 
като местен жител. Първият от тях напомня кратката версия на преданието за аязмото 
на св. Марина край Каран Върбовка с тази разлика, че вместо сляпата Маринка тук 
откривател е сляп старец, чиято крава се изгубила [Василев 1999: 423]. Втората, 
съобщена от протойерей Василев, версия съдържа интересуващия ме тук мотив: През 
време на робството един богат турчин минал през това място в Ломския край. Той 
водел сляпата си дъщеря. Момичето измило очите си в лечебното изворче и 
прогледнало. Признателният баща приел християнската вяра и вдигнал монастир 
край извора. Аязмото „Св. Св. Козма и Дамян“ на Добродолския монастир и самият 
монастир станали известни в цяла Северозападна България, и по-далече [Василев 
1999: 425]. 

Първата версия сякаш стои по-близо до историческите сведения за престарелия 
свещеник, приел монашество и основал обителта. В действителност образът на слепия 
старец пастир, както и на сляпата пастирка Маринка вече е парадоксален образ и 

                                                 
6 Вж. в. България, ІІ, бр. 80, 10/28 септември 1860 г., с. 43 (дигитален вариант на уебсайта 
www.nationallibrary.bg). Според Д. Маринов неин автор е Кръстю Пишурка [Маринов 2003: 255]. 
7 Вж. в. България, ІІ, бр. 82, 12/24 октомври 1860 г., с. 463. 
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подготвя слушателя за разказ с чудесен край: немислимо е сляп човек да пасе стадо или 
да търси изгубено добиче в гориста, необитаема местност при положение, че слепецът 
сам не е в състояние да намира своя път. Тази версия може и да се опира на 
исторически факти, но вече се е развила във фолклорен текст с религиозно послание и 
доказва светостта на извора и предопределението за откриването му. 

По-трудно би било да се обясни появата на втората версия, но тук идва на 
помощ хипотезата, изказана по повод преданието за аязмото св. Марина. Благодарение 
на данните на Ф. Каниц знаем, че етническата картина в тази част на България в 
навечерието на Освобождението е била доста пъстра: „От Чорлево [дн. Дреновец, 
второто най-близко до Добродолския монастир село] до Дунава по течението на р. Лом 
се натъкнах на най-голямата смесица от народи. Българи, румънци, татари и черкези 
живеят тук в села, често отдалечени на двадесет минути едно от друго― [Каниц 1995: 
123]. Пътеписецът дава и обяснението за това състояние на нещата: изселването на 
българи в Крим и на татари и черкези в Османската империя през 1860 г. Той отбелязва 
изрично, че при обиколката му през 1868 г. с. Добри дол било населено с татари и 
черкези и при посещението си в монастира бил съпроводен от татарския мухтар (кмет) 
на селото [Каниц 1995: 132133]. 

Любопитно е описанието на татарите, дадено от Каниц. Той посочва, че голяма 
част от тях са се отказали от традиционната си носия и се обличат като българите, а 
мнозина вече говорят български. Каниц нееднократно подчертава трудолюбието и 
мирния им (особено в сравнение с черкезите) нрав [Каниц 1995: 123, 132]. 

Мюсюлманите от тази част на България се изселват след Освобождението, а на 
тяхно място се заселват българи. Според протойерей Василев с. Добри дол било 
възстановено от завърнали се от Русия изселници, произхождащи от Белоградчишко и 
Ломско [Василев 1999: 414]. Това е станало вероятно през 80-те г. на ХІХ в., защото 
селото не се среща в обнародваните данни от преброяването през 1881 г., а се появява в 
следващото  от 1893 г. 

Може да се обобщи, че етническото разнообразие в областта на Добродолския 
монастир и тесните връзки на съжителство между християни и мюсюлмани са сходни с 
положението в района на Каран Върбовка. Сходството продължава и в това, че 
монастирът и лечебният извор, познат на местното население и заварен от завърналите 
се от Русия колонисти, се намират в землище на обитавано от мюсюлмани (татари и 
черкези) село. Картината, представена в преданието обаче съответства не толкова на 
мимолетното в исторически мащаб татарско присъствие в Ломско, колкото на по-
трайните демографски съотношения между българи и турци, за които свидетелства 
отново унгарският пътеписец. Според него турците в Северозападна България са 
изключително градски жители [Каниц 1995: 146]. Затова е логично (в рамките на 
изследвания мотив) сляпото момиче, открило целебния извор, да бъде дъщеря на 
преминаващ богат турчин. 

Все пак, ако в случая със св. Марина не е трудно да се обясни защо в устния 
разказ като откривател на извора е предпочетено момиче, то относно аязмото „Св. Св. 
Козма и Дамян― отговорът не е така очевиден. Следва да се изтъкне още, че и в двата 
разказа не става дума само за момиче или девойка, а за баща и дъщеря. Същата двойка 
присъства и в други предания, свързани с християнски свети места. В знак на 
благодарност за изцелението на дъщеря му, турчин издигнал на скала край Черепишкия 
монастир жилищна сграда, известна като Рашидовата [Василиев 1943: 32, сн. на с. 37]. 
Този трети пример ми се струва достатъчно основание да приема, че не става дума за 
случайност. Устойчивостта на родственото отношение между двамата главни 
персонажи, както и на ролите им (болна или сляпа дъщеря получава чудесно изцеление 
на християнско свето място, бащата дарява средства за построяването на здание, 

свързано с култа), въпреки значителната отдалеченост на районите, от които 
произхождат записите, поставя въпроса дали не става дума за някаква заемка, за 
някакъв „цитат― от културата на мюсюлманите по българските земи. 

Интересен паралел предлагат легендите, разказвани за Къз Ана, чието тюрбе се 
намира в с. Момино, Търговищко. Те са известни и се разказват не само от турци, но и 
от българите в близките селища [Иванова 1994: 96]8. Според наличните данни сред тях 
е добило разпространение второто основно сюжетообразуващо ядро от преданието за 
Къз Ана: основаването на текето. В това ядро, наред с други, присъстват следните 
мотиви: бащата (или двамата с майката) откриват изчезналата си дъщеря в гората; тя 
създава по чудесен начин извор, а бащата построява теке. 

Една от съществените разлики спрямо преданията за монастирите при Каран 
Върбовка и Добри дол се състои в това, че легендите за Къз Ана предават разказ за 
самата почитана там личност, а не за откриването на чудотворен обект  целебен извор. 
Но тази разлика произтича пряко от особеностите на мюсюлманските спрямо 
християнските свети места поне у нас: първите бележат най-често култ към локален 
светец, а вторите  към общохристиянски. А и аз приведох този пример не с цел да 
докажа пряко заимстване, а като поредно потвърждение за високата степен на знание за 
вярванията, преданията и обредите на другите. 

Легендата за Исман Баба, която въпреки почетното си звание баба е жена, 
предлага още един съвсем „изчистен― пример за присъствието на двойка баща–
страдаща (болна, недъгава) дъщеря в устни разкази за свети места. Исман9 живеела 
отделно от баща си Акчач Баба. Той също бил евлия и когато разбрал, че дъщеря му е 
болна, изпратил при нея камила, с която тя да се прибере в бащиния си дом. Но 
девойката предпочела камилата да остане при нея за другар в смъртния ѝ час (Миков 
2005: 100). Разказът всъщност обяснява произхода и формата на една скала при гроба 
на Исман Баба и затова е още по-показателно, че в него без някаква особена причина се 
появява образът на бащата. Като знак за свещения гроб „вкаменената камила―, 
изпратена от бащата, замествала  може би в течение на столетия  зданието над гроба 
на Исман до 1961 г., когато било построено тюрбето в нейна чест [Миков 2005: 99]. 

Страдащата (прогонена от селото) дъщеря и баща ѝ заемат централно място и в 
легендата за Саръ къз от Каздаг (Турция) [Алексиев 2008]. 

Приведеният и анализиран дотук материал дава основание да се изкаже 
хипотезата, че двойката баща-страдаща дъщеря от разгледаните по-горе предания за 
основаване на монастири не е случайна, а е била заета от централен за турското 
мюсюлманско предание мотив. Смятам, че такава двойка представляват пророкът 
Мохамед и любимата му дъщеря Фатима, единствената, чрез която бил продължен 
родът му и която, покрусена от загубата, не живяла дълго след смъртта на своя баща. 
Фатима била образ-предизвикателство към въображението и творческата мисъл на 
мнозина мюсюлмани, особено на мистиците, и заради загадъчната си и парадоксална 
куня10: Умм Абиха ‗майка на своя баща‘. 

Въз основа на представените случаи, както и на редица други, изследвани в 
нашата и чуждестранна книжнина, може да се обобщи, че в хода на вековното 
съседство, общуване и обмен по българските земи, включително и на свещени места, 
между християни и мюсюлмани  и по-конкретно между българи и турци  са се 
                                                 
8 За текето в с. Момино вж. Миков 1999: 5865. За Къз Ана във вилаетнамето на Демир Баба вж. 
Венедикова 1999: 216, 231232, 235236. За значението на прозвището Къз Ана вж. Алексиев 2012: 
148161. 
9 Исман вероятно е местна форма на името Есмахан. 
10 Куня  един от видовете имена при арабите: този вид име се образува чрез думите абу ‗баща‘ и умм 
‗майка‘ (съответно за двата пола) с добавка на някакво лично име: напр. Абу Касим, Умм Мохамед.  
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тяхно място се заселват българи. Според протойерей Василев с. Добри дол било 
възстановено от завърнали се от Русия изселници, произхождащи от Белоградчишко и 
Ломско [Василев 1999: 414]. Това е станало вероятно през 80-те г. на ХІХ в., защото 
селото не се среща в обнародваните данни от преброяването през 1881 г., а се появява в 
следващото  от 1893 г. 

Може да се обобщи, че етническото разнообразие в областта на Добродолския 
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девойката предпочела камилата да остане при нея за другар в смъртния ѝ час (Миков 
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Страдащата (прогонена от селото) дъщеря и баща ѝ заемат централно място и в 
легендата за Саръ къз от Каздаг (Турция) [Алексиев 2008]. 

Приведеният и анализиран дотук материал дава основание да се изкаже 
хипотезата, че двойката баща-страдаща дъщеря от разгледаните по-горе предания за 
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Фатима била образ-предизвикателство към въображението и творческата мисъл на 
мнозина мюсюлмани, особено на мистиците, и заради загадъчната си и парадоксална 
куня10: Умм Абиха ‗майка на своя баща‘. 

Въз основа на представените случаи, както и на редица други, изследвани в 
нашата и чуждестранна книжнина, може да се обобщи, че в хода на вековното 
съседство, общуване и обмен по българските земи, включително и на свещени места, 
между християни и мюсюлмани  и по-конкретно между българи и турци  са се 
                                                 
8 За текето в с. Момино вж. Миков 1999: 5865. За Къз Ана във вилаетнамето на Демир Баба вж. 
Венедикова 1999: 216, 231232, 235236. За значението на прозвището Къз Ана вж. Алексиев 2012: 
148161. 
9 Исман вероятно е местна форма на името Есмахан. 
10 Куня  един от видовете имена при арабите: този вид име се образува чрез думите абу ‗баща‘ и умм 
‗майка‘ (съответно за двата пола) с добавка на някакво лично име: напр. Абу Касим, Умм Мохамед.  
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натрупали знания, утвърдили са се представи, които са намерили израз в характерни 
образи и сюжети, превърнати в знаци за другите. Такъв пример е анализираната тук 
двойка баща и сляпа дъщеря, която се оказва по-зряща от здравия си родител. Но 
съжителството на двете етнично и религиозно различни общности в съседни или в 
общи селища и обменът на стоки и информация, струва ми се, доказват възможността 
за появата на разкази за християнски култови обекти, открити от турци, но не обясняват 
същността на този процес, не обясняват защо те сякаш стават по-актуални в момент на 
все по-усилващо се с отслабването на империята и проникването на националната идея 
противопоставяне между двете общности. Моето обяснение за това е, че този тип устни 
разкази представляват изява на по-всеобхватен процес, чиито други исторически 
доловими следствия са демографската, стопанска и духовна експанзия на българите в 
периода на Възраждането. Един от стълбовете на тази всестранна експанзия е 
приемането на чуждостта, на етнорелигиозното различие като неразделна част от 
картината на света. Прието като градивен елемент на действителността чуждото, 
непознатото или потенциално враждебното вече е преодоляно, победено от мисълта на 
общността и индивида и ги освобождава, за да могат да се борят за практическото му 
превъзмогване с всички сили. В това се коренят постиженията на Възраждането, а в 
противоположността му  налагането на национализма след Освобождението и 
постепенното затваряне и изолиране на нацията в себе си  трябва да се търсят 
причините за крушението на просвещенските и политическите му идеали. 
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Summary: The folk song with tune gray herd mourns offspring, i.e. the lambs, dedicated to St. George 
reveals such themes as the shepherd intimate closeness with his flock; mother primeval love for offspring; her 
devastating sorrow for a doomed or lost offspring, but as well that mysterious thread connecting people with the 
creatures in his environment. 

The song consists of thirty eight verses built in the typical Christmas songs rhythm (4+4), i.e. verses are eight 
syllables with caesura between the fourth and the fifth syllable. Being part of the ritual songs for which the 
leading structural principles are invocations and sacral rituals, as such songs are strictly committed to the ritual, 
the tune grows to the sacral sounding. It provides an occasion for rethinking and translation of the mystique 
apparent plan with the mystery of everyday life – to mythology and rituals. As part of the ritual tests associated 
with male initiation, the plot for the upcoming death is a metamorphosis of the mystic passage from death to life, 
and from weeping mothers – to a blessing from heaven in order to sanctify both natural and social fertility, to 
secure the well-being of humankind, and to deserve goodness in their lives. 
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Народната песен с мотив „сиво стадо оплаква рожбите си – агънцата, посветени 

на св. Георги―1 имам записана от дядо Петко Атанасов Петков. Роден през 1885 г. в с. 
Здравковец, Габровско, преселил се в 1939 г. в с. Стефан Караджа, Варненско, където е 
кончината му на 30 януари 1979 г. Той е бил майстор месар, според издаденото му от 
Варненската търговско-индустриална камара свидетелство № 6398 от 25 май 1932 г. за 
упражняване на занаят в Царство България. Деятелността му е възможно обяснение за 
неговия интерес към песни за овчари. Мотива „сиво стадо оплаква рожбите си…―, 
чийто сюжет предполага страдание, дядо Петко изпълняваше през зимата, и то с 
тържественост, която в края на 70-те години не разбирах. Но онова, което привидно 
озадачава, е кодирано в песенната поетика – в силабиката и взаимовръзката на ритъма с 
ритуала, особено, ако мотивът се мисли в контекста на традицията. 

Песента съдържа тридесет и осем стиха, които са осемсрични, с цезура между 
четвърта и пета сричка, т. е. построени са в характерната за коледните песни ритмика 
(4+4). Това я включва в комплекса на обредните песни, чиито структурни принципи – 
молитвеност и величалност, предопределят начина на изпълнението ѝ. Изведен в 
сферата на сакралното, мотивът „сиво стадо оплаква рожбите си…― се оказва повод за 
                                                 
1 Песента с мотив „Сиво стадо оплаква рожбите си…― е публикувана в електронното списание LiterNet, 
09.02.2003, № 2 (39) <http://liternet.bg/folklor/pesni/sivo.htm>. 

премисляне и превод на видимото в плана на мистиката и тайнството; на ежедневното – 
към мито-ритуалното. Като елемент от системата изпитания, свързани с мъжката 
инициация, сюжетът за близката смърт се явява преход за мистично преобръщане на 
смъртта в живот, а плачът на стадото – в благослов. За да го има плодородието в 
природен и социален аспект; да се осигури благосъстоянието на людете; да пребъде 
доброто в живота им. 

Според Димитър Маринов ред песни, които в края на XIX – началото на ХХ век 
се схващат като коледни, в по-ранен етап са били изпълнявани на Гергьовден, при 
определени обреди [Маринов 1994:596]. Възможно е и песента с мотив „сиво стадо 
оплаква рожбите си…― първоначално да е била гергьовска и да се е пеела вероятно при 
подготовка на обредното агне, а впоследствие да е станало преливането ѝ към цикъла 
на коледните песни. А с оглед сюжета – да е била посвещавана на овчар, джелеп и 
сродните с това деятелности. 

Мотивът „сиво стадо оплаква рожбите си…― започва с въвеждаща картина, 
типологична за коледните песни. Най-вече за посвещаваните на домовладика, който е 
скотовъдец, пастир, „стадник― [Маринов 1994:433-434]. 

Чрез отрицателен паралелизъм началото на песента съотнася два образа – мъглата 
и многобройното стадо на овчаря. От своя страна първият образ, мислен като основа за 
сравнение: „Припаднала тъмна мъгла / по морави, по зелени―, е организиран около два 
топоса, кодиращи пространството по хоризонтала (моравите) и вертикала (мъглата) и 
свързани с мистиката на ритуала и митопоетичното. Моравите символизират 
възраждащия се живот, пролетта, младостта; радост са за св. Георги от песните 
[Маринов 1994:594-596], но те – както и полето, или планината, са традиционно място 
за изпитание при инициация. Мъглата се свързва с пещерите и подземния свят, с греха 
и изкуплението, с опасността в най-широк смисъл; мисли се като хала (ламя), отнемаща 
плодородието на стопаните. Оценявана като вредоносно същество, мъглата е символ на 
злокобност, „тежка грижа― и тревожност от неизвестността. Със структурата на 
паралелизма обаче песента бърза да отхвърли този образ; да покаже, че не е мъгла това: 
„Не ми било тъмна мъгла, / най ми било сиво стадо―, и посред стадото е „вакъл овчар, 
сам си Георги―. 

Сходна е началната картина в коледната песен с мотив „овчар спасява стадото 
си―2: „Припаднала тъмна мъгла / по планина, по рудина, / ту припада, ту се вдига―, 
като и тук чрез отрицателен паралелизъм се пояснява: „Не е било тъмна мъгла, / най е 
било сиво стадо―, пред което върви Йован чобан [Костова 1992:183-185]. За разлика от 
мотива „сиво стадо оплаква рожбите си…―, тук картината е динамизирана с 
наслагването на глаголни форми, а чрез употребата на съотносителния съюз „ту – ту― 
мъглата е представена като изменчива и нестабилна; съответно и пространството по-
категорично изразява трудно достъпното, дивото, лиминалното. Промените на 
парадигматично равнище предполагат на синтагматично ниво изпитания за Йован 
чобан и стадото му – изпитания, които той успешно преодолява. Овчарят спасява 
стадото си, а то „…край, брой нема― [Костова 1992:183-185]. 

Близка е ситуацията в коледни песни, посвещавани на ерген и младоженец, при 
които всред припадналата „тъмна мъгла― се провижда „зелен явор― – това „не е било 
зелен явор, / я най е било добър юнак― [Качулев 1973:79, №140 – с. Стан, 
Новопазарско]. Юнак, който убива „Люта Змейна―, и тогава протичат три реки – „бяло 
жито―, „прясно мляко―, „руйно вино― [Калоянов 1992:51, №17]. Съответно в коледна 
песен, адресирана към стара жена, се пее, че в съня на Божа майка се явяват: „в равно 
поле тъмна мъгла―, сред мъглата – „едно дърво столовато, /…/ клонете му – ситен 
                                                 
2 В трансформиран вид мотивът се среща и в цикъла на лазарските песни, посвещавани на овчар 
[Маринов 1994:539]. 
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Народната песен с мотив „сиво стадо оплаква рожбите си – агънцата, посветени 

на св. Георги―1 имам записана от дядо Петко Атанасов Петков. Роден през 1885 г. в с. 
Здравковец, Габровско, преселил се в 1939 г. в с. Стефан Караджа, Варненско, където е 
кончината му на 30 януари 1979 г. Той е бил майстор месар, според издаденото му от 
Варненската търговско-индустриална камара свидетелство № 6398 от 25 май 1932 г. за 
упражняване на занаят в Царство България. Деятелността му е възможно обяснение за 
неговия интерес към песни за овчари. Мотива „сиво стадо оплаква рожбите си…―, 
чийто сюжет предполага страдание, дядо Петко изпълняваше през зимата, и то с 
тържественост, която в края на 70-те години не разбирах. Но онова, което привидно 
озадачава, е кодирано в песенната поетика – в силабиката и взаимовръзката на ритъма с 
ритуала, особено, ако мотивът се мисли в контекста на традицията. 

Песента съдържа тридесет и осем стиха, които са осемсрични, с цезура между 
четвърта и пета сричка, т. е. построени са в характерната за коледните песни ритмика 
(4+4). Това я включва в комплекса на обредните песни, чиито структурни принципи – 
молитвеност и величалност, предопределят начина на изпълнението ѝ. Изведен в 
сферата на сакралното, мотивът „сиво стадо оплаква рожбите си…― се оказва повод за 
                                                 
1 Песента с мотив „Сиво стадо оплаква рожбите си…― е публикувана в електронното списание LiterNet, 
09.02.2003, № 2 (39) <http://liternet.bg/folklor/pesni/sivo.htm>. 

премисляне и превод на видимото в плана на мистиката и тайнството; на ежедневното – 
към мито-ритуалното. Като елемент от системата изпитания, свързани с мъжката 
инициация, сюжетът за близката смърт се явява преход за мистично преобръщане на 
смъртта в живот, а плачът на стадото – в благослов. За да го има плодородието в 
природен и социален аспект; да се осигури благосъстоянието на людете; да пребъде 
доброто в живота им. 

Според Димитър Маринов ред песни, които в края на XIX – началото на ХХ век 
се схващат като коледни, в по-ранен етап са били изпълнявани на Гергьовден, при 
определени обреди [Маринов 1994:596]. Възможно е и песента с мотив „сиво стадо 
оплаква рожбите си…― първоначално да е била гергьовска и да се е пеела вероятно при 
подготовка на обредното агне, а впоследствие да е станало преливането ѝ към цикъла 
на коледните песни. А с оглед сюжета – да е била посвещавана на овчар, джелеп и 
сродните с това деятелности. 

Мотивът „сиво стадо оплаква рожбите си…― започва с въвеждаща картина, 
типологична за коледните песни. Най-вече за посвещаваните на домовладика, който е 
скотовъдец, пастир, „стадник― [Маринов 1994:433-434]. 

Чрез отрицателен паралелизъм началото на песента съотнася два образа – мъглата 
и многобройното стадо на овчаря. От своя страна първият образ, мислен като основа за 
сравнение: „Припаднала тъмна мъгла / по морави, по зелени―, е организиран около два 
топоса, кодиращи пространството по хоризонтала (моравите) и вертикала (мъглата) и 
свързани с мистиката на ритуала и митопоетичното. Моравите символизират 
възраждащия се живот, пролетта, младостта; радост са за св. Георги от песните 
[Маринов 1994:594-596], но те – както и полето, или планината, са традиционно място 
за изпитание при инициация. Мъглата се свързва с пещерите и подземния свят, с греха 
и изкуплението, с опасността в най-широк смисъл; мисли се като хала (ламя), отнемаща 
плодородието на стопаните. Оценявана като вредоносно същество, мъглата е символ на 
злокобност, „тежка грижа― и тревожност от неизвестността. Със структурата на 
паралелизма обаче песента бърза да отхвърли този образ; да покаже, че не е мъгла това: 
„Не ми било тъмна мъгла, / най ми било сиво стадо―, и посред стадото е „вакъл овчар, 
сам си Георги―. 

Сходна е началната картина в коледната песен с мотив „овчар спасява стадото 
си―2: „Припаднала тъмна мъгла / по планина, по рудина, / ту припада, ту се вдига―, 
като и тук чрез отрицателен паралелизъм се пояснява: „Не е било тъмна мъгла, / най е 
било сиво стадо―, пред което върви Йован чобан [Костова 1992:183-185]. За разлика от 
мотива „сиво стадо оплаква рожбите си…―, тук картината е динамизирана с 
наслагването на глаголни форми, а чрез употребата на съотносителния съюз „ту – ту― 
мъглата е представена като изменчива и нестабилна; съответно и пространството по-
категорично изразява трудно достъпното, дивото, лиминалното. Промените на 
парадигматично равнище предполагат на синтагматично ниво изпитания за Йован 
чобан и стадото му – изпитания, които той успешно преодолява. Овчарят спасява 
стадото си, а то „…край, брой нема― [Костова 1992:183-185]. 

Близка е ситуацията в коледни песни, посвещавани на ерген и младоженец, при 
които всред припадналата „тъмна мъгла― се провижда „зелен явор― – това „не е било 
зелен явор, / я най е било добър юнак― [Качулев 1973:79, №140 – с. Стан, 
Новопазарско]. Юнак, който убива „Люта Змейна―, и тогава протичат три реки – „бяло 
жито―, „прясно мляко―, „руйно вино― [Калоянов 1992:51, №17]. Съответно в коледна 
песен, адресирана към стара жена, се пее, че в съня на Божа майка се явяват: „в равно 
поле тъмна мъгла―, сред мъглата – „едно дърво столовато, /…/ клонете му – ситен 
                                                 
2 В трансформиран вид мотивът се среща и в цикъла на лазарските песни, посвещавани на овчар 
[Маринов 1994:539]. 
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бисер―; това са знаци на небесните селения, разчетени от „граматиче― като: „тъмна 
мъгла – синьо небе, / едно дърво – самси Господ, / клонете му – всички светци― 
[Качулев 1973:66, №118 – Провадийско]. При сватбените песни мъглата често се 
свързва с боязънта на девойката в брачна възраст от предстоящата сватба, но е и топос 
за изобразяване на моминската коса – „гъста като мъгла― [Стоин 1928:1041, № 389]. 
Атрибут с особена сакралномагическа стойност и знак на девицата, нейната коса също 
е: „като овчар със сиво стадо / от бърдо на бърдо― [Илиева 1985:297]. А при любовна 
песен не косата – едната от три моми е „вакла като ягне―, и тъкмо нея овчарят избира за 
себе си: „либе немам, либе да ми стане!― [БНТ 6, 1962:57 – Загъжене, Софийско]. 

За овчаря стадото е обект на предбрачни облози. В коледна песен мома се хвали 
със своите „девет ризи копринени, / десетата й сърма й злато―, а Нойчо чобан – с 
„деветстотин сиво стадо, / десятото й вакол юнец―, като продаде „петтяхстотин―, ще 
вземе Дойна мома [Качулев 1973:49, №81 – с. Енево, Новопазарско]. На митологично 
равнище богатството и търговията са подвластни на бог Хермес, у славяните – на Влас, 
а разменността в брачните ритуали [Балджиев 7, 1892:114] и „сродяването чрез 
закупуване― [Кюизение 2002:172-178] са обусловени от необходимостта невестата, като 
чужда за рода на младоженеца, да бъде приобщена към него, т. е. дарообменът е 
магическа практика, целяща осигуряване на добро за младото семейство. Затова 
продажбата на част от стадото осигурява пътя на пастира към женитбата му. 

Най-общо стадото на заможния пастир, девицата и нейната коса и мъглата се 
оказват семантични синоними. Те са равноценностни и взаимозаменяеми, а като се има 
предвид песента за съня на Божа майка – те са знаци на божественото. Зловредното 
(мъглата) се оказва в най-висока степен ценно и желано; проекция на 
трансцендентното. Това е характерната за народните представи трансформация на 
отрицателното в положително, на опасното – в добро и полезно. За да се преобърне 
вредителството във вид дарителство. Да се преодолее несигурното и да се осъществи 
основополагащият в митопоезиса преход „космос – хаос – космос―. 

Същинската част на песента с мотив „сиво стадо оплаква рожбите си…― 
разкрива общението между пастира и стадото. Стадото „рони бистри сълзи― и „блее 
жално, милно―. Умилителният негов плач затрогва душата на овчаря – и той, свързан с 
тайните за общуване между различните светове, отговаря на четириногото общество по 
разбираем за него начин: „свири с меден кавал― и „като свири, та говори―. 

Кавалът е знаков атрибут на овчаря и неизменно магическо средство, 
осигуряващо връзката му с другите.  

В цитирания мотив „овчар спасява стадото си― Йован чобан оставя стадото и 
слиза „доле в село―. Засвирва с кавала, та е „свирил два дни, свирил три дни― – време, в 
което похитители отвеждат стадото му. Научавайки за бедата, Йован чобан строшава 
кавала, взема кривака си и тръгва по планината. И отново засвирва, но с „рог 
прекован―, „та развърна сиво стадо― [Костова 1992:183-185]. Аналогично, в мотив 
„стадо, уловено от власи, се връща―, докато Стоян е при излязла из Дунав юда, стадото 
му е „бегало / през тиха, бяла Дунава―, та „във влашка земя―; там власи го улавят и 
поделят, но се скарват за овена Караджа. Стоян засвирва с кавала си – и моли стадото, 
където да е, да се завърне [Костова 1992:179-182]. И в двата случая чрез музика – с 
кавала или с рога, вариант и заместител на кавала, се възстановява нарушената връзка 
между овчаря и стадото. Кавалът/рогът е, който събира и връща овцете при стопанина 
им. С музика овчарят спасява и себе си в случай на беда – чобан Нено е овързан от 
харамии, които искат непосилен за него откуп; той ги моли да развържат ръцете и му 
дадат „писан кавал―, че да се прости със стадото си – засвирва „жално, тажно―, кучетата 
му го разпознават и освобождават [Славейков 1995:228-229, №202]. Отново с музика – 
по коледна песен, посвещавана на хубава и богата мома, като засвирят „със кавали 

жалну-милно―, овчарите примамват и събират стадото си, та минават край Видините 
„равни двори, чимшир порти―, надявайки се „да си видят хубава Вида― [Стефанов 1987: 
№25 – с. Ведрина, Добричко)3. А в любовна песен: „Петър си кавал засвири, / пък 
момите го гледаха – / кутра си мома бендиса― – с кавала той разказва на майка си за 
девойката, с която са „дума думали― [Арх. ШУ, изпяла: Фанка Стоилова Драмалиева – 
на 61 год., с. Аврен, Кърджалийско; записал: Иван Митев Христов, 1.11.1982 г.]. 

Ако тук кавалът/рогът е функционален със звука, който се извежда от него, то в 
някои мотиви не музиката, а самият инструмент е магическо средство, доказващо 
степените на израстване на овчаря. 

В мотив от коледните песни девойка се оглежда с „огледало кокалено― и се 
самоокайва, че си няма „първо либе – вакъл овчар―. Дочуват я трима овчари. Единият, 
както свири, „изтърва си меден кавал, / завлече го бял Дунав―; другият брои стадото и 
„брой забрави, ум загуби―; а третият иска да ѝ вземе китката [Качулев 1973:46, №77 – с. 
Генерал Колево, Варненско]. По вариант на песента, желанието му „не е срамно, не е 
грешно― [Качулев 1973:45, №74 – с. Избул, Шуменско]. „Грешно― е деянието на 
момата, нарушила връзката на овчаря с неговия кавал и объркала преброяването на 
стадото. Но от гледище на песента тази кризисна ситуация е вторична и по същество 
преодолява първичния хаос – липсата на либе за девицата, като възстановява и 
социалната дисхармония.  

По-ярко проблемът е изразен в коледна песен, изпълнявана за домочадието в 
цялата къща – „в свет‘Димитром равни двори― е израсло „едно дръвче ябълково― с „три 
ябълки позлатени, / позлатени, посребрени―. По пътя минават „три делии―. Първият 
хвърля „меден кавал―, но „като фърли, недофърли―, не успява да отбрусне ябълките. Не 
се справя и вторият, който хвърля „писан нужар―. Отбрусва ги третият, хвърляйки 
„златен пръстен―, и като взема ябълките, ги дава да се излеят от тях: „златни чаши и 
кандила― за „черкуви и манастири – / млади булки да винчават, / дребни дица да 
кръщават― [Стефанов 1987: с. Коларци, Тервелско]. 

Символиката на позлатените и посребрени ябълки и връзката им с брачната 
проблематика е ясна [Колева 2014:68]. Съществен е акцентът върху църковната утвар: 
„златни чаши― (потирът) „и кандила―, които в песента се мислят като знаци на 
тайнствата – Венчание: за съединяване и освещаване на невестата и младоженеца, и 
Кръщение: за приобщаване на новородените към рода и християнския свят [Николай, 
Серафим 1991:222-223, 213-214]. И ако опитите на делиите с кавал и с нож (и ножница) 
да отбрусят ябълките са неуспешни, то в същината им тези опити са ценно обучение. 
Обучение, с което младите мъже израстват. Двата опита са свързани с ключово в 
мъжката инициация изпитание, изискващо прецизност и точност (то е вид стрелба) и 
носещо предбрачен характер (протообраз е подвигът на Херакъл в градината на 
Хесперидите). Ако тези два опита бележат ранни и преходни етапи, то третият – със 
„златен пръстен―, е знак за финализиране на посветителния процес. Доказателство, че 
младият човек е вече посветен – и способен да има свое семейство. 

Така атрибутът на овчаря – кавалът, се оказва елемент в сложната система на 
инициационните изпитания. Кавалът е посредник между овчаря и стадото, между 
човека и природата. Той е универсално средство, преодоляващо границите между 
световете, между „тук― и „отвъд―. Осъществявайки мистична връзка с отвъдното, 
кавалът и музиката от него определят отношенията между субектите и явленията; 
пренареждат и превеждат нещата на различно от повседневното равнище. В архаичната 
култура музикалните инструменти принадлежат на отвъдния свят, на мъртвите. Затова 
са свещени, а произведеният от тях звук се смята за глас на духа [Проп 1995:105]. Глас, 

                                                 
3 Варианти: БНТ 6, 1962:103 – Тулчанско; БНПП 2, 1981:110; Качулев 1973:62-63, №109-111. 
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бисер―; това са знаци на небесните селения, разчетени от „граматиче― като: „тъмна 
мъгла – синьо небе, / едно дърво – самси Господ, / клонете му – всички светци― 
[Качулев 1973:66, №118 – Провадийско]. При сватбените песни мъглата често се 
свързва с боязънта на девойката в брачна възраст от предстоящата сватба, но е и топос 
за изобразяване на моминската коса – „гъста като мъгла― [Стоин 1928:1041, № 389]. 
Атрибут с особена сакралномагическа стойност и знак на девицата, нейната коса също 
е: „като овчар със сиво стадо / от бърдо на бърдо― [Илиева 1985:297]. А при любовна 
песен не косата – едната от три моми е „вакла като ягне―, и тъкмо нея овчарят избира за 
себе си: „либе немам, либе да ми стане!― [БНТ 6, 1962:57 – Загъжене, Софийско]. 

За овчаря стадото е обект на предбрачни облози. В коледна песен мома се хвали 
със своите „девет ризи копринени, / десетата й сърма й злато―, а Нойчо чобан – с 
„деветстотин сиво стадо, / десятото й вакол юнец―, като продаде „петтяхстотин―, ще 
вземе Дойна мома [Качулев 1973:49, №81 – с. Енево, Новопазарско]. На митологично 
равнище богатството и търговията са подвластни на бог Хермес, у славяните – на Влас, 
а разменността в брачните ритуали [Балджиев 7, 1892:114] и „сродяването чрез 
закупуване― [Кюизение 2002:172-178] са обусловени от необходимостта невестата, като 
чужда за рода на младоженеца, да бъде приобщена към него, т. е. дарообменът е 
магическа практика, целяща осигуряване на добро за младото семейство. Затова 
продажбата на част от стадото осигурява пътя на пастира към женитбата му. 

Най-общо стадото на заможния пастир, девицата и нейната коса и мъглата се 
оказват семантични синоними. Те са равноценностни и взаимозаменяеми, а като се има 
предвид песента за съня на Божа майка – те са знаци на божественото. Зловредното 
(мъглата) се оказва в най-висока степен ценно и желано; проекция на 
трансцендентното. Това е характерната за народните представи трансформация на 
отрицателното в положително, на опасното – в добро и полезно. За да се преобърне 
вредителството във вид дарителство. Да се преодолее несигурното и да се осъществи 
основополагащият в митопоезиса преход „космос – хаос – космос―. 

Същинската част на песента с мотив „сиво стадо оплаква рожбите си…― 
разкрива общението между пастира и стадото. Стадото „рони бистри сълзи― и „блее 
жално, милно―. Умилителният негов плач затрогва душата на овчаря – и той, свързан с 
тайните за общуване между различните светове, отговаря на четириногото общество по 
разбираем за него начин: „свири с меден кавал― и „като свири, та говори―. 

Кавалът е знаков атрибут на овчаря и неизменно магическо средство, 
осигуряващо връзката му с другите.  

В цитирания мотив „овчар спасява стадото си― Йован чобан оставя стадото и 
слиза „доле в село―. Засвирва с кавала, та е „свирил два дни, свирил три дни― – време, в 
което похитители отвеждат стадото му. Научавайки за бедата, Йован чобан строшава 
кавала, взема кривака си и тръгва по планината. И отново засвирва, но с „рог 
прекован―, „та развърна сиво стадо― [Костова 1992:183-185]. Аналогично, в мотив 
„стадо, уловено от власи, се връща―, докато Стоян е при излязла из Дунав юда, стадото 
му е „бегало / през тиха, бяла Дунава―, та „във влашка земя―; там власи го улавят и 
поделят, но се скарват за овена Караджа. Стоян засвирва с кавала си – и моли стадото, 
където да е, да се завърне [Костова 1992:179-182]. И в двата случая чрез музика – с 
кавала или с рога, вариант и заместител на кавала, се възстановява нарушената връзка 
между овчаря и стадото. Кавалът/рогът е, който събира и връща овцете при стопанина 
им. С музика овчарят спасява и себе си в случай на беда – чобан Нено е овързан от 
харамии, които искат непосилен за него откуп; той ги моли да развържат ръцете и му 
дадат „писан кавал―, че да се прости със стадото си – засвирва „жално, тажно―, кучетата 
му го разпознават и освобождават [Славейков 1995:228-229, №202]. Отново с музика – 
по коледна песен, посвещавана на хубава и богата мома, като засвирят „със кавали 

жалну-милно―, овчарите примамват и събират стадото си, та минават край Видините 
„равни двори, чимшир порти―, надявайки се „да си видят хубава Вида― [Стефанов 1987: 
№25 – с. Ведрина, Добричко)3. А в любовна песен: „Петър си кавал засвири, / пък 
момите го гледаха – / кутра си мома бендиса― – с кавала той разказва на майка си за 
девойката, с която са „дума думали― [Арх. ШУ, изпяла: Фанка Стоилова Драмалиева – 
на 61 год., с. Аврен, Кърджалийско; записал: Иван Митев Христов, 1.11.1982 г.]. 

Ако тук кавалът/рогът е функционален със звука, който се извежда от него, то в 
някои мотиви не музиката, а самият инструмент е магическо средство, доказващо 
степените на израстване на овчаря. 

В мотив от коледните песни девойка се оглежда с „огледало кокалено― и се 
самоокайва, че си няма „първо либе – вакъл овчар―. Дочуват я трима овчари. Единият, 
както свири, „изтърва си меден кавал, / завлече го бял Дунав―; другият брои стадото и 
„брой забрави, ум загуби―; а третият иска да ѝ вземе китката [Качулев 1973:46, №77 – с. 
Генерал Колево, Варненско]. По вариант на песента, желанието му „не е срамно, не е 
грешно― [Качулев 1973:45, №74 – с. Избул, Шуменско]. „Грешно― е деянието на 
момата, нарушила връзката на овчаря с неговия кавал и объркала преброяването на 
стадото. Но от гледище на песента тази кризисна ситуация е вторична и по същество 
преодолява първичния хаос – липсата на либе за девицата, като възстановява и 
социалната дисхармония.  

По-ярко проблемът е изразен в коледна песен, изпълнявана за домочадието в 
цялата къща – „в свет‘Димитром равни двори― е израсло „едно дръвче ябълково― с „три 
ябълки позлатени, / позлатени, посребрени―. По пътя минават „три делии―. Първият 
хвърля „меден кавал―, но „като фърли, недофърли―, не успява да отбрусне ябълките. Не 
се справя и вторият, който хвърля „писан нужар―. Отбрусва ги третият, хвърляйки 
„златен пръстен―, и като взема ябълките, ги дава да се излеят от тях: „златни чаши и 
кандила― за „черкуви и манастири – / млади булки да винчават, / дребни дица да 
кръщават― [Стефанов 1987: с. Коларци, Тервелско]. 

Символиката на позлатените и посребрени ябълки и връзката им с брачната 
проблематика е ясна [Колева 2014:68]. Съществен е акцентът върху църковната утвар: 
„златни чаши― (потирът) „и кандила―, които в песента се мислят като знаци на 
тайнствата – Венчание: за съединяване и освещаване на невестата и младоженеца, и 
Кръщение: за приобщаване на новородените към рода и християнския свят [Николай, 
Серафим 1991:222-223, 213-214]. И ако опитите на делиите с кавал и с нож (и ножница) 
да отбрусят ябълките са неуспешни, то в същината им тези опити са ценно обучение. 
Обучение, с което младите мъже израстват. Двата опита са свързани с ключово в 
мъжката инициация изпитание, изискващо прецизност и точност (то е вид стрелба) и 
носещо предбрачен характер (протообраз е подвигът на Херакъл в градината на 
Хесперидите). Ако тези два опита бележат ранни и преходни етапи, то третият – със 
„златен пръстен―, е знак за финализиране на посветителния процес. Доказателство, че 
младият човек е вече посветен – и способен да има свое семейство. 

Така атрибутът на овчаря – кавалът, се оказва елемент в сложната система на 
инициационните изпитания. Кавалът е посредник между овчаря и стадото, между 
човека и природата. Той е универсално средство, преодоляващо границите между 
световете, между „тук― и „отвъд―. Осъществявайки мистична връзка с отвъдното, 
кавалът и музиката от него определят отношенията между субектите и явленията; 
пренареждат и превеждат нещата на различно от повседневното равнище. В архаичната 
култура музикалните инструменти принадлежат на отвъдния свят, на мъртвите. Затова 
са свещени, а произведеният от тях звук се смята за глас на духа [Проп 1995:105]. Глас, 

                                                 
3 Варианти: БНТ 6, 1962:103 – Тулчанско; БНПП 2, 1981:110; Качулев 1973:62-63, №109-111. 
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който по обратен ред прокарва път към света, откъдето идва. Този глас покорява и 
завладява всички. Непреодолима е и притегателната сила на звуците от кавала – за 
стадото, за юди и самодиви из планините, за млади и стари по сборове и седенки. 

Поразителен с чистосърдечието си е „разговорът― в мотива „сиво стадо оплаква 
рожбите си…―, изповед на сродени и разбиращи се сърца е той. Езикът, който ги 
свързва, е език на болката и съпричастността, на добротата и надеждата. Показателна е 
етичната формула, с която овчарят се обръща към стадото: „Ой те тебе, сиво стадо, / 
сиво стадо, ваклошато, / ваклошато, тънкорунно―. Обръщението „Ой те тебе―, 
последвано от спираловидните повторения „сиво стадо― и „ваклошато―, вплита и 
загрижеността на овчаря към стадото, която е разновидност на социалната 
характеристика; и ценените от икономическа гледна точка черти – стадото е 
тънкорунно, а тънкорунните породи овце са предпочитани; но и кротостта, смиреността 
на четириногите създания – ваклошати, т.е. с черни, големи и добри очи. Своеобразната 
„социалност― се провижда по-нататък в анафоричното „що ми― – чрез етичния датив 
„ми―: „що ми рониш бистри сълзи, / що ми блееш жално, милно?―. Присъства тя и в 
мотива „стадо, уловено от власи, се връща―, при който овчарят Стоян свири-говори на 
стадото си: „Мили байнови овчици…― [Костова 1992:179-182]. В мотива „сиво стадо 
оплаква рожбите си…― е подчертана икономическата характеристика, кодирана по-
нататък от „джелепите цариградски―. Тревожен поради плача на стадото, овчарят търси 
причината и вината у себе си: „Не съм ли те аз напасъл /…/ не съм ли те аз напоил /…/ 
не съм ли те аз пладнувал―. Основните топоси в тази блокова структура: тревата, водата 
и гората, са проекция на подредения космос и световната хармония. Те са 
пространствени категории, свързани с посвещението и преходния период. Като 
разкриват задълженията на добрия пастир, поредицата синтактично-синонимични 
изречения, основани на дистантната анафора „не съм ли те аз…―, чрез отрицателните 
по същество формули, включени в глобалната въпросителна структура, изискват 
отговор-оценка от четириногото общество. Чрез проблематиката на „социалността―, 
събирателният образ на стадото поема функцията на дарител – то непрестанно в 
ежедневието изпитва уменията на овчаря, но и го възнаграждава/възхвалява с оценката 
си. 

Стадото отговаря с познатата етическа формула: „Ой те тебе…―, за да подчертае в 
спираловидното повторение „баш чобанин―, т. е. пръв, главен, че овчарят изпълнява 
задълженията си по най-добрия възможен начин, че е способен и отговорен стопанин. 
Това в коледните песни се желае на подрастващото още момче, както и на млад, женен 
мъж. Постигането на тази оценка означава, че овчарят е овладял умението да изведе 
отговорностите преди своите желания; че може да надмогне себе си заради другите. 

За разлика от песни, в които пастирът кълне стадото си, че не може да се находи 
„зима сос дружина, / лето сос девойки― [Славейков 1995:109, №95). Или като „Яйо, 
младо яловарче―, който уговаря другаря си да запладнят стадото „в суходол без вода, в 
сух пожар без трева―, за да разбере то, как тъгува овчарят „лете за тлаките, есен за 
седенки― [Славейков 1995:110, №96]. И ако подобна проява разкрива незрялата младост 
и неопитността на овчаря, то недопустимо е другото – безукорният някога овчар, водил 
стадото на паша „по връф планина―, по трева „сè детелина―, за вода – по изворите, а по 
пладне – на почивка „под зелен явор―, след женитбата си да оставя стадото „покрай 
селото―: трева да пасе „покрай мегите―, вода да пие „по речишчата―, пладне да 
пладнува „покрай стреите― [Славейков 1995:161, №156). И пастирът, и близките му 
знаят – обгрижването на стадото налага отдалечаване от селото и людете. Въпреки 
оплакванията на моми и млади невести, че: „Овчар е туга голема: / лете летуйе у 
Влашко, / зиме зимуйе у Банско…― [Славейков 1995:109, №94]. 

Овчарят в митопоетическата традиция поема функциите на хранител и защитник, 
на пътеводител, патриарх. Поради своята отделеност от човешкия колектив, той има 
особено положение сред хората. Причастен е към природната мъдрост. Познава 
тайните на общуване с растения и животни, с небесните светила и със същества от 
подземното царство. Намирайки се по-близо до природата, отколкото до културата; до 
животинския свят, отколкото до човешкия, овчарят въплъщава преходното, 
неустановеното и способства трансформацията на природата в култура. 

При мотива „сиво стадо оплаква рожбите си…― достойнството на овчаря е 
безспорно. Не пастирът е причина за проливаните от стадото сълзи. Жалостният плач 
на четириногите е провокиран от това, което те са „чули и разбрали― – „че са дошли 
джелепите, / джелепите цариградски―. Контекстовите синоними „чули и разбрали― и 
спираловидното повторение „джелепите― водят до „съсредоточено-повторителна 
забавеност― [Георгиев 1976], посредством която се акцентира и причината за този плач: 
защото „джелеп― най-общо означава търговец на добитък. 

Става дума за категория население в Османската империя, натоварено от XV век с 
доставката на дребен добитък (овце, кози) за изхранване на населението в големите 
градове и армията. Едри търговци, които с разрастването на търговията от XVIII век 
натрупват парични средства, джелепите са предимно заможни българи – най-вече от 
Копривщица, Панагюрище, Котел, Дебърско и др., където се утвърждават известни 
джелепски родове, с влияние пред османските власти, но и с възможност да подпомагат 
просветното дело и борбата за черковна независимост на сънародниците си. Затова в 
народните песни джелепите се ползват с авторитет и престиж. В коледна песен с мотив 
„джелеп Нено разпитва за стадото си―, се оказва, че стадото му е „лично и обично―, 
разпознаваемо [БНТ 5, 1962: <http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/5/63.htm> – 
Софийско]. 

В изпълнявана от момите водичарки на Богоявление песен с мотив „дар за 
момите―, „стар ми джелеп― седи „на сребарни столове― и обещава всяка мома да получи 
в дар по дукат [БНТ 5, 1962: <http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/5/150.htm> – Щипско]. 
Златна монета на Венеция, възприета в Османската империя като дребна монета и като 
такава – в обращение сред българите до XIX век [Харитонов:29-30], дукатът въплъщава 
щедростта на стопанина джелеп, а в съчетание със сребърните столове изразява 
богатството и високия му социален статус, който на митопоетическо равнище се 
свързва със светлинната символика и космичното. Към връзката на персонажа с 
лунарното препраща и семейно-битова песен, според която Стана е останала без баща; 
майка ѝ я дава за снаха на „хубави ореховчане―, като: „джелепе са людето―, а синът им 
„Стоян е ясен месече― [БНТ 7, 1962:207-209 – Софийско]. Престижността на 
джелепството тук се надгражда с представата за хубост – класификатор с онтологична 
стойност, свързан със сакралното и митопоетичното. И ако хубостта на младия джелеп 
Стоян въплъщава абсолютното добро, то лъжата на Станиния чичо, че е „грозно 
момчето―, както и обяснението му, съдържащо космични класификатори: „дваж го е 
вода носила, / триж го е змия хапала―, предизвиква хаос и нередност – Стана се обесва 
на „тая суха череша― [БНТ 7, 1962:207-209]. В традицията, знае се, самоубийството е 
грях и постигнатият от „грешна― смърт: „на черква не го занисат, / попове не го 
припяват, / тайфата не го желеят, / земята не го приима― [БНТ 7, 1962:475-476 – 
Малкотърновско]. 

Показателен за характеризиране на джелепството е мотивът „молят ме, мамо, три 
моми хубави― – първата мома, влахиня, обещава на персонажа, ако се ожени той за нея, 
да му донесе „прекия―: „до триста зевгар биволе, / петстотин крави ялови, / хиляда овни 
каръмски, / на Стамбол нова салхана― – и той ще стане „младо джелепче―, хората ще 
му завиждат [БНТ 6, 1962:64; БНПП 5, 1982:34-36]. Песента е повсеместно 
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който по обратен ред прокарва път към света, откъдето идва. Този глас покорява и 
завладява всички. Непреодолима е и притегателната сила на звуците от кавала – за 
стадото, за юди и самодиви из планините, за млади и стари по сборове и седенки. 

Поразителен с чистосърдечието си е „разговорът― в мотива „сиво стадо оплаква 
рожбите си…―, изповед на сродени и разбиращи се сърца е той. Езикът, който ги 
свързва, е език на болката и съпричастността, на добротата и надеждата. Показателна е 
етичната формула, с която овчарят се обръща към стадото: „Ой те тебе, сиво стадо, / 
сиво стадо, ваклошато, / ваклошато, тънкорунно―. Обръщението „Ой те тебе―, 
последвано от спираловидните повторения „сиво стадо― и „ваклошато―, вплита и 
загрижеността на овчаря към стадото, която е разновидност на социалната 
характеристика; и ценените от икономическа гледна точка черти – стадото е 
тънкорунно, а тънкорунните породи овце са предпочитани; но и кротостта, смиреността 
на четириногите създания – ваклошати, т.е. с черни, големи и добри очи. Своеобразната 
„социалност― се провижда по-нататък в анафоричното „що ми― – чрез етичния датив 
„ми―: „що ми рониш бистри сълзи, / що ми блееш жално, милно?―. Присъства тя и в 
мотива „стадо, уловено от власи, се връща―, при който овчарят Стоян свири-говори на 
стадото си: „Мили байнови овчици…― [Костова 1992:179-182]. В мотива „сиво стадо 
оплаква рожбите си…― е подчертана икономическата характеристика, кодирана по-
нататък от „джелепите цариградски―. Тревожен поради плача на стадото, овчарят търси 
причината и вината у себе си: „Не съм ли те аз напасъл /…/ не съм ли те аз напоил /…/ 
не съм ли те аз пладнувал―. Основните топоси в тази блокова структура: тревата, водата 
и гората, са проекция на подредения космос и световната хармония. Те са 
пространствени категории, свързани с посвещението и преходния период. Като 
разкриват задълженията на добрия пастир, поредицата синтактично-синонимични 
изречения, основани на дистантната анафора „не съм ли те аз…―, чрез отрицателните 
по същество формули, включени в глобалната въпросителна структура, изискват 
отговор-оценка от четириногото общество. Чрез проблематиката на „социалността―, 
събирателният образ на стадото поема функцията на дарител – то непрестанно в 
ежедневието изпитва уменията на овчаря, но и го възнаграждава/възхвалява с оценката 
си. 

Стадото отговаря с познатата етическа формула: „Ой те тебе…―, за да подчертае в 
спираловидното повторение „баш чобанин―, т. е. пръв, главен, че овчарят изпълнява 
задълженията си по най-добрия възможен начин, че е способен и отговорен стопанин. 
Това в коледните песни се желае на подрастващото още момче, както и на млад, женен 
мъж. Постигането на тази оценка означава, че овчарят е овладял умението да изведе 
отговорностите преди своите желания; че може да надмогне себе си заради другите. 

За разлика от песни, в които пастирът кълне стадото си, че не може да се находи 
„зима сос дружина, / лето сос девойки― [Славейков 1995:109, №95). Или като „Яйо, 
младо яловарче―, който уговаря другаря си да запладнят стадото „в суходол без вода, в 
сух пожар без трева―, за да разбере то, как тъгува овчарят „лете за тлаките, есен за 
седенки― [Славейков 1995:110, №96]. И ако подобна проява разкрива незрялата младост 
и неопитността на овчаря, то недопустимо е другото – безукорният някога овчар, водил 
стадото на паша „по връф планина―, по трева „сè детелина―, за вода – по изворите, а по 
пладне – на почивка „под зелен явор―, след женитбата си да оставя стадото „покрай 
селото―: трева да пасе „покрай мегите―, вода да пие „по речишчата―, пладне да 
пладнува „покрай стреите― [Славейков 1995:161, №156). И пастирът, и близките му 
знаят – обгрижването на стадото налага отдалечаване от селото и людете. Въпреки 
оплакванията на моми и млади невести, че: „Овчар е туга голема: / лете летуйе у 
Влашко, / зиме зимуйе у Банско…― [Славейков 1995:109, №94]. 

Овчарят в митопоетическата традиция поема функциите на хранител и защитник, 
на пътеводител, патриарх. Поради своята отделеност от човешкия колектив, той има 
особено положение сред хората. Причастен е към природната мъдрост. Познава 
тайните на общуване с растения и животни, с небесните светила и със същества от 
подземното царство. Намирайки се по-близо до природата, отколкото до културата; до 
животинския свят, отколкото до човешкия, овчарят въплъщава преходното, 
неустановеното и способства трансформацията на природата в култура. 

При мотива „сиво стадо оплаква рожбите си…― достойнството на овчаря е 
безспорно. Не пастирът е причина за проливаните от стадото сълзи. Жалостният плач 
на четириногите е провокиран от това, което те са „чули и разбрали― – „че са дошли 
джелепите, / джелепите цариградски―. Контекстовите синоними „чули и разбрали― и 
спираловидното повторение „джелепите― водят до „съсредоточено-повторителна 
забавеност― [Георгиев 1976], посредством която се акцентира и причината за този плач: 
защото „джелеп― най-общо означава търговец на добитък. 

Става дума за категория население в Османската империя, натоварено от XV век с 
доставката на дребен добитък (овце, кози) за изхранване на населението в големите 
градове и армията. Едри търговци, които с разрастването на търговията от XVIII век 
натрупват парични средства, джелепите са предимно заможни българи – най-вече от 
Копривщица, Панагюрище, Котел, Дебърско и др., където се утвърждават известни 
джелепски родове, с влияние пред османските власти, но и с възможност да подпомагат 
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в дар по дукат [БНТ 5, 1962: <http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/5/150.htm> – Щипско]. 
Златна монета на Венеция, възприета в Османската империя като дребна монета и като 
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Показателен за характеризиране на джелепството е мотивът „молят ме, мамо, три 
моми хубави― – първата мома, влахиня, обещава на персонажа, ако се ожени той за нея, 
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разпространена, като най-популярна е в Габровско, Търновско, Северна Добруджа, във 
Врачанско, Самоковско, Свиленград, Хасковско, Годечко, Прилеп, Тетовско, Крушево 
и др. Освен богатството, измерено в глави добитък, знаков маркер е наличието на 
салхана (кланица), при това – нова, и в Стамбол! – и като резултат: оценката/завист на 
другите. Свързаното с престолния град е стойностно4. Ценността на сакралното благо 
се измерва чрез отдалечеността, аналогично на изискването „през девет планини 
(царства), та в десета (-о)― от вълшебните приказки. В коледна песен момчетата от 
селото са на работа: „кой във Ямбол, кой във Одрин―, а либето на момата – „чак в 
Цариград, на мандрите―, и изпитание е очакването на завръщането му [Костова 
1992:174]. 

Маркерът, че джелепите идат от Цариград, зададен в мотива „сиво стадо оплаква 
рожбите си…― с постоянния епитет „цариградски―, в синтезиран вид активизира 
познатото във фолклора знание, като подчертава идеята за сакралност. Уважавани, 
авторитетни, знак за свръхценност от гледище на людете, за стадото на чобан Георги 
джелепите са носител на неизбежна смърт. 

Четириногото общество знае и оплаква жертвата, която предстои да даде – своите 
„милни рожби―, „агънцата ваклошати, / ваклошати, късороги―. Ако спиралното 
повторение „ваклошати― връща към началото и чрез словата на овчаря преакцентира 
смиреността и кротостта на овцете, то чрез новопоявилия се епитет „късороги― песента 
изразява младостта и невинността на агнетата, но разкрива и съществено изискване на 
обредността – за родово-семейна жертва се изисква мъжко агне. В плача си стадото 
изяснява: джелепите ще вземат агнетата „да ги колят сутрин рано, / сутрин рано на 
Гергьовден―. 

Тук песента завършва. Липсва познатият на коледните песни финален благослов5, 
но е известно: св. Георги е може би най-почитаният сред българите светец, а неговият 
празник – по-хубав от Великден [Маринов 1994:592]. Това обуславя мистичното 
преобразуване на явното в песента – оплакването на агнетата, в неговата 
противоположност. За стадото – не, но за людете, за тези, към които е адресирана 
песента – овчари, джелепи и свързаните с тях дейности – близката смърт на младите 
животни се преосмисля като благословена. Понеже е в чест на св. Георги и всеобщото 
възраждане; за бъдещо плодородие и благоденствие. Неслучайно условен превод от 
сакралното към човешкото, мистична проекция на светеца е пастирът на стадото – 
„вакъл овчар, сам си Георги―. 

Защото от библейските времена, от историята на Авраам и неговия син Исаак 
(Бит. 22: 2-13), по Божия наредба, агнецът замества човека и осигурява неговото 
щастие. В народнопесенните мотиви „Аврамова жертва―, „дете, обречено на Бога―, 
„пожертване на собствено дете― е показано, че сам Господ спуска жертвено агне или 
глас от небето съобщава за животното, заменящо обреченото дете [СбНУ 60, ч. 1, 
1993]. А в някои варианти на гергьовденската песен с мотив „дете-курбан остава живо в 
пещта―, тъкмо детето приема обречеността си със смирение и готовност: „дето я нящо 
за Бога, / за нега, мамо, не плачи―. И дава указания, как баща му да привърже ръцете и 
нозете му, за да не би неволно детето да нарани баща си при жертвения акт [СбНУ 60, 
ч. 1, 1993:370-371, №491]. 
                                                 
4 Топоси, изобразяващи женската хубост, се преакцентират, като се свържат със 
Стамбол/Стамбул/Цариград. Очите на момата са като „гюлове стамболски― [БНПП 1, 1981:277-285] или 
„стамболски филджани― [Славейков 1995:57, №29]. Веждите ѝ – вити като „гайтан стамбулски― [Савов 
1928:41]. Лицето – „симид […] цариграшки― [СбНУ 6, 1891:11]. Фигурата като цяло е „стамбулска 
селвие― [БНПП 5, 1982:14] или „стамбулска севлия― [Славейков 1995:106, №91]. А за майстора зидар във 
формула от моминските гадания при ладуване се казва, че: „В Цариграда дюлгери делат, / треските им 
тука падат― [Качулев 1973:224, №452 – Търговищко). 
5 От типа: „Туй наздраве, свети Георге!―, или: „Тебе пеем, вакъл овчар, / тебе пеем, Бога славим―, и пр. 

В този аспект плачът на майките, мислени в сборния образ на стадото, се оказва 
изпитание за овчаря, но и преход към доброто, благопожелание за бъдните дни. И 
колкото по-грижовен е овчарят, колкото по-уважавани са джелепите и майсторите от 
свързаните с тях деятелности, толкова по-щастливи в социален план ще са те и техните 
семейства.  
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Teşekkür 

Bu yazımızı hazırlarken yaptığımız araştırmalar esnasında bize yardımcı olan rahmetli Sadiye 
Ehliman‟ı, rahmetli Mehmet Topal‟ı, rahmetli Ayşe Müsamettin‟i, rahmetli Ahmet Rahim‟i, rahmetli 
Hilmi Hacıhüsmen‟i anıyor kendilerine Allah‟tan rahmet diliyoruz. Yaşayanlar arasından yardımını 
gördüğümüz Saliha Ehlimanova‟ya, Selime Gakçı‟ya, Şevkiye Sadık‟a, Emine Akifova‟ya ve Hasan 
Küçük‟e  teşekkürlerimizi sunuyoruz.  
 

Ġnsan, toplu halde yaĢayan ve bebeklik süresi en uzun olan canlı varlıktır. Ġnsan, içinde 
doğup büyüdüğü topluma göre Ģekillenmektedir. ToplumsallaĢma, ailede baĢlar ve bu halka 
gittikçe geniĢler. Kültür, toplumları Ģekillendiren önemli faktörlerden biridir. Kültürün de 
iskeleti geleneklerdir. Geleneklerini toplumlar, uzun zaman içinde kazanırlar ve değiĢmeleri 
de zordur. Milletleri diğer milletlerden ayıran özelliklerden biri gelenektir. Bir toplumun 
devamlılığı için geleneklerinin yeni nesillerde yaĢatılması önemlidir [Dikici 2001: 251].  

Bir milleti meydana getiren unsurları, sosyologlar genellikle; dil, din, tarih, hukuk, örf 
ve adetler gibi ortak değerlerin bütünü olarak sayarlar. Birçoğu da, kendine has bir milli 
kültür değerleri etrafında birleĢen ve kader birliği etmiĢ insan topluluğu olarak kabul ederler 
[Cebeci, Belenli 2009: 280]. 

Bu çalıĢmamızda, geçen yüzyılın ortalarında Venets‘te1 uygulanan bazı gelenek ve 
görenekleri, kaynak kiĢilerden elde ettiğimiz bilgi, derlediğimiz bazı halk bilimi 
örneklerinden yararlanarak sunmaya çalıĢacağız. Köyün tarihi ve eski Türkçe adından söz 
ederken çeĢitli araĢtırmacıların elde ettikleri bulgularla birlikte kaynak kiĢilerin hafızasında 
korunmuĢ köyün sözlü tarihine de değineceğiz. 

                                                 
1 Türkçe adı: Köklüce. 
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Venets, Bulgaristan‘ın kuzeydoğusunda, Ludogorie (Türkçe: Deliorman2)   bölgesinde 
bulunan, ġumen3 iline bağlı on üç köylü belediye ve bu belediyenin merkezi olan köydür. 

Deliorman, AĢağı Tuna Ovası‘nda yer alan; Ruse4, Razgrat5, Silistra6, ġumen ve 
Dobriç7 Ģehirlerini de kapsayan eskiden uzun zaman balta girmemiĢ gizemli ve ulaĢımı 
zorlaĢtıran geniĢ bir bölgedir. 

Eski Osmanlı kaynaklarında Deliorman‘dan Ağaç Denizi adıyla bahsedilir 
[Babinger‘den akt. Marinov 1941: 6].  

―Deliorman‘a o zaman Ağaç Denizi denirdi. Çünkü sık, güneĢ geçmez ormanlarla 
kaplıydı. AĢık PaĢazade aynı tabiri kullanır. ġeyh Bedrettin‘in torunu Hafız Halil‘in atasını 
müdafaa için yazdığı mesnevisinde aynı tabir vardır: ―DüĢtü Ağaç Denizi‘ne merhale‖ diye 
yazmaktadır. Sonraları Deliorman denilmiĢ, resmi kayıtlarda ise Divane Orman tabiri geçer.‖ 
[Keskioğlu‘ndan alınt. Hezarfen 1993: http://www.cemvakfi.org.tr/tum-haberler/demir-baba-
yazilari/]  

Embiya Ulusoy, ―Deliorman‖ adlı kitabında Deliorman‘ı konu almıĢ tarihçilerin, 
seyyahların ve araĢtırmacıların yazdıklarını gözden geçirip Ağaç Denizi ve Deliorman 
adlarının geçtiği kaynaklardan bilgi aktarmıĢtır [Ulusoy 2003: 16-21].  

Venets, Deliorman‘ın en güzel köylerinden biridir. Kanagöl deresi ve iki kolu kıyılarına 
oturmuĢ, ġumen‘in 35 km kuzeyinde, ġumen-Silistra Ģehirlerini birbirine bağlayan karayolu 
üzerinde bulunan bir Türk köyüdür.  

01.02.2011 verilerine göre köyün nüfusu 709 kiĢidir [bk. Kostova, Krusteva, Beleva 
2012: 323].  

 
Venets’in Tarihi 

 
11 Ekim 1934‘te, 3070 No‘lu Bakanlar Kurulu Emirnamesi ile Köklüce‘nin adı Venets 

olarak değiĢtirilmiĢtir [Ehlimanova 1980: 19]. 
Venets‘in ne zaman kurulduğu tam ve kesin olarak bilinmemektedir. Ancak köyün 

kuruluĢ ve tarihine iliĢkin önemli bilgilerin değiĢik araĢtırmacıların yayınladıkları daha 
kapsamlı araĢtırmalar içerisinde yer aldığını görmekteyiz. Bunlar gözden geçirildiğinde köyün 
en az 484 senelik bir geçmiĢinin olduğu ortaya çıkmaktadır.   

Bu konuda Necdet Z. Gezer ile Kemal Gözler‘in çalıĢmaları olmuĢ, sonuç olarak önemli 
kaynak ve bilgilere ulaĢılmıĢtır. Osmanlı arĢivlerindeki mevcut kaynaklardan elde ettikleri 
köyle ilgili önemli kayıtlar, yayınlamıĢ oldukları ―Yeniçiftlik Beldesi: Tarihi, Ekonomisi, 
Sosyal ve Kültürel Yapısı‖ adlı kitabın ―Köklüce Tarihi‖ alt bölümünde gösterilmiĢ, 
yorumlanmıĢ ve bazı sonuçlar elde edilmiĢtir. Kayıtlardan üçünün fotokopileri de orada yer 
almıĢtır [bk. Gezer,  Gözler 2003: 42-48]. 

Köye iliĢkin söz konusu kayıtlar sırasıyla 1530 [a.y.: 42], 1545 [a.y.: 43-44], 1642 [a.y.: 
45], 1845 [a.y.: 46-47] ve 1873 [a.y.: 47] yıllarına aittir. Bu kayıtlardan adının Köklüce 
olduğunu, köyde ellici ve eĢkinci nüfusun yaĢadığını öğreniyoruz. Elliciler, yörük ve 
müsellemlerin sefere gitmeyip evde kalan ve gidene elliĢer akçe veren yamaklarıdır. 
Eşkinciler, müsellem, yaya, yörük gibi sefere katılan kiĢilere denir. Müsellemler, savaĢ 
zamanında askerî hizmete girerler, ama barıĢ zamanında ziraat ile meĢgul olurlardı ve bu 
hizmetleri karĢılığında vergiden muaf tutulurlardı [a.y.: 42]. 

                                                 
2 Günümüzde Ludogorie ile birlikte Deliorman toponimi de Bulgarcada yaygın olarak kullanılmaktadır. 
3 Türkçe: ġumnu. 
4 Türkçe: Rusçuk. 
5 Türkçe: Hezargrad. 
6 Türkçe: Silistre. 
7 Türkçe: Hacıoğlu Pazarcık. 

1530 tarihli Tapu Tahrir Defteri‘ndeki en eski kayıttan Köklüce‘de sadece 4 hane 
ellicinin yaĢadığını öğreniyoruz. Necdet Z. Gezer ile Kemal Gözler, Köklüce köyünde sadece 
4 hane ellici bulunduğunu göz önünde bulundurarak Köklüce‘nin 1530‘dan birkaç yıl önce 
[a.y.: 42], birkaç eĢkinci/ ellici aile tarafından 1500‘lerin baĢında kurulduğunu tahmin 
ediyorlar [a.y.: 44].   

Köy sakinlerinin adlarının listesini içeren ikinci Tapu Tahrir Defterine göre, 1545‘te 
köyde 11 hane, 10 bekar erkek, 3 eĢkinci aile, 4 de eĢkinci oğlu aile reisinin olduğunu 
öğreniyoruz. Dikkati çeken baĢka bir husus da Köklücelilerden bazılarının Umur, Ġnebey, 
Kubat, Malkoç, Koçak, Bali gibi öz Türkçe isimleri taĢımalarıdır [a.y.: 44]. 1642 yılından 
kalan Niğbolu ve Silistre Avarız Haneleri Defterine göre ise Köklüce‘de hepsi Müslüman 
toplam 30 hane yaĢamaktadır. Defter, bu hanelerin listesini içerir [a.y.: 45]. 1845 yılı 
Temettüat Defteri‘nde hepsi Müslüman toplam 46 hane vardır. Bu defter Köklüce‘deki hane 
numaralarını, hane reislerinin isim listesini ve sahip oldukları tarla miktarını içerir [a.y.: 45-
47]. 1873 Tuna Vilayet Salnamesi‘nden de, Köklüce‘de 78 hanenin yaĢadığını ve bunların 
hepsinin Türk olduğunu öğreniyoruz [a.y.: 47]. 

Saliha Ehlimanova‘nın 1980 yılında sosyoloji alanında savunmuĢ olduğu yüksek lisans 
tezinde köyün kurulma tarihiyle ilgili bazı önemli bilgilere rastlamaktayız. Köyle ilgili 1573 
yılına ait bir belgenin olduğunu öğreniyoruz. Bu, ġumnu kazası CelepkeĢan8 Defteri‘dir. 
Orada köyden ―Köklüce‖ adıyla bahsedilmektedir [Ehlimanova 1980: 19].  

S. Ehlimanova, tezinde baĢka bir belgenin varlığından da bahsetmektedir. Bu, ġumnu 
kazası tımar köylerini içeren, ancak üzerinde tarih kaydı bulunmayan defterdir. Onda köy, 
―Hatip Mahallesi‖ adıyla kaydedilmiĢtir. Bazı tahminlere göre köyün ilk adı da budur [a.y.]. 

Köyün kuruluĢ tarihi ve adıyla ilgili bilgi veren baĢka bir araĢtırmacı da geçen yüzyılın 
otuzlu yıllarında Deliorman‘ı gezip dolaĢan Vasil Marinov‘dur. ―Deliorman‖ baĢlıklı 
kitabından Ģunları öğrenmekteyiz: ―Sultan Mahmut zamanında adı Seyiz Ali‘dir, daha 
sonraları yeniden adlandırılıp Köklüce olmuĢtur. Ağaçlar kesilip köklenerek ormanın ortasına 
açılan bir alana yaklaĢık dört yüz yıl önce Müslümanlar tarafından kurulmuĢtur.‖ [Marinov 
1941: 152-153]. 

Vasil Marinov‘un Venets ile ilgili yazısını incelerken göze çarpan ve okuyucuyu 
karıĢıklığa uğratan husus, yazar tarafından Seyiz Ali adının I. Mahmut‘un hükümdarlık 
sürdüğü yıllara (1730-1754) tesadüf ettiğinin belirtilmesidir. Ġçinde Köklüce adı geçen 1530 
yılına ait eski Osmanlı Tapu Tahrir Defteri‘ni göz önünde bulunduracak olursak bunun pek 
mümkün olmadığını anlamıĢ oluruz. 

Mehmet Topalov, 1941 yılında 101 yaĢında ölen büyükannesinden öğrendiklerini 
anlatırken Ģunları söylemiĢti: ―Köklüce‘nin eski adlarından ilki Seit Ali‘dir ve köy bu adı 
taĢıyan kiĢi tarafından kurulmuĢtur. Hatipler Mahallesi ve Köklüce adları ise daha sonraları 
konulmuĢtur.‖ 

Muhtemelen V. Marinov‘un köyü ziyaretinde ―Seyit‖ adını yanlıĢ olarak ―Seyiz‖ 
Ģeklinde kaydetmiĢ olabileceğini düĢünüyoruz. Bundan baĢka bir de Sultan Mahmut adının 
kendine yanlıĢ söylenmiĢ ya da yanlıĢ anlaĢılma sonucu tarafından doğru kaydedilmemiĢ 
olabileceğini de tahmin ediyoruz.  

E. Ulusoy, Konar Göçer Yörükan Taifesinden Köklüce (Göklüce) cemaatinin ġumnu 
tarafına yerleĢtiği bilgisinden yola çıkarak köyün kurucularının bunlar olduğunu, köyün adını 
da onların verdiğini kanısını ifade eder  [Ulusoy 2003: 208]. 

AraĢtırmalarımız esnasında bize kaynaklık eden kiĢiler, köyün kuruluĢuyla ilgili ilginç 
hikâyeler anlattıllar. Köyün kuruluĢ öyküsü aĢağıdaki gibi anlatılmaktadır. 

                                                 
8 CelepkeĢan, devlet tarafından yüklenen bir yükümlülük olmak üzere Ġstanbul‘un et gereksinimini 

sağlamak için özellikle koyun baĢta olmak üzere canlı hayvan getiren ve bunları kasaplara satan kimse 
demektir [bk. Tayar, M. (Tarihsiz). On-line: http://www.dunyagida.com.tr/yazar.php?id=12&nid=2935]. 
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oturmuĢ, ġumen‘in 35 km kuzeyinde, ġumen-Silistra Ģehirlerini birbirine bağlayan karayolu 
üzerinde bulunan bir Türk köyüdür.  

01.02.2011 verilerine göre köyün nüfusu 709 kiĢidir [bk. Kostova, Krusteva, Beleva 
2012: 323].  

 
Venets’in Tarihi 

 
11 Ekim 1934‘te, 3070 No‘lu Bakanlar Kurulu Emirnamesi ile Köklüce‘nin adı Venets 

olarak değiĢtirilmiĢtir [Ehlimanova 1980: 19]. 
Venets‘in ne zaman kurulduğu tam ve kesin olarak bilinmemektedir. Ancak köyün 

kuruluĢ ve tarihine iliĢkin önemli bilgilerin değiĢik araĢtırmacıların yayınladıkları daha 
kapsamlı araĢtırmalar içerisinde yer aldığını görmekteyiz. Bunlar gözden geçirildiğinde köyün 
en az 484 senelik bir geçmiĢinin olduğu ortaya çıkmaktadır.   

Bu konuda Necdet Z. Gezer ile Kemal Gözler‘in çalıĢmaları olmuĢ, sonuç olarak önemli 
kaynak ve bilgilere ulaĢılmıĢtır. Osmanlı arĢivlerindeki mevcut kaynaklardan elde ettikleri 
köyle ilgili önemli kayıtlar, yayınlamıĢ oldukları ―Yeniçiftlik Beldesi: Tarihi, Ekonomisi, 
Sosyal ve Kültürel Yapısı‖ adlı kitabın ―Köklüce Tarihi‖ alt bölümünde gösterilmiĢ, 
yorumlanmıĢ ve bazı sonuçlar elde edilmiĢtir. Kayıtlardan üçünün fotokopileri de orada yer 
almıĢtır [bk. Gezer,  Gözler 2003: 42-48]. 

Köye iliĢkin söz konusu kayıtlar sırasıyla 1530 [a.y.: 42], 1545 [a.y.: 43-44], 1642 [a.y.: 
45], 1845 [a.y.: 46-47] ve 1873 [a.y.: 47] yıllarına aittir. Bu kayıtlardan adının Köklüce 
olduğunu, köyde ellici ve eĢkinci nüfusun yaĢadığını öğreniyoruz. Elliciler, yörük ve 
müsellemlerin sefere gitmeyip evde kalan ve gidene elliĢer akçe veren yamaklarıdır. 
Eşkinciler, müsellem, yaya, yörük gibi sefere katılan kiĢilere denir. Müsellemler, savaĢ 
zamanında askerî hizmete girerler, ama barıĢ zamanında ziraat ile meĢgul olurlardı ve bu 
hizmetleri karĢılığında vergiden muaf tutulurlardı [a.y.: 42]. 

                                                 
2 Günümüzde Ludogorie ile birlikte Deliorman toponimi de Bulgarcada yaygın olarak kullanılmaktadır. 
3 Türkçe: ġumnu. 
4 Türkçe: Rusçuk. 
5 Türkçe: Hezargrad. 
6 Türkçe: Silistre. 
7 Türkçe: Hacıoğlu Pazarcık. 

1530 tarihli Tapu Tahrir Defteri‘ndeki en eski kayıttan Köklüce‘de sadece 4 hane 
ellicinin yaĢadığını öğreniyoruz. Necdet Z. Gezer ile Kemal Gözler, Köklüce köyünde sadece 
4 hane ellici bulunduğunu göz önünde bulundurarak Köklüce‘nin 1530‘dan birkaç yıl önce 
[a.y.: 42], birkaç eĢkinci/ ellici aile tarafından 1500‘lerin baĢında kurulduğunu tahmin 
ediyorlar [a.y.: 44].   

Köy sakinlerinin adlarının listesini içeren ikinci Tapu Tahrir Defterine göre, 1545‘te 
köyde 11 hane, 10 bekar erkek, 3 eĢkinci aile, 4 de eĢkinci oğlu aile reisinin olduğunu 
öğreniyoruz. Dikkati çeken baĢka bir husus da Köklücelilerden bazılarının Umur, Ġnebey, 
Kubat, Malkoç, Koçak, Bali gibi öz Türkçe isimleri taĢımalarıdır [a.y.: 44]. 1642 yılından 
kalan Niğbolu ve Silistre Avarız Haneleri Defterine göre ise Köklüce‘de hepsi Müslüman 
toplam 30 hane yaĢamaktadır. Defter, bu hanelerin listesini içerir [a.y.: 45]. 1845 yılı 
Temettüat Defteri‘nde hepsi Müslüman toplam 46 hane vardır. Bu defter Köklüce‘deki hane 
numaralarını, hane reislerinin isim listesini ve sahip oldukları tarla miktarını içerir [a.y.: 45-
47]. 1873 Tuna Vilayet Salnamesi‘nden de, Köklüce‘de 78 hanenin yaĢadığını ve bunların 
hepsinin Türk olduğunu öğreniyoruz [a.y.: 47]. 

Saliha Ehlimanova‘nın 1980 yılında sosyoloji alanında savunmuĢ olduğu yüksek lisans 
tezinde köyün kurulma tarihiyle ilgili bazı önemli bilgilere rastlamaktayız. Köyle ilgili 1573 
yılına ait bir belgenin olduğunu öğreniyoruz. Bu, ġumnu kazası CelepkeĢan8 Defteri‘dir. 
Orada köyden ―Köklüce‖ adıyla bahsedilmektedir [Ehlimanova 1980: 19].  

S. Ehlimanova, tezinde baĢka bir belgenin varlığından da bahsetmektedir. Bu, ġumnu 
kazası tımar köylerini içeren, ancak üzerinde tarih kaydı bulunmayan defterdir. Onda köy, 
―Hatip Mahallesi‖ adıyla kaydedilmiĢtir. Bazı tahminlere göre köyün ilk adı da budur [a.y.]. 

Köyün kuruluĢ tarihi ve adıyla ilgili bilgi veren baĢka bir araĢtırmacı da geçen yüzyılın 
otuzlu yıllarında Deliorman‘ı gezip dolaĢan Vasil Marinov‘dur. ―Deliorman‖ baĢlıklı 
kitabından Ģunları öğrenmekteyiz: ―Sultan Mahmut zamanında adı Seyiz Ali‘dir, daha 
sonraları yeniden adlandırılıp Köklüce olmuĢtur. Ağaçlar kesilip köklenerek ormanın ortasına 
açılan bir alana yaklaĢık dört yüz yıl önce Müslümanlar tarafından kurulmuĢtur.‖ [Marinov 
1941: 152-153]. 

Vasil Marinov‘un Venets ile ilgili yazısını incelerken göze çarpan ve okuyucuyu 
karıĢıklığa uğratan husus, yazar tarafından Seyiz Ali adının I. Mahmut‘un hükümdarlık 
sürdüğü yıllara (1730-1754) tesadüf ettiğinin belirtilmesidir. Ġçinde Köklüce adı geçen 1530 
yılına ait eski Osmanlı Tapu Tahrir Defteri‘ni göz önünde bulunduracak olursak bunun pek 
mümkün olmadığını anlamıĢ oluruz. 

Mehmet Topalov, 1941 yılında 101 yaĢında ölen büyükannesinden öğrendiklerini 
anlatırken Ģunları söylemiĢti: ―Köklüce‘nin eski adlarından ilki Seit Ali‘dir ve köy bu adı 
taĢıyan kiĢi tarafından kurulmuĢtur. Hatipler Mahallesi ve Köklüce adları ise daha sonraları 
konulmuĢtur.‖ 

Muhtemelen V. Marinov‘un köyü ziyaretinde ―Seyit‖ adını yanlıĢ olarak ―Seyiz‖ 
Ģeklinde kaydetmiĢ olabileceğini düĢünüyoruz. Bundan baĢka bir de Sultan Mahmut adının 
kendine yanlıĢ söylenmiĢ ya da yanlıĢ anlaĢılma sonucu tarafından doğru kaydedilmemiĢ 
olabileceğini de tahmin ediyoruz.  

E. Ulusoy, Konar Göçer Yörükan Taifesinden Köklüce (Göklüce) cemaatinin ġumnu 
tarafına yerleĢtiği bilgisinden yola çıkarak köyün kurucularının bunlar olduğunu, köyün adını 
da onların verdiğini kanısını ifade eder  [Ulusoy 2003: 208]. 

AraĢtırmalarımız esnasında bize kaynaklık eden kiĢiler, köyün kuruluĢuyla ilgili ilginç 
hikâyeler anlattıllar. Köyün kuruluĢ öyküsü aĢağıdaki gibi anlatılmaktadır. 

                                                 
8 CelepkeĢan, devlet tarafından yüklenen bir yükümlülük olmak üzere Ġstanbul‘un et gereksinimini 

sağlamak için özellikle koyun baĢta olmak üzere canlı hayvan getiren ve bunları kasaplara satan kimse 
demektir [bk. Tayar, M. (Tarihsiz). On-line: http://www.dunyagida.com.tr/yazar.php?id=12&nid=2935]. 
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 Çok eskiden Kıpınova ya da Kıpıncık9 kasabası varmıĢ. Bu öyle bir kasabaymıĢ ki, bir 
kedinin bir çatıdan öbür çatıya atlayarak hiç yere inmeden yirmi evi geçmesi mümkünmüĢ. 

Köyün sözlü tarihinde, atalarımızın Köklüce yakınlarına Cinevizliler ya da Bizanslılar 
tarafından kurulduğu düĢünülen Kıpıncık‘tan geldiği bilinir. Bunu, Kıpınova‘daki mevcut dört 
pınarın (Kum Kulücü10, BaĢ Pınar, Göl Pınar ve Çatmalı Pınar) suyunun azalması, belki de 
geçici olarak uzun bir süre için yitirilmesinden kaynaklanan su sıkıntısından dolayı yaptıkları 
düĢünülür. Ecdadımızın bir kısmı ilk önce Killik Pınarı dedikleri kaynağı bulup bugünkü 
köyün doğu yakasındaki Killik‘e yerleĢir, bazı rivayetlere göre de kurdukları köye 
muhtemelen Seit Ali adını verirler. BaĢka bir kısmı da Yurtluk‘a11 yerleĢirler. Yurtluk‘a 
kurulan bu ikinci köyün Yurtluk adından baĢka bir adının olduğuna dair herhangi bir bilgiye 
ulaĢılamadı.  

Rivayetlere göre Köklüce‘nin ilk olarak Yukarı Mahalle‘si kurulur. Sözü geçen Killik 
Pınarı çevresinde yaĢayan aileler, fertlerinin çoğalması ve çektikleri su yetersizliği nedeniyle 
köyün batısındaki vadide buldukları bol sulu ve Kanagöl deresinin ilk kolunu baĢlatan ve 
bugün Yukarı Mahalle Pınarı12 olarak bilinen kaynağın yakınına inmeye baĢlarlar. Ġlk evlerin 
onun yakınına kurulduğu kesin olarak bilinir. Rivayetlere göre Killik Pınarı‘nın suyu iyice 
duraklayıp kesilmeye baĢlayınca insanlardan baĢka, hayvanlar da su sıkıntısı çekmeye baĢlar. 
Bir defasında mandalar köyden uzaklaĢıp aĢağı iner ve orman içinde su azmaklarını bulur, 
susuzluğunu giderdikten sonra orada kalır, su ve çamur karıĢımlı yerlerde yatıp yuvarlanmaya 
baĢlar. Kaybettikleri mandaları bulan sahipleri, yuvarlandıkları yeri kazıp suyu takip eder, 
bugünkü Yukarı Mahalle Pınarı‘na ulaĢırlar. 

Vadideki orman ağaçlarını kesip köklemeye koyulurlar. Aralarında da: ―Köklük yere 
gittim‖ demeye baĢlarlar. Açılan alanlara evler yapılır. Bulunan suyun etrafına kurulan yeni 
köy baĢlangıçta dört haneden oluĢur. Daha sonraları köy geniĢledikçe pınarın suyu yaklaĢık 
250 metre kuzeye, bugün caminin (Fotoğraf 1) bulunduğu yere kadar götürülür, çeĢme 
yapılır13, uzun bir süre sonra hemen yakınında bir ikincisi daha inĢa edilir14. Yeni beliren köye 
muhtemelen Köklüce denmeye baĢlanır. ġefketler, Hakkılar, Buruklar, Durular, Hatipler, 
Koca Riddalar, Küçük Hasanlar, Mehmet ÇavuĢlar, Kılıçlar, Kıroğulları, KınabaĢlar, Ak 
Hasanlar, Cinperiler mahallenin ilk kurucularından sayılırlar. 

AĢağı Mahalle‘nin Yukarı Mahalle‘ye bakarak daha geç kurulduğu kesin olarak bilinen 
bir gerçektir. Atalarımız, Yurtluk‘tan aĢağıya inip temiz, soğuk sulu kaynağın15 yakınlarına 
yerleĢirler. Böylece Yurtluk‘ta çektikleri su yetersizliğini gidermiĢ, daha iyi yaĢam 
koĢullarına kavuĢmuĢ olurlar. Zaman içerisinde baĢka yerleĢim yerlerinden gelip yerleĢenler 
de olmuĢtur. Yurtluk‘tan aĢağıya inmeleri konusuyla bildirginlerimiz Ģunları anlattılar: 
―Eskiden etraf ormanlık ve köy henüz yukarıdayken, buralara abacılıkla uğraĢan ve köylülere 
baĢka mallar da getirerek onlarla alıĢveriĢte bulunan bir Kırcalı16 gelip gitmektedir. 
GeliĢlerinin birinde, geçtiği uzun yol sonucu yorgunluğu üstünden biraz da olsa atabilmek için 
elveriĢli bir alana dinlenmek için durur. Katırının ipini yakınındaki bitki saplarına doladıktan 
sonra uygun bir yer seçip oraya yatar. Biraz sonra da uykuya dalar. Uyandığında katırının 
ortadan kaybolduğunu görünce periĢana döner. Hiç zaman kaybetmeden onu aramaya 
koyulur. ġansı yaver gider ve nihayet hayvanı bulur17. Köyden epey uzaklaĢtığı için, geldiği 
                                                 

9 Bugün köyün doğusunda bulunan vadiye Kıpınova Kulağı denir. 
10 ―Pınar‖ anlamında kullanılır. 
11 Bugün de köyün iki büyük mahallesi boyunca uzanıp giden doğu yakasına Yurtluk ve Killik denir. 
12 ―Çatkı Pınar‖ olarak da bilinir. 
13 Bu eski çeĢmenin suyunun önce Zemlikler Kulağı‘ndaki Zemlikler Pınarı‘ndan getirildiği söylenir. 
14 Ġki çeĢmenin arasında mesafe yaklaĢık olararak 10 metredir. 
15 ―AĢağı Mahalle Pınarı‖, ―Koca Pınar‖ olarak da bilinir. 
16 Kırcali bölgesi Türk‘üne Deliorman Türkleri tarafından verilen addır. 
17 Bazı bildirginlerimiz, abacının katırını bulamadığını, köylülerin de ona para yardımında bulunduğunu 

anlattılar. O da bu yardımın karĢılığı olarak onlara önceden bildiği kaynağın yerini gösterdiğini söylediler. 

yoldan değil de ormanın içinden kestirme yapıp yukarıdaki köye ulaĢmayı düĢünür. 
Kaybolmasın diye de yanlarından geçtiği ağaçların dallarını kırarak arkasında iĢaretler bırakır. 
Ne kadar yürüdüğü bilinmez, ancak sonunda bugünkü AĢağı Mahalle‘nin etrafında 
kurulmasına sebep olan kaynağı görür. Susuzluğunu giderdikten sonra da yoluna devam eder. 
Yurtluk‘a vardığında oradaki köyün sakinlerine baĢından geçenleri anlatırken bulduğu bol ve 
temiz sulu kaynaktan da bahseder. Devrisi gün, yanına iki kiĢi alıp önceki gün iĢaret bırakıp 
geldiği yoldan geri dönerek kaynağın bulunduğu yere ulaĢır.‖ 

Ġlk ailelerin ―aĢağı‖ inmesiyle oradaki ormanın da kesilip köklenmesi baĢlar. Açılan 
alanlara yapılan evlerle birlikte muhtemelen mescit kurulur. Mahalle yavaĢ yavaĢ geniĢlemeye 
baĢlar. Söylenenlere göre ―aĢağı‖ya iniĢ uzun sürer, yukarıdaki Yurt‘a veya Yurtluk‘a gidip 
gelmeler devam eder. Önce iki ayrı köy olarak beliren, sonraları dağınık bir köy görünümünü 
alan Köklüce, iki mahallesinin birleĢmesiyle zamanla daha toplu bir hal alır. 

Özetle, önce bugünkü Yukarı Mahalle‘si olmak üzere, köyümüzün 1500-lerin 
baĢlarında veya daha önce kurulduğunu tahmin edebiliriz. Orayı kuranların önce bugünkü 
Kıpınova‘nın Yukarı Mahalle‘ye yakın bir yerinde yaĢadığını, daha sonra Killik‘teki Killik 
Pınarı etrafına yerleĢtiğini, nihayetinde de Yukarı Mahalle Pınarı‘nın etrafına inip evler 
yaparak Köklüce‘yi kurduklarını söyleyebiliriz. Killik‘teyken veya henüz Kıpınоva‘dayken 
köylerinin adı muhtemelen reisleri olan Seyiz veya Seyit Ali adını taĢımıĢ veya bu kiĢi 
tarafından kurulmuĢ olabileceğini tahmin edebiliriz. Daha sonraları da yukarıda sözünü 
ettiğimiz tarihsiz defterde köyün adının Hatipler Mahallesi olarak geçmesi hususu, daha fazla 
AĢağı Mahalle ile ilgili olabilir. Hatipler Mahallesi, Yurtluk‘tan gelenler tarafından kurulan 
AĢağı Mahalle‘nin, Yukarı Mahalle‘yle birleĢmeden önceki adıdır diye düĢünüyoruz. Kaynak 
kiĢilerden ve tesadüfen konuĢtuğumuz köyün baĢka sakinlerinden edindiğimiz bilgiler de hep 
bu varsayımımızı destekleyecek niteliktedir. Kaynak kiĢilerden hiçbiri, Yukarı Mahalle‘ye 
Hatipler Mahallesi de dendiğini duymamıĢ. Tam tersine, edindiğimiz bilgilere göre, Hatipler 
Mahallesi AĢağı Mahalle‘ye ve özellikle AĢağı Mahalle‘nin Pınarı yakınındaki cami (Fotoğraf 
2) ve cami yakınındaki evlerinin bulunduğu kısmına dendiği biliniyor. Yukarı Mahalle‘de de 
Hatipler var, fakat AĢağı Mahalle‘nin büyük sülalelerinden biri de yine Hatipler‘dir ve 
bunların ikisi aynı sülaleler değillerdir. 

1914‘te Lazar Kurdov (Kambur)‘un evinin bir odasında Bulgar okulu açılır. Muallim 
Nazif Con‘un teĢebbüsüyle ise 1926 yılında ilk özel Türk okulu kurulur. Bu okulda din 
dersleri dıĢında baĢka derslerin de okutulmasına baĢlanır. O zamana kadar eğitim, cami 
yakınlarındaki odalarda gerçekleĢir [Ehlimanova 1980: 33]. 

Köyde okuma evi 1929 yılında açılır. 1947 yılında, eski mezarlığın bulunduğu yere, tüm 
köy sakinleri, yöneticileri ve aydınlarının giriĢimi ve komĢu Bortsi18 ile Osenovets19 
sakinlerinin de gönüllü ve aktif katılımıyla rüĢtiye20 kurulur. Yeni bir okulun açılmasıyla, bu 
okul eğitim-öğretime kapatılır, birkaç yıl dikiĢ atölyesi olarak kullanılır.  

Köy aydınlarından Saliha Ehlimanova‘nın üstün çaba ve giriĢimi sonucu, köy merkezi 
yakınına, kapatılan eski okulun yerini alacak büyük ve modern bir okul inĢa edilir. 1982‘de 
hizmete açılan ―Nikola Yonkov Vaptsarov‖ okulunda, günümüzde de I. sınıftan XII. sınıfa 
kadar eğitim verilir.  

Günümüz Venets köyünün Yukarı Mahalle, AĢağı Mahalle, Dere Mahallesi, Mokanlar 
Mahallesi, KarĢı (Dobrucan Mahallesi21) olmak üzere beĢ mahallesi vardır. Yukarı Mahalle, 

                                                 
18 Köyün Türkçe adı ―Bıyıklıköy‖dür. Venets Belediyesi‘ne bağlı  on üç köyden biri. 
19 Köyün Türkçe adı ―IĢıkköy‖dür. Venets Belediyesi‘ne bağlı  on üç köyden biri. 

20 Ortaokul derecesinde olan eğitim kurumu [bk. GTSz 2014:  On-line: 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5493ee5d5f5947.97881129]. 

21 Köyümüze göç gelen Bulgarların çoğu Dobruca‘dan geldiklerinden yerleĢtikleri mahalleye 
―Dobrucan Mahallesi‖ denmiĢ. 
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susuzluğunu giderdikten sonra orada kalır, su ve çamur karıĢımlı yerlerde yatıp yuvarlanmaya 
baĢlar. Kaybettikleri mandaları bulan sahipleri, yuvarlandıkları yeri kazıp suyu takip eder, 
bugünkü Yukarı Mahalle Pınarı‘na ulaĢırlar. 

Vadideki orman ağaçlarını kesip köklemeye koyulurlar. Aralarında da: ―Köklük yere 
gittim‖ demeye baĢlarlar. Açılan alanlara evler yapılır. Bulunan suyun etrafına kurulan yeni 
köy baĢlangıçta dört haneden oluĢur. Daha sonraları köy geniĢledikçe pınarın suyu yaklaĢık 
250 metre kuzeye, bugün caminin (Fotoğraf 1) bulunduğu yere kadar götürülür, çeĢme 
yapılır13, uzun bir süre sonra hemen yakınında bir ikincisi daha inĢa edilir14. Yeni beliren köye 
muhtemelen Köklüce denmeye baĢlanır. ġefketler, Hakkılar, Buruklar, Durular, Hatipler, 
Koca Riddalar, Küçük Hasanlar, Mehmet ÇavuĢlar, Kılıçlar, Kıroğulları, KınabaĢlar, Ak 
Hasanlar, Cinperiler mahallenin ilk kurucularından sayılırlar. 

AĢağı Mahalle‘nin Yukarı Mahalle‘ye bakarak daha geç kurulduğu kesin olarak bilinen 
bir gerçektir. Atalarımız, Yurtluk‘tan aĢağıya inip temiz, soğuk sulu kaynağın15 yakınlarına 
yerleĢirler. Böylece Yurtluk‘ta çektikleri su yetersizliğini gidermiĢ, daha iyi yaĢam 
koĢullarına kavuĢmuĢ olurlar. Zaman içerisinde baĢka yerleĢim yerlerinden gelip yerleĢenler 
de olmuĢtur. Yurtluk‘tan aĢağıya inmeleri konusuyla bildirginlerimiz Ģunları anlattılar: 
―Eskiden etraf ormanlık ve köy henüz yukarıdayken, buralara abacılıkla uğraĢan ve köylülere 
baĢka mallar da getirerek onlarla alıĢveriĢte bulunan bir Kırcalı16 gelip gitmektedir. 
GeliĢlerinin birinde, geçtiği uzun yol sonucu yorgunluğu üstünden biraz da olsa atabilmek için 
elveriĢli bir alana dinlenmek için durur. Katırının ipini yakınındaki bitki saplarına doladıktan 
sonra uygun bir yer seçip oraya yatar. Biraz sonra da uykuya dalar. Uyandığında katırının 
ortadan kaybolduğunu görünce periĢana döner. Hiç zaman kaybetmeden onu aramaya 
koyulur. ġansı yaver gider ve nihayet hayvanı bulur17. Köyden epey uzaklaĢtığı için, geldiği 
                                                 

9 Bugün köyün doğusunda bulunan vadiye Kıpınova Kulağı denir. 
10 ―Pınar‖ anlamında kullanılır. 
11 Bugün de köyün iki büyük mahallesi boyunca uzanıp giden doğu yakasına Yurtluk ve Killik denir. 
12 ―Çatkı Pınar‖ olarak da bilinir. 
13 Bu eski çeĢmenin suyunun önce Zemlikler Kulağı‘ndaki Zemlikler Pınarı‘ndan getirildiği söylenir. 
14 Ġki çeĢmenin arasında mesafe yaklaĢık olararak 10 metredir. 
15 ―AĢağı Mahalle Pınarı‖, ―Koca Pınar‖ olarak da bilinir. 
16 Kırcali bölgesi Türk‘üne Deliorman Türkleri tarafından verilen addır. 
17 Bazı bildirginlerimiz, abacının katırını bulamadığını, köylülerin de ona para yardımında bulunduğunu 

anlattılar. O da bu yardımın karĢılığı olarak onlara önceden bildiği kaynağın yerini gösterdiğini söylediler. 

yoldan değil de ormanın içinden kestirme yapıp yukarıdaki köye ulaĢmayı düĢünür. 
Kaybolmasın diye de yanlarından geçtiği ağaçların dallarını kırarak arkasında iĢaretler bırakır. 
Ne kadar yürüdüğü bilinmez, ancak sonunda bugünkü AĢağı Mahalle‘nin etrafında 
kurulmasına sebep olan kaynağı görür. Susuzluğunu giderdikten sonra da yoluna devam eder. 
Yurtluk‘a vardığında oradaki köyün sakinlerine baĢından geçenleri anlatırken bulduğu bol ve 
temiz sulu kaynaktan da bahseder. Devrisi gün, yanına iki kiĢi alıp önceki gün iĢaret bırakıp 
geldiği yoldan geri dönerek kaynağın bulunduğu yere ulaĢır.‖ 

Ġlk ailelerin ―aĢağı‖ inmesiyle oradaki ormanın da kesilip köklenmesi baĢlar. Açılan 
alanlara yapılan evlerle birlikte muhtemelen mescit kurulur. Mahalle yavaĢ yavaĢ geniĢlemeye 
baĢlar. Söylenenlere göre ―aĢağı‖ya iniĢ uzun sürer, yukarıdaki Yurt‘a veya Yurtluk‘a gidip 
gelmeler devam eder. Önce iki ayrı köy olarak beliren, sonraları dağınık bir köy görünümünü 
alan Köklüce, iki mahallesinin birleĢmesiyle zamanla daha toplu bir hal alır. 

Özetle, önce bugünkü Yukarı Mahalle‘si olmak üzere, köyümüzün 1500-lerin 
baĢlarında veya daha önce kurulduğunu tahmin edebiliriz. Orayı kuranların önce bugünkü 
Kıpınova‘nın Yukarı Mahalle‘ye yakın bir yerinde yaĢadığını, daha sonra Killik‘teki Killik 
Pınarı etrafına yerleĢtiğini, nihayetinde de Yukarı Mahalle Pınarı‘nın etrafına inip evler 
yaparak Köklüce‘yi kurduklarını söyleyebiliriz. Killik‘teyken veya henüz Kıpınоva‘dayken 
köylerinin adı muhtemelen reisleri olan Seyiz veya Seyit Ali adını taĢımıĢ veya bu kiĢi 
tarafından kurulmuĢ olabileceğini tahmin edebiliriz. Daha sonraları da yukarıda sözünü 
ettiğimiz tarihsiz defterde köyün adının Hatipler Mahallesi olarak geçmesi hususu, daha fazla 
AĢağı Mahalle ile ilgili olabilir. Hatipler Mahallesi, Yurtluk‘tan gelenler tarafından kurulan 
AĢağı Mahalle‘nin, Yukarı Mahalle‘yle birleĢmeden önceki adıdır diye düĢünüyoruz. Kaynak 
kiĢilerden ve tesadüfen konuĢtuğumuz köyün baĢka sakinlerinden edindiğimiz bilgiler de hep 
bu varsayımımızı destekleyecek niteliktedir. Kaynak kiĢilerden hiçbiri, Yukarı Mahalle‘ye 
Hatipler Mahallesi de dendiğini duymamıĢ. Tam tersine, edindiğimiz bilgilere göre, Hatipler 
Mahallesi AĢağı Mahalle‘ye ve özellikle AĢağı Mahalle‘nin Pınarı yakınındaki cami (Fotoğraf 
2) ve cami yakınındaki evlerinin bulunduğu kısmına dendiği biliniyor. Yukarı Mahalle‘de de 
Hatipler var, fakat AĢağı Mahalle‘nin büyük sülalelerinden biri de yine Hatipler‘dir ve 
bunların ikisi aynı sülaleler değillerdir. 

1914‘te Lazar Kurdov (Kambur)‘un evinin bir odasında Bulgar okulu açılır. Muallim 
Nazif Con‘un teĢebbüsüyle ise 1926 yılında ilk özel Türk okulu kurulur. Bu okulda din 
dersleri dıĢında baĢka derslerin de okutulmasına baĢlanır. O zamana kadar eğitim, cami 
yakınlarındaki odalarda gerçekleĢir [Ehlimanova 1980: 33]. 

Köyde okuma evi 1929 yılında açılır. 1947 yılında, eski mezarlığın bulunduğu yere, tüm 
köy sakinleri, yöneticileri ve aydınlarının giriĢimi ve komĢu Bortsi18 ile Osenovets19 
sakinlerinin de gönüllü ve aktif katılımıyla rüĢtiye20 kurulur. Yeni bir okulun açılmasıyla, bu 
okul eğitim-öğretime kapatılır, birkaç yıl dikiĢ atölyesi olarak kullanılır.  

Köy aydınlarından Saliha Ehlimanova‘nın üstün çaba ve giriĢimi sonucu, köy merkezi 
yakınına, kapatılan eski okulun yerini alacak büyük ve modern bir okul inĢa edilir. 1982‘de 
hizmete açılan ―Nikola Yonkov Vaptsarov‖ okulunda, günümüzde de I. sınıftan XII. sınıfa 
kadar eğitim verilir.  

Günümüz Venets köyünün Yukarı Mahalle, AĢağı Mahalle, Dere Mahallesi, Mokanlar 
Mahallesi, KarĢı (Dobrucan Mahallesi21) olmak üzere beĢ mahallesi vardır. Yukarı Mahalle, 

                                                 
18 Köyün Türkçe adı ―Bıyıklıköy‖dür. Venets Belediyesi‘ne bağlı  on üç köyden biri. 
19 Köyün Türkçe adı ―IĢıkköy‖dür. Venets Belediyesi‘ne bağlı  on üç köyden biri. 

20 Ortaokul derecesinde olan eğitim kurumu [bk. GTSz 2014:  On-line: 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5493ee5d5f5947.97881129]. 

21 Köyümüze göç gelen Bulgarların çoğu Dobruca‘dan geldiklerinden yerleĢtikleri mahalleye 
―Dobrucan Mahallesi‖ denmiĢ. 
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AĢağı Mahalle, KarĢı adları yukarıda, aĢağıda, karĢıda bulunduklarından ileri gelmektedir. 
Dere, Mokanlar ve Dobrucan mahalleleri AĢağı Mahalle‘ye dahildir. 

Köyün içinde ve çevresinde toponimi dalına malzeme olabilecek çok sayıda su ve yer 
adları vardır. Bunlardan bazıları: 

ÇeĢme adları: Söğütaltı ÇeĢmesi, Dere Mahallesi ÇeĢmesi, Labba ÇeĢmesi22, Koca 
ÇeĢme, Yukarı Mahalle ÇeĢmesi. 

Pınar adları: Kör Pınar, Killik Pınarı, AĢağı Mahalle Pınarı (Koca Pınar veya Kum 
Kulücü23),  Yukarı Mahalle Pınarı, Zemlikler Pınarı, YemiĢken Pınarı, TaĢ Kaynak, Kumlu 
Kulüç ya da Kum Kulücü24. 

Su adları: Kanagöl Deresi, Labba Deresi, Kanlı Gölcük, Köklük Gölcüğü, EĢekkıran 
Gölcüğü, Kırallık Gölcüğü. 

Yer adları: Kıpınova Kulağı, Labba Kulağı, Loman (Ulu Orman), Kızılcıklık, EĢekkıran 
Ormanı, Palamar, Sağırın Korusu, Çaylık, Kanagöl, Kurca, Aykırı Orman, TaĢlıca Kulağı, 
Zemlikler Kulağı, Kurt Kulağı, Üçalan, Kantonyanı, Koca Ekinlik, Yurtluk, Killik, Köklük. 

Günümüzde Venets sakinleri, özel, belediye, kooperatif gibi iĢ yerlerinde çalıĢmakla 
birlikte, geçimini inĢaat ustacılığı, tarım ve hayvancılıkla da sağlar. Batı Avrupa‘ya gidip daha 
iyi bir gelecek için gurbeti de seçerler. 

 
Gelenek ve Görenekler 

 
Her toplumda, iyi-kötü, güzel-çirkin nelerin uğrunda ölünebileceğini, ne için 

yaĢanabileceğini belirleyen insanların davranıĢlarına birer standart koyan değerler vardır 
[Dikici 2001: 253]. Değerler davranıĢlara yön verdikleri ve bir toplumdaki insanlarda 
ortaklaĢa benimsendikleri için davranıĢlarda benzeĢmeye ve dolayısıyla kalıplaĢmaya yardım 
eder  [Tan‘dan akt. Dikici 2001: 253]. Değerler, toplumdan topluma değiĢebilmektedir. Bir 
toplumun geçmiĢinde mutlu ve ızdıraplı yaĢayıĢları, o toplumun hayatında büyük etkiler 
bırakır. Bu etkiler, zamanla toplumda gelenek haline gelir. Bu gelenekler, insan vücudundaki 
iskelete benzer. Nasıl ki bir organizma, iskelet üzerinde ayakta duruyorsa, toplumlar da 
gelenekleri üzerine ayakta durur [Dikici 2001: 253]. Gelenekler bitkilerdeki gövde biçimine, 
hayvanlardaki belkemiğine benzerler... Her ulusun kendi yaratılıĢına göre birtakım gelenekleri 
vardır. Bu gelenekler ulustan ulusa değiĢirler [Baltacıoğlu‘ndan akt. Dikici 2001: 253].  

Türk Dil Kurumunun ―Güncel Türkçe Sözlüğü‖nde (GTSz) ―gelenek‖: ―Bir toplumda, 
bir toplulukta eskiden kalmıĢ olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuĢaktan kuĢağa iletilen, 
yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alıĢkanlıklar, bilgi, töre ve davranıĢlar, anane, 
tradisyon.‖25 Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

Görenek ise: ―Bir Ģeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alıĢkanlığı, âdet.‖26 olarak 
açıklanmıĢtır. 

Halk bilimi, gelenek ve görenekleri kapsar ve ―Güncel Türkçe Sözlük‖te: ―Bir ülkede 
yaĢayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, 
mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini inceleyerek bunların birbirleriyle iliĢkilerini 
belirten, kaynak, evrim, yayılım, değiĢim, etkileĢim vb. sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, 
kuram ve yasaları bulmaya çalıĢan bilim dalı, folklor, halkiyat.‖27 diye tanımlanır.  
                                                 

22 Bugün bu üç çeĢmenin izi bile kalmamıĢtır. 
23 Suyunun Kıpınova‘daki Kum Kulücü ile bağlantılı olduğu söylenir. 
24 BaĢ Pınar, Göl Pınar ve Çatmalı Pınar‘ın da bulunduğu Kıpınova‘dadır. 
25 [bk. GTSz 2014:  On-line: 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.548eacb5e3ac74.81276012] 
26 [bk. GTSz 2014:  On-line: 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.548eac411a5951.58516186] 
27 [bk. GTSz 2014: On-line: 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.548eb0dbb81db3.31172171] 

Bir bilim dalı olarak folklor, kendine özgü metotlarla halkın maddî ve manevî kültürünü 
derler, tasnif eder, çözümleyip yorumlar. ÇalıĢmalarında daha çok halk kültürünün düĢünsel 
ve tinsel tezahürleri üzerinde durur: doğum, düğün, bayram, cenaze, kandil, ad verme, 
kankardeĢliği gibi gelenekler; nazar, büyü, muska gibi Ģeylere inanma Ģeklinde biriken bütün 
halk inanıĢları; türkü, mani, ninni, masal, bilmece, oyun, atasözleri, deyimler ve sözlü tarih 
folklorun konusu içine girer. Bu bilim dalı, sosyal hayatın madde ve unsurlarını birinci 
derecede dikkate alıp bunlarla meĢgul olur. Folklor, halk kültürünün tamamını kapsar.  

Venets Türklerinin bazı önemli gelenekleri Ģöyle sıralanabilir: doğum, tuzlama, ad 
koyma, kırklama, oğul yaşı, sünnet ve sünnet düğünü, düğün, çeyiz serme, orak biçme, 
harman, kış geceleri, sayacılar, ev yapımı, zanaatler, bayramlar, halk hekimliği, ölüm 
gelenekleri. 

 
Çocukluk Çağı 

 
Doğum 
Doğum; insan hayatının üç önemli safhasından ilkidir. Doğum-evlenme-ölüm... Bu 

önemli üç safha etrafında birçok gelenek görenek, adet, töre ve tören oluĢturulmuĢtur. 
Doğumu yaptırmak için bu konuda uzmanlaĢmıĢ ebe anne28 çağrılır. Köylerde doktor 

yok. Zaten o dönemde doktora gitmek de âdet değildir. 
Ebe, doğum yapacak kadının karnına ağrı girince çağrılır. Gelir, bir tekne koyar, onun 

üstüne de bir tahta yerleĢtirilir. Tahtanın üstüne de doğum yapacak kadın oturtulur. Uşak29 o 
teknenin içine doğar. Ebe anne, çocuğun göbek bağını usturayla keser, çıpılayıp30 beler, 
nihayetinde annesinin yanıbaĢına yatırır. Doğduktan sonra çocuğu palaya31 sararlar. 

Doğum yapan kadın, ilk önce abdest alır, göğüslerini de yıkadıktan sonra çocuğu 
emzirmeye dener, emmek isterse emzirir. Zira bazısı bir gün geçmeden emmez. Sonra gene 
abdest alır, tepeden tırnağa yıkanıp çocuğunu yine emzirir. Abdest almadan, yıkanmadan 
çocuk emzirilmez, günahtır. 

 
Tuzlama 
Çocuk, doğumdan iki gün sonra tuzlanır. Bu iĢlem çocuğun teninin kokmasını, 

piĢmesini önler. Kulaklarının arkaları, boynu, koltuk altları, elleri, parmaklarının araları, 
kasıkları, yani neresinde büküntü varsa tuzlanır. 

Tuz, elekten elenir, kabartma tozu misali ince tuz haline getirilip yumuĢatılır, sonra ele 
alınıp çocuğun piĢebilecek yerleri ovalanır. Bu yapılırken gözlerine gitmemesine, kafasına 
sürülmemesine dikkat edilir. Biraz beklettikten sonra, çocuk yıkanır, sonra palaya belenip 
yatırılır. Bebek ağladığında da emzirilir. 

 
Ad Koyma 
Üçüncü sabah çocuğun adı koyulur. Büyükbaba32 namazını kılınca çocuğu önüne koyar, 

ezan ve dualar okur, sonra da kulağına üç kere adını söyler. Bu ada ezanlı ad denir. Hoca, kiĢi 
öldüğünde, mezarı baĢında ona ezanlı adıyla seslenir, mezarın baĢında meftayı bununla 
çağırır. Cenazeyi toprağa verdikten sonra hoca mezarın baĢında kalır. BaĢka iki kiĢi de daha 
geride bekler. Hoca, üç kere, ölen insanın ezanlı adını haykırır. O anda mezar titrer, mevta da 

                                                 
28 Köy ağzında doğumu yaptıran yaĢlı kadına ebe anne veya ebanne denir. Köy ağzında anne sözcüğü:  

1. yaĢlı kadın, 2. büyükanne anlamlarında kullanılır. Ebe anne‘de  yaşlı kadın anlamındadır. 
29 Çocuk. 
30 Bebeğin bedenini yıkamak. 
31 Bez parçalarından dokunan basit kilim, yaygı [bk. GTSz 2014: On-line:  

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.549401b598ac66.65221165]. 
32 Köy ağzında: (koca baba >) kocobba veya kocaba. 



��
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Pınar adları: Kör Pınar, Killik Pınarı, AĢağı Mahalle Pınarı (Koca Pınar veya Kum 
Kulücü23),  Yukarı Mahalle Pınarı, Zemlikler Pınarı, YemiĢken Pınarı, TaĢ Kaynak, Kumlu 
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Gölcüğü, Kırallık Gölcüğü. 

Yer adları: Kıpınova Kulağı, Labba Kulağı, Loman (Ulu Orman), Kızılcıklık, EĢekkıran 
Ormanı, Palamar, Sağırın Korusu, Çaylık, Kanagöl, Kurca, Aykırı Orman, TaĢlıca Kulağı, 
Zemlikler Kulağı, Kurt Kulağı, Üçalan, Kantonyanı, Koca Ekinlik, Yurtluk, Killik, Köklük. 

Günümüzde Venets sakinleri, özel, belediye, kooperatif gibi iĢ yerlerinde çalıĢmakla 
birlikte, geçimini inĢaat ustacılığı, tarım ve hayvancılıkla da sağlar. Batı Avrupa‘ya gidip daha 
iyi bir gelecek için gurbeti de seçerler. 

 
Gelenek ve Görenekler 

 
Her toplumda, iyi-kötü, güzel-çirkin nelerin uğrunda ölünebileceğini, ne için 

yaĢanabileceğini belirleyen insanların davranıĢlarına birer standart koyan değerler vardır 
[Dikici 2001: 253]. Değerler davranıĢlara yön verdikleri ve bir toplumdaki insanlarda 
ortaklaĢa benimsendikleri için davranıĢlarda benzeĢmeye ve dolayısıyla kalıplaĢmaya yardım 
eder  [Tan‘dan akt. Dikici 2001: 253]. Değerler, toplumdan topluma değiĢebilmektedir. Bir 
toplumun geçmiĢinde mutlu ve ızdıraplı yaĢayıĢları, o toplumun hayatında büyük etkiler 
bırakır. Bu etkiler, zamanla toplumda gelenek haline gelir. Bu gelenekler, insan vücudundaki 
iskelete benzer. Nasıl ki bir organizma, iskelet üzerinde ayakta duruyorsa, toplumlar da 
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22 Bugün bu üç çeĢmenin izi bile kalmamıĢtır. 
23 Suyunun Kıpınova‘daki Kum Kulücü ile bağlantılı olduğu söylenir. 
24 BaĢ Pınar, Göl Pınar ve Çatmalı Pınar‘ın da bulunduğu Kıpınova‘dadır. 
25 [bk. GTSz 2014:  On-line: 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.548eacb5e3ac74.81276012] 
26 [bk. GTSz 2014:  On-line: 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.548eac411a5951.58516186] 
27 [bk. GTSz 2014: On-line: 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.548eb0dbb81db3.31172171] 

Bir bilim dalı olarak folklor, kendine özgü metotlarla halkın maddî ve manevî kültürünü 
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Çocukluk Çağı 
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kasıkları, yani neresinde büküntü varsa tuzlanır. 

Tuz, elekten elenir, kabartma tozu misali ince tuz haline getirilip yumuĢatılır, sonra ele 
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sürülmemesine dikkat edilir. Biraz beklettikten sonra, çocuk yıkanır, sonra palaya belenip 
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28 Köy ağzında doğumu yaptıran yaĢlı kadına ebe anne veya ebanne denir. Köy ağzında anne sözcüğü:  

1. yaĢlı kadın, 2. büyükanne anlamlarında kullanılır. Ebe anne‘de  yaşlı kadın anlamındadır. 
29 Çocuk. 
30 Bebeğin bedenini yıkamak. 
31 Bez parçalarından dokunan basit kilim, yaygı [bk. GTSz 2014: On-line:  

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.549401b598ac66.65221165]. 
32 Köy ağzında: (koca baba >) kocobba veya kocaba. 
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o sırada kalkmaya çalıĢır, ancak baĢı, üstündeki tahtaya vurur ve: ―Ben ölmüĢüm ye!‖ der, 
öldüğünün farkına varır. Buna bağlı olarak da söylenen bir söz vardır. Bir kiĢi baĢka birine bir 
Ģey dediğinde, meselâ sövdüğünde, hakarete uğrayan kiĢi: ―Bu lâfı baĢım tahtaya vuruncaya 
dek unutmam!‖ diye kendine kötü söz söyleyene karĢılık verir. 

 
Kırklama 
Kırk günlük olunca bir yumurtanın tepesi delinir, maĢrapayla33 yumurtanın içine 40 kere 

su doldurulup teknenin içine dökülür. Biraz daha su ilâve edilip su miktarı çoğaltıldıktan 
sonra çocuk yıkanır. Daha sonra kundağına belenip yorganına sarılır, salıncağına yatırılır.  

Salıncağı34 ağaçtan35 olur ya da bir bez dikilir, kalınca bir bez ve bu bezin dört baĢına 
dört ip bağlanır, sonra iplerden kiriĢlere asılır. Bunun için kiriĢlere önceden kalın salıncak 
enseri çakılır. 

Çocuk kırklandıktan sonra dıĢarı çıkarılır. Gelinin annesi hayatta ya da değil, çocuk 
önce gelinin annesinin evine götürülür. Buna kırk kaçırmak denir.  

Eskiden bebeği görmeye36 sadece konu komĢu, hısım akraba ve genç ailenin yakınları37 
gider. Günümüzde herkes davet edilir, ayrıca toplanırlar, kırklanmıĢ bebeği görmeye 
giderler38. 

 
Oğul YaĢı39 
Oğul Yaşı, ailedeki ilk çocuğun bir yaĢını tamamladığında düzenlenen törendir. 
 Eskiden böyle bir âdetin uygulanmadığı, yaklaĢık elli beĢ ya da altmıĢ seneden beri 

yapılmaya baĢlandığı ifade edilir. Önceleri çocuk ilk yaĢını tamamladığında sadece çocuk 
sahibi kadının annesi gelir; don, gömlek türünden bir iki parça Ģey alıp getirir, çocuğa hediye 
eder.  

Oğul YaĢı, 50‘li yıllardan günümüze süregelen bir gelenektir. Düzenlenen törende 
çember oluĢturulur40, bebek ile annesi ortasına oturtulur, iki kadın bir battaniye içine yatırılan 
çocuğu aĢağıdaki ilahi eĢliğinde sallar:  

 
Bismillâhı alddık dilimize 
Hızlandık allah yolumuza 
Mevlâm ömür versin yavrumuza 
Nenni bebeğim sana nenni 
 
Bebeği dokuz ayda dünyaya açtı gözünü 
Annesi verdi helâl südünü 
Allah‟a şükür etti sözünü 
Nenni bebeğim sana nenni 
 
Bebeği dünyaya geldi gece 
Anası Hak‟ka yalvardı ol gece 
Ağaçlar secdeye eğilince                                                                         
Nenni sana bebeğim nenni 
 

                                                 
33 Köy ağzında: naştrapa. 
34 Köy ağzında: sangaç ya da salıngaç. 
35 Ağaçtan salıncak ile beşik kastedilmiĢtir. 
36 Köy ağzında: dada bakmaya. 
37 Köy ağzında: kendi olanları. 
38 Köy ağzında : dada bakmaya gitmek. 
39 Köy ağzında: olyaşı (< oğul yaşı). 
40 Köy ağzında ―alay yapmak‖ denir. 

Ve dahi cennet köşkünden geçmiş 
Beşiğine nenni çekmiş 
Muhammet-i beşiğine nenni çekmiş  
Ezanlı ismi dillerde söylenmiş 
Nenni bebeğim sana nenni 
 
Tekbir ile geldik huzurunuza 
Mübarek olsun kuzumuza 
Mevlâm ömür versin yavrumuza 
Nenni bebeğim sana nenni 
 
Daha sonra dakı41 düzenlenir, çocuk dakıya tutulur42. Para, gömlek, don, ufak tefek, 

fistan, basma atılır43. 
Oğul YaĢı töreni, günümüzde kalabalık olur, bütün köy, hattâ etraf köylerden de hısım 

akrabalar davet edilir.  
GeçmiĢten farklı olarak takı töreninde hediyelik eĢyadan ziyade para verilir. Bu tören 

yalnız ilk çocuğa yapılır.  Herkes yapar ve ekseriyetle gece düzenlenir. 
 
Sünnet ve Sünnet Düğünü 
Ecdadımız, bir hatıra olarak belleklerde muhafaza edilebilmesi için çocuğun sünnetini 

düğünle süslemiĢtir. Erkek çocukları ve velileri için bu önemli ve anlamlı olay zurna ve 
davullarıyla, yürük44 ve yürük koşularıyla45, güreĢleriyle coĢkulu bir kutlama Ģenliğine 
dönüĢtürülmüĢtür. 

Kaynak kiĢilerimiz Ģunları anlattılar: ―Sünnet temizliktir. Çocukları, Çukurköy‘den46 
gelen cerrahlar47 sünnet eder. Mahsus çocuklara sünnet takkesi giydirilir, davullar çalar, 
sünnet edilecek çocuklar bir araya getirilir. Enikonu düğün yapılır. Yürükler eyerlenir, koĢular 
düzenlenir. Ondan sonra babalar çocuklarını birer birer mağazaya48 götürür, sünnet ettirirler. 
Daha sonra bir sıraya döĢekler dizip çocukları yatırırlar. Herkes kendi çocuğunun baĢında 
durur. OluĢan ortam hastaneyi andırır.‖  

―Eskiden, bir sünnet düğünü olsun, KarĢı‘da yapılır, çimenli alanda. Sonra ehali49 oraya 
üĢüĢüverir. Yürük koĢuları, güleşler50 düzenlenir. Bazen koĢular köy içinden geçen ġumen-
Silistra yolu üzerinde yapılır. Yürükleri de ta IĢıkköy‘den Köklüce‘ye doğru salıverirler.‖  

“Yürükçüler51, eskiden ayaklarını atın karnı altından iple birbirine bağlar, çünkü koĢu 
baĢlangıcında iĢaret verildiğinde yürükler öyle hızla hareket eder ve ileri atılır ki, binicinin 
belini sakatlayabilir.‖  

―Ġsteyen ve hali vakti yerinde olan düğün yapar. Konu komĢu da istifade edip 
çocuklarını sünnet ettirir. Zengin olmayan, düğün yaptıramayan da çocuğunu götürür o da 
yararlanır.‖ 

                                                 
41 Takı töreni.  
42 Dakıya tutmak çocuğa dakı adı verilen hediyelerin verilmesidir. 
43 Verilir. 
44 Yarış atı.  
45 At yarışları. 
46 Köyün adı bugün ―Yasenkovo‖dur. Venets Belediyesi‘ne bağlı  on üç köyden biri. 
47 Bu konuda uzmanlaĢmıĢ kiĢiler. Yasenkovo‘da günümüzde de bu kiĢilerin torunları Cerrahlar 

soyadını taĢımaktadırlar. 
48 Mahzen. 
49 Ahali. 
50 Güreşler. 
51 Köy ağzında ―yarıĢ atı binicileri‖ne verilen ad. 
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―Sünnet düğününde yürükler salınır52, pelhivanlar güreĢir, çalgılar çalar. Önce yürük 
koĢuları, güreĢler yapılır, sünnet edilecek çocuk dakıya tutulur, sonra da çalan çalgılar 
eĢliğinde evine götürülür, yine çalgı eĢliğinde çocuk veya çocuklar yatırılır, sünnet edilirler.‖ 

―Eski sünnet düğünleri bir gün iki akĢam sürer. Kazanlarla yahni piĢirilir, gelenlere, 
misafirlere ikram edilir.‖ 

―GüreĢler de sünnet düğünlerinin olmazsa olmazlarındandır. GüreĢte küçük, orta, 
başaltı ve baş olmak üzere ayrı boylar olur. Yani bunlar dört beĢ kategoriye ayrılmıĢ 
vaziyettedir. En küçüğü olur, en üstteki olur, ona da ―baĢ‖ denir. BaĢta birinciliği elde eden 
baĢpehlivan ilan edilir. Ödül olarak da kendine bir, iki yahut da üç yaĢında bir dana verilir. 
Yürüklerde de bu böyledir. KoĢularda baĢta gelen ata bir dana verilir.‖ 

―GüreĢ baĢlamadan önce bütün pehlivanlar güleş alayına53 çağrılırlar. Pehlivanları 
duayı okuyacak cazgır54 çağırır, kıbleye karĢı dizilmelerini sağlar, sonra hepsi dizlerinin 
üzerine gelir ve cazgır tarafından salavat55 okunur: 

 
Allah Allah illâllah 
Hepimiz birden diyelim 
Pehlivanlara “Maşallah!” 
Alta düştüm diye gücenmeyin 
Üste çıktım diye sevinmeyin 
Bu dünyanın işi öteden beri haraptır harap 
Elini yüzünü boyamıştır Holluklu Kör Arap 
Ona derlerdi Deli Yahya 
Başı sıkılan gitsin tarlaya 
Karalarlı Yusuf Pehlivan‟daki olan kuvvet 
Ona göre gelmemiştir dünyada bir eş 
Hasmını görünce olurdu bir ateş 
Onda biterdi son güreş 
Padişah karşısında yapardı güreş 
 
Bu dua ile pehlivanlara ―hadi‖ denir. Pehlivanlar da çırpınır, sonra da her biri rakibine 

sarılıp güreĢmeye baĢlarlar.‖  
―Nam salmıĢ baĢpehlivanlar da var. Yukarı Mahalle‘den Mehmet Aga muhteĢem bir 

adamdır! Pehlivandır, iki mahallenin birincisidir. Öyle güreĢir ki, hep birinciliği alır.‖ 
―Doruklu56 köyünden bir pehlivan var. Orta boylu, yakıĢıklı bir genç.‖  
―Dobruca‘dan Koca Ayak dedikleri de az değil. Bir defasında ahırların bulunduğu yerde 

bir alan açılır, tozlu bir alan, güreĢecekler. Bir ara Koca Ayak: ‗Ey Köklüceliler, sizin 
suyunuz yok mu ba!‘ diye öyle bir bağırır ki, öküz gibi bağırır herif. Yüksek boyludur, iri 
adam, Türk adamı.‖ 

―Terbiköy‘den57 Ahmet Pehlivan, uzun zaman baĢpehlivanlığı kimseye kaptırmaz.‖ 
―Bunlara: ‗Düğünümüz var‘ diye önceden haber yollanır, onlar da gelir, güreĢ yapar, 

düğün sahibini onurlandırırlar.‖  

                                                 
52 Atlar yarıştırılır. 
53 Güreş meydanı. 
54 GüreĢecek olan pehlivanları yüksek sesle izleyicilere tanıtan ve dua okuyarak onları alana süren 

kimse [bk. GTSz 2014: On-line: 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.54943fe61ff848.28303147]. 

55 Yağlı güreĢte, yarıĢmalardan önce cazgırın okuduğu dua [bk. GTSz 2014: On-line: 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=SALAVAT]. 

56 ġumen ili Novi Pazar ilçesine bağlı Praventsi köyü.  
57 Resmi Bulgarca adı ―Kapitan Petko‖dur. Venets Belediyesi‘ne bağlı  on üç köyden biri. 

―O zamanlar yağlı güreĢ yapılır. Zeytinyağı ile yağlanır. Yağlanmanın sebebi 
pehlivanları güreĢ esnasında daha da zorlamak, daha güçlü ve becerikli olanın ortaya çıkıp 
kazanmasını sağlamaktır. Çünkü güçlü olan, kaysa da, yine de yaka paça eder, yener. Orada 
kuvvet ölçülür. Ġzleyenlere de gerçekten üstün güce sahip olup rakibinden daha üstün 
olduğunu kanıtlar, öyle kolayca değil de böyle zorlu mücadele sonucu kazanır.‖  

―Yağlı güreĢ yapanlar kıspet58 giyer, meĢindir, kolay kolay yırtılmaz, gerçek dana 
derisinden olur. Rakipler birbirlerini tutmakta çok zorlanır, her tarafları yağlı, kıspetler de 
öyle, kaygan, kolay kolay tutulmaz. Asıl güreĢ böyle yapılır, gerçek kuvvet bunda belli olur. 
GüreĢçi, rakibini yenmesi için ya sırt üstü getirir ya rakibini kaldırarak el ve ayağını, dizden 
yukarı yerden keserek üç adım yürür veya kendi ekseninde bir daire çizer. Bunlardan birini 
rakibine uygulayan güreĢçi galip ilân edilir.‖ 

―GüreĢler otluk meydanda, anızda yapılır. Önce sürgü çekilir, otlar yaslanır, alan 
düzlenir.‖ 

 
Erginlik Çağı 

 
Düğün59 
Kadınların, kızların ve erkeklerin sadece düğünlerde, bayramlarda giydikleri adamlık 

dedikleri giysileri vardır. Genç kızlar bindallı60 Ģalvar veya fistan61 giyerler. BaĢlarına kozan 
çember62 sarıp uzun belik takınırlar. Gelinler ya bindallı Ģalvar (Fotoğraf 3) yahut da viskoz 
kumaĢtan uzun düz fistan (Fotoğraf 4) giyerler.  

Erkekler günlük pırpıt63, adamlık ise çakĢır, yakasız gömlek ve mintan giyerler. 
BaĢlarına sarık sarar, fes, kalpak takar; bellerine ise kuĢak sararlar. (Fotoğraf 5) 

Düğünler mağazalarda64 yapılır. Düğün damı da denen mağazalara yalnız kadınlar ve 
kızlar girerler. 

Dam ahırlarının tam önlerine yerleĢtirilen, damın içini dosdolay çevreleyen ağaç ve 
tahtadan oturacaklar (oturaklar) yapılır. Onlara güzel giyinmiĢ telli pullu kızlar, görümceler 
(güveyin kız kardeĢleri ve baĢka yakınları) otururlar. Tavanlara ve duvarlara fenerler asılır. 
Müzik yerine kızlar ve gelinler daire ve zilli maşa (Fotoğraf 6) eĢliğinde türkü söyler, çıkıp 
oynarlar. Eğer yengelerden biri, bir kızı kardeĢine veya kaynına almak isterse damın tavanına 
(tavan alçaksa) veya kızın arkasına yumrukla vurur. Bunu da o kızı kardeĢine veya kaynına 
istediğini herkes görsün ve bilsin diye yapar.  

Anneler (yaĢlı kadınlar), kızları çocuklardan65 kollarlar. Kızların yavukluları ve bütün 
erkekler düğün damının kapısından bakarlar. Erkeklerin içeri girmeleri yasaktır. Ancak 

                                                 
58 Kispet. 
59 Kız isteme, söz kesme, küçük niĢan, büyük niĢan, kavil, kına gecesi, gelin alma, güvey tıraĢı ile ilgili 

daha ayrıntılı bilgi için bk. Kırcalı B., Turski Folklorni Motivi Ot Selo Venets – ġumensko. – V: Turskiyat ezik, 
Minalo, NastoyaĢte i BıdeĢte, ġumen, 2004, 124-137. 

60 Çoğunlukla mor kadife üzerine sırma ile kabartma dal, yaprak ve çiçek iĢlenmiĢ giysi veya örtü [bk. 
GTSz 2015: On-line: 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5494521b3ca7d3.43086950]. 

61 Tek parça kadın giysisi [bk. GTSz 2015: On-line: 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.557934825bf3d5.97192149]. 

62 Renkli tülbent, yazma [bk. TTASz 2015: On-line: 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas&kategori1=derlay&kelime1=kozan]. Oyalı ince 
çember de denir. 

63 El tezgâhında dokunmuĢ yün veya kıl dokumadan yapılmıĢ bir çeĢit pantolon, potur [bk. TTASz 
2015: 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas&kategori1=derlay&kelime1=p%C4%B1rp%C4%
B1t] 

64 Dam (ahır) kastedilir.  
65 Köy ağzında erkek çocuklarına veya genç erkeklere, delikanlılara ―çocuk‖ denir. 
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―Sünnet düğününde yürükler salınır52, pelhivanlar güreĢir, çalgılar çalar. Önce yürük 
koĢuları, güreĢler yapılır, sünnet edilecek çocuk dakıya tutulur, sonra da çalan çalgılar 
eĢliğinde evine götürülür, yine çalgı eĢliğinde çocuk veya çocuklar yatırılır, sünnet edilirler.‖ 

―Eski sünnet düğünleri bir gün iki akĢam sürer. Kazanlarla yahni piĢirilir, gelenlere, 
misafirlere ikram edilir.‖ 

―GüreĢler de sünnet düğünlerinin olmazsa olmazlarındandır. GüreĢte küçük, orta, 
başaltı ve baş olmak üzere ayrı boylar olur. Yani bunlar dört beĢ kategoriye ayrılmıĢ 
vaziyettedir. En küçüğü olur, en üstteki olur, ona da ―baĢ‖ denir. BaĢta birinciliği elde eden 
baĢpehlivan ilan edilir. Ödül olarak da kendine bir, iki yahut da üç yaĢında bir dana verilir. 
Yürüklerde de bu böyledir. KoĢularda baĢta gelen ata bir dana verilir.‖ 

―GüreĢ baĢlamadan önce bütün pehlivanlar güleş alayına53 çağrılırlar. Pehlivanları 
duayı okuyacak cazgır54 çağırır, kıbleye karĢı dizilmelerini sağlar, sonra hepsi dizlerinin 
üzerine gelir ve cazgır tarafından salavat55 okunur: 

 
Allah Allah illâllah 
Hepimiz birden diyelim 
Pehlivanlara “Maşallah!” 
Alta düştüm diye gücenmeyin 
Üste çıktım diye sevinmeyin 
Bu dünyanın işi öteden beri haraptır harap 
Elini yüzünü boyamıştır Holluklu Kör Arap 
Ona derlerdi Deli Yahya 
Başı sıkılan gitsin tarlaya 
Karalarlı Yusuf Pehlivan‟daki olan kuvvet 
Ona göre gelmemiştir dünyada bir eş 
Hasmını görünce olurdu bir ateş 
Onda biterdi son güreş 
Padişah karşısında yapardı güreş 
 
Bu dua ile pehlivanlara ―hadi‖ denir. Pehlivanlar da çırpınır, sonra da her biri rakibine 

sarılıp güreĢmeye baĢlarlar.‖  
―Nam salmıĢ baĢpehlivanlar da var. Yukarı Mahalle‘den Mehmet Aga muhteĢem bir 

adamdır! Pehlivandır, iki mahallenin birincisidir. Öyle güreĢir ki, hep birinciliği alır.‖ 
―Doruklu56 köyünden bir pehlivan var. Orta boylu, yakıĢıklı bir genç.‖  
―Dobruca‘dan Koca Ayak dedikleri de az değil. Bir defasında ahırların bulunduğu yerde 

bir alan açılır, tozlu bir alan, güreĢecekler. Bir ara Koca Ayak: ‗Ey Köklüceliler, sizin 
suyunuz yok mu ba!‘ diye öyle bir bağırır ki, öküz gibi bağırır herif. Yüksek boyludur, iri 
adam, Türk adamı.‖ 

―Terbiköy‘den57 Ahmet Pehlivan, uzun zaman baĢpehlivanlığı kimseye kaptırmaz.‖ 
―Bunlara: ‗Düğünümüz var‘ diye önceden haber yollanır, onlar da gelir, güreĢ yapar, 

düğün sahibini onurlandırırlar.‖  

                                                 
52 Atlar yarıştırılır. 
53 Güreş meydanı. 
54 GüreĢecek olan pehlivanları yüksek sesle izleyicilere tanıtan ve dua okuyarak onları alana süren 

kimse [bk. GTSz 2014: On-line: 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.54943fe61ff848.28303147]. 

55 Yağlı güreĢte, yarıĢmalardan önce cazgırın okuduğu dua [bk. GTSz 2014: On-line: 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=SALAVAT]. 

56 ġumen ili Novi Pazar ilçesine bağlı Praventsi köyü.  
57 Resmi Bulgarca adı ―Kapitan Petko‖dur. Venets Belediyesi‘ne bağlı  on üç köyden biri. 

―O zamanlar yağlı güreĢ yapılır. Zeytinyağı ile yağlanır. Yağlanmanın sebebi 
pehlivanları güreĢ esnasında daha da zorlamak, daha güçlü ve becerikli olanın ortaya çıkıp 
kazanmasını sağlamaktır. Çünkü güçlü olan, kaysa da, yine de yaka paça eder, yener. Orada 
kuvvet ölçülür. Ġzleyenlere de gerçekten üstün güce sahip olup rakibinden daha üstün 
olduğunu kanıtlar, öyle kolayca değil de böyle zorlu mücadele sonucu kazanır.‖  

―Yağlı güreĢ yapanlar kıspet58 giyer, meĢindir, kolay kolay yırtılmaz, gerçek dana 
derisinden olur. Rakipler birbirlerini tutmakta çok zorlanır, her tarafları yağlı, kıspetler de 
öyle, kaygan, kolay kolay tutulmaz. Asıl güreĢ böyle yapılır, gerçek kuvvet bunda belli olur. 
GüreĢçi, rakibini yenmesi için ya sırt üstü getirir ya rakibini kaldırarak el ve ayağını, dizden 
yukarı yerden keserek üç adım yürür veya kendi ekseninde bir daire çizer. Bunlardan birini 
rakibine uygulayan güreĢçi galip ilân edilir.‖ 

―GüreĢler otluk meydanda, anızda yapılır. Önce sürgü çekilir, otlar yaslanır, alan 
düzlenir.‖ 

 
Erginlik Çağı 

 
Düğün59 
Kadınların, kızların ve erkeklerin sadece düğünlerde, bayramlarda giydikleri adamlık 

dedikleri giysileri vardır. Genç kızlar bindallı60 Ģalvar veya fistan61 giyerler. BaĢlarına kozan 
çember62 sarıp uzun belik takınırlar. Gelinler ya bindallı Ģalvar (Fotoğraf 3) yahut da viskoz 
kumaĢtan uzun düz fistan (Fotoğraf 4) giyerler.  

Erkekler günlük pırpıt63, adamlık ise çakĢır, yakasız gömlek ve mintan giyerler. 
BaĢlarına sarık sarar, fes, kalpak takar; bellerine ise kuĢak sararlar. (Fotoğraf 5) 

Düğünler mağazalarda64 yapılır. Düğün damı da denen mağazalara yalnız kadınlar ve 
kızlar girerler. 

Dam ahırlarının tam önlerine yerleĢtirilen, damın içini dosdolay çevreleyen ağaç ve 
tahtadan oturacaklar (oturaklar) yapılır. Onlara güzel giyinmiĢ telli pullu kızlar, görümceler 
(güveyin kız kardeĢleri ve baĢka yakınları) otururlar. Tavanlara ve duvarlara fenerler asılır. 
Müzik yerine kızlar ve gelinler daire ve zilli maşa (Fotoğraf 6) eĢliğinde türkü söyler, çıkıp 
oynarlar. Eğer yengelerden biri, bir kızı kardeĢine veya kaynına almak isterse damın tavanına 
(tavan alçaksa) veya kızın arkasına yumrukla vurur. Bunu da o kızı kardeĢine veya kaynına 
istediğini herkes görsün ve bilsin diye yapar.  

Anneler (yaĢlı kadınlar), kızları çocuklardan65 kollarlar. Kızların yavukluları ve bütün 
erkekler düğün damının kapısından bakarlar. Erkeklerin içeri girmeleri yasaktır. Ancak 

                                                 
58 Kispet. 
59 Kız isteme, söz kesme, küçük niĢan, büyük niĢan, kavil, kına gecesi, gelin alma, güvey tıraĢı ile ilgili 

daha ayrıntılı bilgi için bk. Kırcalı B., Turski Folklorni Motivi Ot Selo Venets – ġumensko. – V: Turskiyat ezik, 
Minalo, NastoyaĢte i BıdeĢte, ġumen, 2004, 124-137. 

60 Çoğunlukla mor kadife üzerine sırma ile kabartma dal, yaprak ve çiçek iĢlenmiĢ giysi veya örtü [bk. 
GTSz 2015: On-line: 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5494521b3ca7d3.43086950]. 

61 Tek parça kadın giysisi [bk. GTSz 2015: On-line: 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.557934825bf3d5.97192149]. 

62 Renkli tülbent, yazma [bk. TTASz 2015: On-line: 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas&kategori1=derlay&kelime1=kozan]. Oyalı ince 
çember de denir. 

63 El tezgâhında dokunmuĢ yün veya kıl dokumadan yapılmıĢ bir çeĢit pantolon, potur [bk. TTASz 
2015: 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas&kategori1=derlay&kelime1=p%C4%B1rp%C4%
B1t] 

64 Dam (ahır) kastedilir.  
65 Köy ağzında erkek çocuklarına veya genç erkeklere, delikanlılara ―çocuk‖ denir. 
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delikanlılardan bazıları, bir Ģekilde içeri girmeyi baĢarır, istedikleri kızların oturduğu 
oturacakların arkasındaki ahırların altına girip saklanırlar. Lâkin farkedilirlerse yaĢlı kadınlar 
tarafından yumruklanır ve oradan kovulurlar. Düğün sahibi ve kızların ağabey ve baĢka 
yakınları da, eğer içerde bir erkeğin olduğunu anlarsalar kapının baĢında onun dıĢarı 
çıkmasını beklerlerler, genç erkek dayak yer. 

Gecenin sonunda kızlar ve gelinler tutunup söyledikleri türküler eĢliğinde alay 
dönerler66, düğün biter [Kırcalı 2004: 132].  

Gelinin çeyizi, gergefte ve elde iĢlenmiĢ peĢkirler, çevreler (dokuma bezden), 
kombinezonlar, gecelikler, iĢlemeli erkek iç donları, namaz bezleri, yastıklar (Fotoğraf 7, 8, 
9.),  bohça sargıları, yorgan, döĢekten ibarettir. 

Çeyizlerin hemen hemen hepsi evlenecek kız tarafından yapılır. 
Düğünün baĢlamasına bir hafta varken beygir veya öküz arabasıyla kızın evinden çeyiz 

gidip alınır. Çeyiz bohçaya sarılır. Her iki taraf da karĢıki tarafın en yakınlarına hediye 
bohçası yapar. Bohça götürülür, bohça alınır. 

Gelin de yine beygir, inek veya öküz arabasıyla gidip alınır. Arabanın üzeri kilim, 
hasırlar veya palayla örtülür. Arabanın içine yalnız damadın yengesi ve kardeĢleri 
(görümceler) biner, baĢkaları binemez.  

Araba rahatça yürüyemez, yolu kesilir. Önüne kız tarafından büyük erkek çocukları, 
gençler ve delikanlılar durur, uzun bir ip gerip bahĢiĢ isterler. Bazen anlaĢamamazlık olur, 
tartıĢmalar çıkar, yaĢlıların araya girmesi icap eder. Bazen dövüĢ bile olur, zira köyün 
delikanlıları gelini kıskanır, gitmesine izin vermek istemezler. 

Gelin, damadın evine vardıktan sonra sıraya dizilen damat yakınlarının ellerini öper, 
bahşiş67 alır. Buna gelin indirme denir. Aynı Ģekilde evden çıkarken sıraya dizilmiĢ dedesinin, 
babasının ve diğer yakınlarının ellerini öper, hediye alır. Buna da gelin bindirme denir. 
Günümüzde gelin indirme ve gelin bindirme esnasında hediye olarak sadece para verilir. 

Gelinin babası, damadın anasına ve babasına gelini teslim eder. 
Gelin indirme bittikten sonra bazen kaynatayı çağırıp: ―Gelinin bacağı topal olmuĢ! 

Hadi bir koyun verdin, akĢama bir de koç hediye et!‖ deyip gülüĢürler. Bunu, güveyi 
kastederek söylerler. Sonra da gelinin eline içi su dolu bir ibrik verilir. O da içeri girer, 
kapıdan baĢlayıp her geçtiği yere, hayatları su gibi gitsin diye, bolluk olsun diye su döker. 
Sonra da herkes: ―Hadi mübarek olsun!‖ der. 

AkĢamleyin damadın yakınları bir araya gelir, damadı çağırıp gelinin bulunduğu odaya 
doğru iterler. Damat gelinin yanına gerdeğe girer, buna güvey kapama denir. 

O zamanlar gençlerin çoğu görücü usulü evlenir, birbirini, niĢanlandıklarında, hattâ 
düğünde görürler. Bu durumdan kaynaklanan ilginç olaylar da yaĢanmamıĢ değil. ġöyle ki, 
genç bir kızı, görücü usulü komĢu Drentsi68 köyünden bir delikanlıya evlendirmek isterler. 
Kız, kendine koca olacak genci ne pahasına olursa olsun evlenmeden önce mutlaka görmek 
ister, ona bu konuda haber yollar. Delikanlının Venets‘e gelmesini, baba evinin önünden 
geçmesini istediğini bildirir. Haber yerine ulaĢır, belirlenen günde müstakbel damat adayı, 
kızın yaĢadığı evin önünden geçip gider. Gelin adayı, kendini pencerenin perdesinin ardından 
görüp beğenir, anne babasına evlenmeye razı olduğunu bildirir. Düğün gelip geçer, iki gencin 
gerdeğe girip birbirlerini görmelerine sıra gelir. Lâkin kız, karĢısındakinin daha önce sokaktan 
geçen yakıĢıklı gencin olmadığını görünce çok ĢaĢırır. Kocası ona, bir gözünün çıkmıĢ olup 
                                                 

66 Gelin, tüm kız ve kadınlar bir araya toplanır, el ele tutunup çember oluĢturur, söyledikleri türküler 
eĢliğinde dönerler. Türkülerin nakaratlarında birbirlerinin ellerini bırakıp ikiĢer ikiĢer karĢı karĢıya döner, zarif 
adımlarla birbirine yakınlaĢıp uzaklaĢırlar, aynı zamanda elleriye havada güzel figürler çizerler. Nakaratın 
sonunda yine el ele tutunur, çemberi yeniden oluĢturup söylemeye devam ettikleri türkünün eĢliğinde dönmeye 
devam ederler. Bu oyuna  ―alay dönmesi‖ denir [Ayrınt. bilgi için bk. Kırcalı, B. Turski Folklorni motivi ot selo 
Venets – ġumensko. Sofya: Ekspres Print.]. 

67 Köy ağzında ―hediye‖ anlamında kullanılır. 
68 Türkçe adı: Ahlar. 

kör olduğundan dolayı kendini beğenmeyeceğinden, onunla evlenmekten vaz geçeceğinden 
çok korktuğunu itiraf eder. Çözümü ise hile yapıp kardeĢini göndermekte bulduğunu anlatır. 

Düğün, iki gün iki gece sürer.  
Birinci akĢam yalnız köy sakinleri katılır. Düğün çalgısız olur. Kızlar çalıp oynar, 

türküler söylerler.  
Düğünün ikinci akĢamı ise köy dıĢından iĢtirak eden davetliler gelirler. Gelirken de 

hepsi peĢkir veya ikiĢer üçer metre basma getirir. Misafirler, genç evlilere hediye olarak 
verecekleri eĢyaları69 eline koluna takıp bunları herkese göstererek getirirler.  

Çalgılar, düğünün ikinci günü akĢam üzeri misafirlerden önce gelir. KarĢılanıp 
doyurulduktan sonra çalgılar70 misafir karĢılamaya çıkar. Gelen misafirler, köye girince 
çalgıları bekler, sonra da çalgıların çaldığı müzik eĢliğinde düğün evine giderler. Konuklar, 
kendilerini karĢılayan çalgılara da hediye verirler. Genellikle davulcuya peĢkir veya basma 
bağlanır. Daha sonra, biriken hediyeler çalgıcılar arasında paylaĢılır. 

 
Çeyiz Serme  
Yorganlardan ve döĢeklerden yüklük71 yapılır. Bir yorgan ve bir döĢek üst üste koyulup 

bir kat oluĢturulur. Katların sayısı üç, beĢ, on iki olmak üzere herkesin imkânına göre değiĢir.   
Tavan altına bütün çemberler72 dizilir. Duvarlara iĢlenmiĢ peĢkirler ve çevreler 

dosdolay takılır. Tavan altında ve duvarlarda hiç boĢ yer bırakılmaz. Bu, kızın ne kadar çok 
ceyizinin olduğunu göstermek amacıyla yapılır.  

50‘li yıllarda duvarlara kovor73 asılmaya baĢlanır, fakat günümüzde bazı evlerde 
örnekleri görülse de duvara kovor asmaktan vazgeçilmiĢtir. 

Çeyiz sermeyi gelinin yengeleri, ablaları yapar. Damat evine gelinin çeyizini sermeye 
gittiklerinde orada çok kıymetli misafirler olarak ağırlanırlar. 

 
Orak, Harman, KıĢ Geceleri, Sayacılar, Ev Yapımı, Zanaatler, Bayramlar 

 
Orak 
Önce tohum ekilir, vakit gelince biçilir. Orağı çok olan, orakçı götürür. Orakçılar 

doyurulur, akĢam da ellerine gündelikleri verilir. Biçilecek buğday çok değilse sahibi kendi 
biçer. Orakla, ellikle74 biçilir. Arkadan erkekler demet bağlar. Dokuz demetten bir dokuzalma, 
on üç demetten de bir dokurcun75 yapılır, ardından harmana taĢınır. 

 
Harman 
Harman yeri kazınır, kenarlarına beşikler76 yapılır. BeĢikler, büyük, elli altmıĢ ya da 

seksen doksan dokurcunluk yığınlardır. BeĢiklerden alınıp demetler harmana saçılır, dövülür. 

                                                 
69 Genellikle bunlar basma, bakır, tencere, kova gibi Ģeylerdir. 
70 Müzik topluluğu. Köy ağzında düğünde çalan müzik topluluğuna davullar da denir. 
71 Evlerde yatak, yorgan gibi Ģeyleri koymaya yarayan yer veya büyük dolap, yük, yük odası [bk. GTSz 

2015: 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.54947ad7f0ca78.38194159].   
Yüklük, köy ağzında yüklüklere yüklenen eĢyaların ortak adı olarak da kullanılır. 

72 İnce çember ve eĢarplar. 
73 Dokuma veya iĢlemeli duvar halısı. Duvara çivilenmiĢ nakıĢ parçası. 
74 Ekin biçerken sol elin parmaklarına geçirilen, eldiven biçiminde, tahtadan yapılan bir araç [bk. GTSz 

2015: On-line: 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.54948343bf0432.64413514]. 

75 Ot veya ekin yığını [bk. GTSz 2015: On-line: 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.549483cf0335d2.27678341]. 

76 Bir araya gelmiĢ ot ve ekin demetlerinin meydana getirdiği büyük yığın [bk. GTSz 2015: On-line: 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas&kategori1=derlay&kelime1=be%C5%9Fik]. 
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delikanlılardan bazıları, bir Ģekilde içeri girmeyi baĢarır, istedikleri kızların oturduğu 
oturacakların arkasındaki ahırların altına girip saklanırlar. Lâkin farkedilirlerse yaĢlı kadınlar 
tarafından yumruklanır ve oradan kovulurlar. Düğün sahibi ve kızların ağabey ve baĢka 
yakınları da, eğer içerde bir erkeğin olduğunu anlarsalar kapının baĢında onun dıĢarı 
çıkmasını beklerlerler, genç erkek dayak yer. 

Gecenin sonunda kızlar ve gelinler tutunup söyledikleri türküler eĢliğinde alay 
dönerler66, düğün biter [Kırcalı 2004: 132].  
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kombinezonlar, gecelikler, iĢlemeli erkek iç donları, namaz bezleri, yastıklar (Fotoğraf 7, 8, 
9.),  bohça sargıları, yorgan, döĢekten ibarettir. 
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Düğünün baĢlamasına bir hafta varken beygir veya öküz arabasıyla kızın evinden çeyiz 

gidip alınır. Çeyiz bohçaya sarılır. Her iki taraf da karĢıki tarafın en yakınlarına hediye 
bohçası yapar. Bohça götürülür, bohça alınır. 

Gelin de yine beygir, inek veya öküz arabasıyla gidip alınır. Arabanın üzeri kilim, 
hasırlar veya palayla örtülür. Arabanın içine yalnız damadın yengesi ve kardeĢleri 
(görümceler) biner, baĢkaları binemez.  
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bahşiş67 alır. Buna gelin indirme denir. Aynı Ģekilde evden çıkarken sıraya dizilmiĢ dedesinin, 
babasının ve diğer yakınlarının ellerini öper, hediye alır. Buna da gelin bindirme denir. 
Günümüzde gelin indirme ve gelin bindirme esnasında hediye olarak sadece para verilir. 

Gelinin babası, damadın anasına ve babasına gelini teslim eder. 
Gelin indirme bittikten sonra bazen kaynatayı çağırıp: ―Gelinin bacağı topal olmuĢ! 
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kastederek söylerler. Sonra da gelinin eline içi su dolu bir ibrik verilir. O da içeri girer, 
kapıdan baĢlayıp her geçtiği yere, hayatları su gibi gitsin diye, bolluk olsun diye su döker. 
Sonra da herkes: ―Hadi mübarek olsun!‖ der. 

AkĢamleyin damadın yakınları bir araya gelir, damadı çağırıp gelinin bulunduğu odaya 
doğru iterler. Damat gelinin yanına gerdeğe girer, buna güvey kapama denir. 

O zamanlar gençlerin çoğu görücü usulü evlenir, birbirini, niĢanlandıklarında, hattâ 
düğünde görürler. Bu durumdan kaynaklanan ilginç olaylar da yaĢanmamıĢ değil. ġöyle ki, 
genç bir kızı, görücü usulü komĢu Drentsi68 köyünden bir delikanlıya evlendirmek isterler. 
Kız, kendine koca olacak genci ne pahasına olursa olsun evlenmeden önce mutlaka görmek 
ister, ona bu konuda haber yollar. Delikanlının Venets‘e gelmesini, baba evinin önünden 
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67 Köy ağzında ―hediye‖ anlamında kullanılır. 
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Tavan altına bütün çemberler72 dizilir. Duvarlara iĢlenmiĢ peĢkirler ve çevreler 
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örnekleri görülse de duvara kovor asmaktan vazgeçilmiĢtir. 
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gittiklerinde orada çok kıymetli misafirler olarak ağırlanırlar. 
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72 İnce çember ve eĢarplar. 
73 Dokuma veya iĢlemeli duvar halısı. Duvara çivilenmiĢ nakıĢ parçası. 
74 Ekin biçerken sol elin parmaklarına geçirilen, eldiven biçiminde, tahtadan yapılan bir araç [bk. GTSz 

2015: On-line: 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.54948343bf0432.64413514]. 

75 Ot veya ekin yığını [bk. GTSz 2015: On-line: 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.549483cf0335d2.27678341]. 

76 Bir araya gelmiĢ ot ve ekin demetlerinin meydana getirdiği büyük yığın [bk. GTSz 2015: On-line: 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas&kategori1=derlay&kelime1=be%C5%9Fik]. 
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Düvenler77 taĢlı. Beygir veya ineklerin arkasındaki düvenle ekinlerin sapları saman 
yapılır, baĢakları tanelenir. Ekinlerin sapları kırılınca saman olunca üstteki saman alınır. Daha 
sonra tanesi de toplanır. Ekinler, tınaz makinesinden78 geçirilir, taneler ambara, kılçığı 
samanlığa götürülür. Saman tezgerelerle79 taĢınır. Buğday da dörder ölçek, dörder ölçek 
çuvallara doldurulup sırtlara yüklenir, oradan da doğru ambara taĢınır. Böylece o günkü 
harman iĢleri bitirilir. Ertesi sabah harman süpürülür, gene demetler saçılır, önceki günün 
iĢlemleri aynen yapılır.  

8-15 yaĢ arası çocuklar, harmanı sabırsızlıkla beklerler. Birinin düven sürdüğünü 
görünce düvene binmek için koĢarak gider, düvenin üstüne oturup harman bitinceye dek 
dönerler. Yedikleri toza rağmen keyiflerine diyecek olmaz. 

Buğdayın fazlası satılır, kalanı ise ambara koyulur, öğütülüp öğütülüp yenir. Ekmeğini 
herkes kendi yapar. Herkesin fırını var. Yazın fırında, kıĢın sobada olmak üzere ekmeğini 
herkes evinde piĢirir. 

Ekin80 biçmek imece81 usulü yapılır. Yardıma gerek duyulursa gündöndü kalpağı82 
kesmeye, mısır kırmaya 83 da yardımcı götürülür. Gündelikçi olarak para karĢılığı giden de 
olur. 

Ġmece gece de olur. Kadınlar, kızlar mısır soymaya, gündöndü dövmeye gelirler. Gece 
on ikiye, bire kadar otururlar. Kızlar türkü söyler, baĢkaları bir Ģeyler anlatır, sohbet edilir, iĢ 
yapılır. Kızların sesleri, söyledikleri türküler mahalleden mahalleye duyulur.  

Ġmeceler genelde yardımlaĢma amacıyla yapılır, ancak bazen kızları ve delikanlıları bir 
araya getirme amacıyla da imeceler düzenlenir. Kızlar ve delikanlılar yan yana oturur, birlikte 
çalıĢır, aralarında konuĢur, birbirlerini tanırlar, oturdukları yerden birbirleriyle ĢakalaĢırlar.  

Ġmeceye çağırmadan da gelen olur, ancak genelde: ―Ġmeceye gelin.‖ diyerek çağrılır.   
 
KıĢ Geceleri 
KıĢın herkes evinde oturur, sümek iĢler, çorabını örer, diker... Canı isteyen, iĢini eline 

alır, mahalleye oturmaya84 gider. Bez dokumak, ferace, sarık, kuĢak, hasır dokumak 
yaygindir. Dokuma tezgâhı85 içerde durur. Kız niĢanlandıktan sonra hep dokur. Desenli ve 
desensiz döĢek yüzü, bez, gömleklik, çarĢaf, ferace, aba, peĢkir dokunur, yastık kırılır86, 
kenevir iĢlenip dokumacılıkta kullanılır. Dokunabilecek her Ģey dokunur. Yastık dokumaları 
gibi dokumalar ağaçtan yapılan özel tezgâhlarda dokunur. 

                                                 
77 Harmanda ekinlerin sapı ve tanelerini ayırmak için kullanılan, önüne koĢulan hayvanlarla çekilen, alt 

yüzünde keskin çakmak taĢları dikine çakılı bulunan, kızak biçiminde araç [bk. GTSz 2015: On-line: 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.549484b1c74ae7.02601593]. 

78 Tınaz durumundaki ekinleri savurarak yabancı nesneleri ayıran makine [bk. GTSz 2015: On-line: 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5494872596ba40.12110958]. 

79 Tezgere, harmanda saman taĢımaya yarayan, tahtadan yapılmıĢ, iki yanında sapları olan, sandığa 
benzeyen, iki kiĢinin taĢıdığı bir çeĢit araç. 
GTSz: Yapılarda harç taĢımaya yarayan, tahtadan yapılmıĢ, iki kiĢinin taĢıdığı bir çeĢit araç [bk. GTSz 2015: 
On-line: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas&kategori1=derlay&kelime1=tezgere]. 

80 Buğday. 
81 Köy ağzında: meci. 
82 Ayçiçeği kafası. 
83 Köy ağzında: misi: kı:ma: (Burada ve aĢağıda buna benzer örneklerde üst üste iki nokta işareti ondan 

önceki ünlünün uzun okunduğunu gösterir.) Ģeklinde telaffuz edilir. Venets‘te mısır kırmak, mısır koçanlarını 
gövdesinden elle koparıp toplama iĢine denir.  

84 El iĢini alıp birilerine misafirliğe gidilir, orada hem el iĢi yapılır hem sohbet edilir, eğlenilir. Köy 
ağzında buna ma:leye otu:maya gitmek (mahalleye oturmaya gütmek) ya da sadece ma:leye gitmek (mahalleye 
gitmek)  denir. 

85 Dokuma iĢinin yapıldığı makine veya araç [bk. GTSz 2014: On-line: 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.55852639dc0401.37502060]. 

86 ―Desenli yastık yüzü dokumak‖ anlamına gelir. 

 Hasır dokumak imeceyle olur. Hasır dokumaya daha fazla kızlar gider. Dört beĢ kiĢi 
hasırın karĢısına dizilir, sırayla dokur, gece yarısına kadar türkü söylerler. Hasır imeceyle 
tezgâhta dokunur. Tezgâhın karĢısına en fazla beĢ kiĢi dizilir, birinci kız baĢlar, sırayla yanı 
baĢındakiler devam eder, sonuncu kız bitirir. Aynı sırayla iĢlem yeniden tekrar edilir. 

Bu arada kızların yavukluları87, niĢanlıları kulak verir, imece usulü iĢ yapılan odanın 
penceresi altına gidip pencereden bakar, kızları görürler. 

Kadınlar, dokuma Ģalvar, gömlek giyer, feraceyle örtünürler. Parası olan ayağına pabuç, 
kundura giyer, ancak kundura hem pahalı hem fazla bulunmaz. Basma da nadir görülür.  

Ferace, siyah renkte olup ayakları hariç bütün vücudu kaplar. Feracenin bir yeni, baĢın 
üzerinden öteki yana atılıp oraya tutturulur. Yenin geniĢ tarafı yüze doğru çekilerek yüzün 
örtülmesi, gizlenmesi sağlanır. Yüzün bu Ģekilde kapatılmasına kaçmak denir. Yüzler 
örtülerek yabancı erkeklerden kaçılır, yani erkeklerin kadınların yüzlerini görmeleri 
engellenir. Kadınlar, köy çeĢmelerine suya veya düğüne giderken yüzlerini kapatırlar. 
Genelde tanımadıkları erkeklere rast gelebilecekleri her yerde bunu yaparla. Yalnız, 
akrabaları olan veya tanıdıkları erkeklerden yüzlerini gizlemezler.  

Ferace örtünme, geçen yüzyılın 50‘li yıllarına kadar devam eder. Sonraki yıllarda 
feraceyi mavi veya kahverengi mantolar değiĢtirir. Günümüzde daha fazla köyün yaĢlı 
kadınları Ģalvar, çember (Fotoğraf 10), manto giymeye devam ederler. 

Mahalleye oturmaya gidildiğinde Ģenlik yapılır, muhabbet edilir. Gençler türkü söyler, 
bir de kalkıp oynarlar. YaĢlıca ve ihtiyar kadınlar bile kalkıp oynarlar. Oturmaya akĢam 
yemeğinden sonra gidilir, gece yarısına kadar kalınır. 

Ġlâhiler de söylenir: 
 
Fani dünya senden geldim geçerim 
Dalda bir kuş gibi ah kondum uçarım 
Ecel şerbetini ah bir gün içerim 
A dünya ben senin88 nerene aldanayım 
A fani dünya her şu ben senin89 nerene güveneyim 
 
Yalan dünya senden çekettim90 emekler 
Günah yazmayın ah ah aciz melekler 
Azrail gelmiştir ha canımı almaga bekler 
A dünya ben senin91 nerene aldanayım 
A fani dünya her şu ben senin92 nerene güveneyim 
 
Yalan dünya sende bir gelen durmaz 
Ölüm bir tesadüftür ah ah çare bulunmaz 
Azrail gelmiştir ah hiç aman vermez 
A dünya ben senin93 nerene aldanayım 
A fani dünya her şu ben senin94 nerene güveneyim 
 

                                                 
87 Sözlüleri, sevgilileri [bk. GTSz 2014: On-line: 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.54949646a37c54.91363048]. 
88 Üç kez tekrar edilir. 
89 Ġki kez tekrar edilir. 
90 ―Çekilmek.‖ 
91 Üç kez tekrar edilir. 
92 Ġki kez tekrar edilir. 
93 Üç kez tekrar edilir. 
94 Ġki kez tekrar edilir. 
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Düvenler77 taĢlı. Beygir veya ineklerin arkasındaki düvenle ekinlerin sapları saman 
yapılır, baĢakları tanelenir. Ekinlerin sapları kırılınca saman olunca üstteki saman alınır. Daha 
sonra tanesi de toplanır. Ekinler, tınaz makinesinden78 geçirilir, taneler ambara, kılçığı 
samanlığa götürülür. Saman tezgerelerle79 taĢınır. Buğday da dörder ölçek, dörder ölçek 
çuvallara doldurulup sırtlara yüklenir, oradan da doğru ambara taĢınır. Böylece o günkü 
harman iĢleri bitirilir. Ertesi sabah harman süpürülür, gene demetler saçılır, önceki günün 
iĢlemleri aynen yapılır.  

8-15 yaĢ arası çocuklar, harmanı sabırsızlıkla beklerler. Birinin düven sürdüğünü 
görünce düvene binmek için koĢarak gider, düvenin üstüne oturup harman bitinceye dek 
dönerler. Yedikleri toza rağmen keyiflerine diyecek olmaz. 

Buğdayın fazlası satılır, kalanı ise ambara koyulur, öğütülüp öğütülüp yenir. Ekmeğini 
herkes kendi yapar. Herkesin fırını var. Yazın fırında, kıĢın sobada olmak üzere ekmeğini 
herkes evinde piĢirir. 

Ekin80 biçmek imece81 usulü yapılır. Yardıma gerek duyulursa gündöndü kalpağı82 
kesmeye, mısır kırmaya 83 da yardımcı götürülür. Gündelikçi olarak para karĢılığı giden de 
olur. 

Ġmece gece de olur. Kadınlar, kızlar mısır soymaya, gündöndü dövmeye gelirler. Gece 
on ikiye, bire kadar otururlar. Kızlar türkü söyler, baĢkaları bir Ģeyler anlatır, sohbet edilir, iĢ 
yapılır. Kızların sesleri, söyledikleri türküler mahalleden mahalleye duyulur.  

Ġmeceler genelde yardımlaĢma amacıyla yapılır, ancak bazen kızları ve delikanlıları bir 
araya getirme amacıyla da imeceler düzenlenir. Kızlar ve delikanlılar yan yana oturur, birlikte 
çalıĢır, aralarında konuĢur, birbirlerini tanırlar, oturdukları yerden birbirleriyle ĢakalaĢırlar.  

Ġmeceye çağırmadan da gelen olur, ancak genelde: ―Ġmeceye gelin.‖ diyerek çağrılır.   
 
KıĢ Geceleri 
KıĢın herkes evinde oturur, sümek iĢler, çorabını örer, diker... Canı isteyen, iĢini eline 

alır, mahalleye oturmaya84 gider. Bez dokumak, ferace, sarık, kuĢak, hasır dokumak 
yaygindir. Dokuma tezgâhı85 içerde durur. Kız niĢanlandıktan sonra hep dokur. Desenli ve 
desensiz döĢek yüzü, bez, gömleklik, çarĢaf, ferace, aba, peĢkir dokunur, yastık kırılır86, 
kenevir iĢlenip dokumacılıkta kullanılır. Dokunabilecek her Ģey dokunur. Yastık dokumaları 
gibi dokumalar ağaçtan yapılan özel tezgâhlarda dokunur. 

                                                 
77 Harmanda ekinlerin sapı ve tanelerini ayırmak için kullanılan, önüne koĢulan hayvanlarla çekilen, alt 

yüzünde keskin çakmak taĢları dikine çakılı bulunan, kızak biçiminde araç [bk. GTSz 2015: On-line: 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.549484b1c74ae7.02601593]. 

78 Tınaz durumundaki ekinleri savurarak yabancı nesneleri ayıran makine [bk. GTSz 2015: On-line: 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5494872596ba40.12110958]. 

79 Tezgere, harmanda saman taĢımaya yarayan, tahtadan yapılmıĢ, iki yanında sapları olan, sandığa 
benzeyen, iki kiĢinin taĢıdığı bir çeĢit araç. 
GTSz: Yapılarda harç taĢımaya yarayan, tahtadan yapılmıĢ, iki kiĢinin taĢıdığı bir çeĢit araç [bk. GTSz 2015: 
On-line: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas&kategori1=derlay&kelime1=tezgere]. 

80 Buğday. 
81 Köy ağzında: meci. 
82 Ayçiçeği kafası. 
83 Köy ağzında: misi: kı:ma: (Burada ve aĢağıda buna benzer örneklerde üst üste iki nokta işareti ondan 

önceki ünlünün uzun okunduğunu gösterir.) Ģeklinde telaffuz edilir. Venets‘te mısır kırmak, mısır koçanlarını 
gövdesinden elle koparıp toplama iĢine denir.  

84 El iĢini alıp birilerine misafirliğe gidilir, orada hem el iĢi yapılır hem sohbet edilir, eğlenilir. Köy 
ağzında buna ma:leye otu:maya gitmek (mahalleye oturmaya gütmek) ya da sadece ma:leye gitmek (mahalleye 
gitmek)  denir. 

85 Dokuma iĢinin yapıldığı makine veya araç [bk. GTSz 2014: On-line: 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.55852639dc0401.37502060]. 

86 ―Desenli yastık yüzü dokumak‖ anlamına gelir. 

 Hasır dokumak imeceyle olur. Hasır dokumaya daha fazla kızlar gider. Dört beĢ kiĢi 
hasırın karĢısına dizilir, sırayla dokur, gece yarısına kadar türkü söylerler. Hasır imeceyle 
tezgâhta dokunur. Tezgâhın karĢısına en fazla beĢ kiĢi dizilir, birinci kız baĢlar, sırayla yanı 
baĢındakiler devam eder, sonuncu kız bitirir. Aynı sırayla iĢlem yeniden tekrar edilir. 

Bu arada kızların yavukluları87, niĢanlıları kulak verir, imece usulü iĢ yapılan odanın 
penceresi altına gidip pencereden bakar, kızları görürler. 

Kadınlar, dokuma Ģalvar, gömlek giyer, feraceyle örtünürler. Parası olan ayağına pabuç, 
kundura giyer, ancak kundura hem pahalı hem fazla bulunmaz. Basma da nadir görülür.  

Ferace, siyah renkte olup ayakları hariç bütün vücudu kaplar. Feracenin bir yeni, baĢın 
üzerinden öteki yana atılıp oraya tutturulur. Yenin geniĢ tarafı yüze doğru çekilerek yüzün 
örtülmesi, gizlenmesi sağlanır. Yüzün bu Ģekilde kapatılmasına kaçmak denir. Yüzler 
örtülerek yabancı erkeklerden kaçılır, yani erkeklerin kadınların yüzlerini görmeleri 
engellenir. Kadınlar, köy çeĢmelerine suya veya düğüne giderken yüzlerini kapatırlar. 
Genelde tanımadıkları erkeklere rast gelebilecekleri her yerde bunu yaparla. Yalnız, 
akrabaları olan veya tanıdıkları erkeklerden yüzlerini gizlemezler.  

Ferace örtünme, geçen yüzyılın 50‘li yıllarına kadar devam eder. Sonraki yıllarda 
feraceyi mavi veya kahverengi mantolar değiĢtirir. Günümüzde daha fazla köyün yaĢlı 
kadınları Ģalvar, çember (Fotoğraf 10), manto giymeye devam ederler. 

Mahalleye oturmaya gidildiğinde Ģenlik yapılır, muhabbet edilir. Gençler türkü söyler, 
bir de kalkıp oynarlar. YaĢlıca ve ihtiyar kadınlar bile kalkıp oynarlar. Oturmaya akĢam 
yemeğinden sonra gidilir, gece yarısına kadar kalınır. 

Ġlâhiler de söylenir: 
 
Fani dünya senden geldim geçerim 
Dalda bir kuş gibi ah kondum uçarım 
Ecel şerbetini ah bir gün içerim 
A dünya ben senin88 nerene aldanayım 
A fani dünya her şu ben senin89 nerene güveneyim 
 
Yalan dünya senden çekettim90 emekler 
Günah yazmayın ah ah aciz melekler 
Azrail gelmiştir ha canımı almaga bekler 
A dünya ben senin91 nerene aldanayım 
A fani dünya her şu ben senin92 nerene güveneyim 
 
Yalan dünya sende bir gelen durmaz 
Ölüm bir tesadüftür ah ah çare bulunmaz 
Azrail gelmiştir ah hiç aman vermez 
A dünya ben senin93 nerene aldanayım 
A fani dünya her şu ben senin94 nerene güveneyim 
 

                                                 
87 Sözlüleri, sevgilileri [bk. GTSz 2014: On-line: 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.54949646a37c54.91363048]. 
88 Üç kez tekrar edilir. 
89 Ġki kez tekrar edilir. 
90 ―Çekilmek.‖ 
91 Üç kez tekrar edilir. 
92 Ġki kez tekrar edilir. 
93 Üç kez tekrar edilir. 
94 Ġki kez tekrar edilir. 
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Ġlâhi söyleyen kadınlar rağbet görür. Her akĢam baĢka bir eve davet edilirler, Onlar da 
davet edildikleri evlere gidip ilâhi söylerler. 

DeğiĢik eğlenceler düzenlenir. Meselâ mısır patlatılır. Ev sahibi kadın, patlatılmıĢ 
mısırlardan birazını alıp bir ipliğe dizer, küçük bir halka oluĢturur, sonra da diğer patlatılmıĢ 
mısırların arasına koyar. Yerken halka birinin parmağına geçiverir, herkes gülüĢür. Ertesi 
akĢam da o kiĢinin evine oturmaya gidilir. Eskiden hep böyle ev ev gezilir, her akĢam 
birilerine oturmaya gidilir, Ģenlik yapılır, eğlenilir. 

Erkekler sarık, kuĢak sarıp fes, mintan, kulaksız yakalı gömlek, kıĢın kalın çakĢır, yazın 
pırpıt giyerler. Ayaklarına ekseriyetle çarık95 giyip sargı sarar, bağ ile bağlarlar.  

KıĢ gecelerinde muhabbet etmek için erkekler köy odalarına96 toplanır, orada zaman 
geçirir, eğlenirler. Odalarda çeĢitli cümbüĢler yapılır, keten helva97 hazırlanır, tatlı 
muhabbetler eĢliğinde yenir. Bu helva kolay hazırlanmaz. Önce hazırlanmasına karar verilir, 
sonra da helvanın hazırlandığı kamış pekmezi98 ve un bulunur. Bunları delikanlılar, erkekler 
getirir, kimde varsa getirir. Sobaların üzerinde pekmez güzelce kaynatılır. Getirilen un da 
kavrulur. Sonra da kavrulmuĢ una kaynatılmıĢ pekmez ilave edilir, iyice karıĢtırılıp teknede 
karılan ekmek hamuru gibi karılır. Karıldığında bu karıĢım güzelce pekiĢir, tıkızlaĢır. Tıkız 
olunca da soğutmak amacıyla götürülür, soğuk bir yere bırakılır, hatta daha da iyisi, buz 
üzerine koyulur. DonmuĢ dere veya gölcüklerin üzerine bırakılır. Ġyice soğuması beklenir, 
soğuyunca köy odasına geri götürülür, orada bıçakla dilimlenir, keyifle yenir. 

Odalarda çeĢitli oyunlar da oynanır. Daha fazla Ceviz oyunu tercih edilir. Dokuz ceviz 
kabuğu bir tepsi içine koyulur, bunlardan birinin altına fasulye veya mısır tanesi yerleĢtirilir. 
YarıĢmacılar, taneyi bulmaya çalıĢır. Bulana dek her biri tahminler yürütür, bulunca da yerini 
ikinci yarıĢmacı alır. Hepsi sıralanır, gizlenen taneyi en az tahminde bulunup en çabuk bulan 
oyunu kazanır.  

Kağıt oyunları da oynanır. Konçina99 bunlardan biridir.  
Kadınların, genç kızların kıĢ gecelerinde sümek iĢlemek, çorap örmek için bir araya 

gelmesi delikanlıların, genç erkeklerin de ilgisini uyandırır. Söyledikleri güzel türküler, 
kızların, kadınların bulundukları yerlere gitmelerine sebep olur. Gençler gidip pencere 
altlarında, pencerelerden içerdeki kızların eğlencesini izler. Genelde delikanlılar, eğlenerek el 
iĢi yapılan eve gittiklerinde ev sahibine seslenip kendinden katılmaları için izin isterler. Ġzin 
verilince içeri girer, kızlarla birlikte oturup konuĢur, gülüp eğlenirler. Her zaman 
delikanlıların içeri girmelerine izin verilmez, zira her ev sahibi bunu hoĢ karĢılamaz, sevmez 
bu tür Ģeyleri. DıĢarı o hanenin erkeği ya da kadını çıkar, gençleri kovar, kovalar, hattâ tekme 
tokat vuran bile olur. 

Türküleri erkekler de kadınlar da söyler. Erkekler baĢlarına trabolos sarık100 sarar, fes 
taĢır, kuĢak sarıp mintan giyer.  

 
Sayacılar 
Sayacılık, çok eskilerden kalma bir gelenektir. Gençlerin bir araya gelip geceleri gezme 

adeti vardır. Kendilerine Sayacılar denir. Sayacılık gençlikte yapılır [Kırcalı 1998: 39].  
Elde ettiğimiz bilgilere göre Sayacılık sadece gençler tarafından değil, yaĢlıca erkekler 

tarafından da yapılır. Buna baĢvurmalarının baĢlıca sebebi yoksulluktur. Bu yolla para veya 
gıda elde etmek amaçlanır. 

                                                 
95 Çarıkları evde kesilen hayvanın derisinden kendileri yaparlar. Deri tuz içine konulur, sonra da 

ayağına göre kesilip yanlarından dikilir. Tarım iĢlerinde de hep çarık giyilir. 
96 Özellikle köy erkeklerinin çeĢitli amaçlarla toplandıkları odalar. 
97 KaynatılmıĢ kamıĢ pekmezi ve kavrulmuĢ undan yapılan bir helva türü. 
98 KamıĢın kaynatılarak koyulaĢtırılmıĢ biçimi. Köy ağzında pekmeze ağda denir. 
99 Köy ağzında: konçera. 
100 YeĢil, kırmızı renklerden oluĢan bir çeĢit iĢlemeli sarık. 

AkĢam ezanından sonra bir araya gelinir, grup halinde köy hane hane gezilir, yiyecek, 
helva parası toplanır. Para çok kıt olduğu için ev sahipleri para pek vermezler. Nitekim hane 
sahipleri tarafından ne verilirse o alınır, toplanır. Bir sahan buğday, un veya fasulye yahut da 
peynir vb. Sayacıların aldıkları baĢlıca Ģeyler arasındadır. Hanelerin hepsine girmek de Ģart 
değil. Her sayacının torbası var. Biri, içine verilen fasulyeli, diğeri unu, bir baĢkası verilen 
buğdayı toplar. En sonunda da, biriktirilenler, köy dükkânına götürülür, satılır. Elde edilen 
parayla da eğlence ve muhabbetler düzenlenir [a.y.]. 

Camilere de, pek baĢka gelirlerinin olmadığından, hayır için para bırakılır [a.y.].  
Sayacılar, bellerine çan bağlarlar, yediĢer sekizer çan bağlanır. Çanları çok. Çanları 

çınlatır,  mani söyler, davul vururlar.  
Ayaklarına çarık giyerler. Nitekim o dönemde ayakkabı bulunamadığından, bulunsa da 

pahalı olduğu için alınamadığından çarık çok giyilir. Sayacıların, kara bağ ile bağlanmıĢ diz 
kapaklarına kadar sargıları var. Bacaklarına potur, çakĢır; sırtlarına aba, kalın palto, ters 
çevrilmiĢ gocuk101 giyerler. Gocuğun alacalısı tercih edilir, daha maytap olur102. Kafalarında 
ise eski kalpak, Ģapka var. Gençlerden biri çoban gibi giyinir, yanındaki bir baĢkası da kız 
görünümündedir, kafasında çemberi var. Kız gibi görünen gence Çepiş denir [a.y.: 39-40]. 

Ellerindeki kocaman yabalar103, bellerinde bağlı alabildiğine çalan çanlarla avluya 
girerler ve çanların çıkardığı ses eĢliğinde oynayarak hepsi bir ağızdan: 

 
Sayacılar geldi, duydunuz mu? 
Selâm verdik, aldınız mı? 
Hu, deyin çocuklar, huuu 
 
veya: 
 
Sayacı geldi, duydunuz mu? 
Selâm verdi, aldınız mı? 
Bu saya kimin sayası? 
Bu, Rumeli sayasıdır! 
Ubre çocuklar, ubreee!  
 
diye haykırır [a.y.: 40].  
AĢağıdaki varyant da söylenir: 
  
Sayacı geldi duydunuz mu 
Selam verdi aldınız mı 
Selamımı almazsanız  
İşte gide:104rim geri ben105 
                                          
AĢağıdaki manilerin de söylendiğini öğrendik: 
 
Sıra sıra pencereler 

                                                 
101 Ġçi kürk, pelüĢ vb.nden yapılan kalın ceket [bk. GTSz 2014: On-line: 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.55855edb2814a7.08821033]. 
102 Komik ve eğlenceli olur anlamındadır. 
103 Harman savurmakta kullanılan, çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı [bk. GTSz 2014: On-line: 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.54947d9d03cec3.05627934]. 
104 Üst üste iki nokta iĢareti e‘nin uzun okunduğunu gösterir.   

105 Dönüp gide:rim veya İşte gidiveririm evden Ģeklinde de söylenir.  
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Ġlâhi söyleyen kadınlar rağbet görür. Her akĢam baĢka bir eve davet edilirler, Onlar da 
davet edildikleri evlere gidip ilâhi söylerler. 

DeğiĢik eğlenceler düzenlenir. Meselâ mısır patlatılır. Ev sahibi kadın, patlatılmıĢ 
mısırlardan birazını alıp bir ipliğe dizer, küçük bir halka oluĢturur, sonra da diğer patlatılmıĢ 
mısırların arasına koyar. Yerken halka birinin parmağına geçiverir, herkes gülüĢür. Ertesi 
akĢam da o kiĢinin evine oturmaya gidilir. Eskiden hep böyle ev ev gezilir, her akĢam 
birilerine oturmaya gidilir, Ģenlik yapılır, eğlenilir. 

Erkekler sarık, kuĢak sarıp fes, mintan, kulaksız yakalı gömlek, kıĢın kalın çakĢır, yazın 
pırpıt giyerler. Ayaklarına ekseriyetle çarık95 giyip sargı sarar, bağ ile bağlarlar.  

KıĢ gecelerinde muhabbet etmek için erkekler köy odalarına96 toplanır, orada zaman 
geçirir, eğlenirler. Odalarda çeĢitli cümbüĢler yapılır, keten helva97 hazırlanır, tatlı 
muhabbetler eĢliğinde yenir. Bu helva kolay hazırlanmaz. Önce hazırlanmasına karar verilir, 
sonra da helvanın hazırlandığı kamış pekmezi98 ve un bulunur. Bunları delikanlılar, erkekler 
getirir, kimde varsa getirir. Sobaların üzerinde pekmez güzelce kaynatılır. Getirilen un da 
kavrulur. Sonra da kavrulmuĢ una kaynatılmıĢ pekmez ilave edilir, iyice karıĢtırılıp teknede 
karılan ekmek hamuru gibi karılır. Karıldığında bu karıĢım güzelce pekiĢir, tıkızlaĢır. Tıkız 
olunca da soğutmak amacıyla götürülür, soğuk bir yere bırakılır, hatta daha da iyisi, buz 
üzerine koyulur. DonmuĢ dere veya gölcüklerin üzerine bırakılır. Ġyice soğuması beklenir, 
soğuyunca köy odasına geri götürülür, orada bıçakla dilimlenir, keyifle yenir. 

Odalarda çeĢitli oyunlar da oynanır. Daha fazla Ceviz oyunu tercih edilir. Dokuz ceviz 
kabuğu bir tepsi içine koyulur, bunlardan birinin altına fasulye veya mısır tanesi yerleĢtirilir. 
YarıĢmacılar, taneyi bulmaya çalıĢır. Bulana dek her biri tahminler yürütür, bulunca da yerini 
ikinci yarıĢmacı alır. Hepsi sıralanır, gizlenen taneyi en az tahminde bulunup en çabuk bulan 
oyunu kazanır.  

Kağıt oyunları da oynanır. Konçina99 bunlardan biridir.  
Kadınların, genç kızların kıĢ gecelerinde sümek iĢlemek, çorap örmek için bir araya 

gelmesi delikanlıların, genç erkeklerin de ilgisini uyandırır. Söyledikleri güzel türküler, 
kızların, kadınların bulundukları yerlere gitmelerine sebep olur. Gençler gidip pencere 
altlarında, pencerelerden içerdeki kızların eğlencesini izler. Genelde delikanlılar, eğlenerek el 
iĢi yapılan eve gittiklerinde ev sahibine seslenip kendinden katılmaları için izin isterler. Ġzin 
verilince içeri girer, kızlarla birlikte oturup konuĢur, gülüp eğlenirler. Her zaman 
delikanlıların içeri girmelerine izin verilmez, zira her ev sahibi bunu hoĢ karĢılamaz, sevmez 
bu tür Ģeyleri. DıĢarı o hanenin erkeği ya da kadını çıkar, gençleri kovar, kovalar, hattâ tekme 
tokat vuran bile olur. 

Türküleri erkekler de kadınlar da söyler. Erkekler baĢlarına trabolos sarık100 sarar, fes 
taĢır, kuĢak sarıp mintan giyer.  

 
Sayacılar 
Sayacılık, çok eskilerden kalma bir gelenektir. Gençlerin bir araya gelip geceleri gezme 

adeti vardır. Kendilerine Sayacılar denir. Sayacılık gençlikte yapılır [Kırcalı 1998: 39].  
Elde ettiğimiz bilgilere göre Sayacılık sadece gençler tarafından değil, yaĢlıca erkekler 

tarafından da yapılır. Buna baĢvurmalarının baĢlıca sebebi yoksulluktur. Bu yolla para veya 
gıda elde etmek amaçlanır. 

                                                 
95 Çarıkları evde kesilen hayvanın derisinden kendileri yaparlar. Deri tuz içine konulur, sonra da 

ayağına göre kesilip yanlarından dikilir. Tarım iĢlerinde de hep çarık giyilir. 
96 Özellikle köy erkeklerinin çeĢitli amaçlarla toplandıkları odalar. 
97 KaynatılmıĢ kamıĢ pekmezi ve kavrulmuĢ undan yapılan bir helva türü. 
98 KamıĢın kaynatılarak koyulaĢtırılmıĢ biçimi. Köy ağzında pekmeze ağda denir. 
99 Köy ağzında: konçera. 
100 YeĢil, kırmızı renklerden oluĢan bir çeĢit iĢlemeli sarık. 

AkĢam ezanından sonra bir araya gelinir, grup halinde köy hane hane gezilir, yiyecek, 
helva parası toplanır. Para çok kıt olduğu için ev sahipleri para pek vermezler. Nitekim hane 
sahipleri tarafından ne verilirse o alınır, toplanır. Bir sahan buğday, un veya fasulye yahut da 
peynir vb. Sayacıların aldıkları baĢlıca Ģeyler arasındadır. Hanelerin hepsine girmek de Ģart 
değil. Her sayacının torbası var. Biri, içine verilen fasulyeli, diğeri unu, bir baĢkası verilen 
buğdayı toplar. En sonunda da, biriktirilenler, köy dükkânına götürülür, satılır. Elde edilen 
parayla da eğlence ve muhabbetler düzenlenir [a.y.]. 

Camilere de, pek baĢka gelirlerinin olmadığından, hayır için para bırakılır [a.y.].  
Sayacılar, bellerine çan bağlarlar, yediĢer sekizer çan bağlanır. Çanları çok. Çanları 

çınlatır,  mani söyler, davul vururlar.  
Ayaklarına çarık giyerler. Nitekim o dönemde ayakkabı bulunamadığından, bulunsa da 

pahalı olduğu için alınamadığından çarık çok giyilir. Sayacıların, kara bağ ile bağlanmıĢ diz 
kapaklarına kadar sargıları var. Bacaklarına potur, çakĢır; sırtlarına aba, kalın palto, ters 
çevrilmiĢ gocuk101 giyerler. Gocuğun alacalısı tercih edilir, daha maytap olur102. Kafalarında 
ise eski kalpak, Ģapka var. Gençlerden biri çoban gibi giyinir, yanındaki bir baĢkası da kız 
görünümündedir, kafasında çemberi var. Kız gibi görünen gence Çepiş denir [a.y.: 39-40]. 

Ellerindeki kocaman yabalar103, bellerinde bağlı alabildiğine çalan çanlarla avluya 
girerler ve çanların çıkardığı ses eĢliğinde oynayarak hepsi bir ağızdan: 

 
Sayacılar geldi, duydunuz mu? 
Selâm verdik, aldınız mı? 
Hu, deyin çocuklar, huuu 
 
veya: 
 
Sayacı geldi, duydunuz mu? 
Selâm verdi, aldınız mı? 
Bu saya kimin sayası? 
Bu, Rumeli sayasıdır! 
Ubre çocuklar, ubreee!  
 
diye haykırır [a.y.: 40].  
AĢağıdaki varyant da söylenir: 
  
Sayacı geldi duydunuz mu 
Selam verdi aldınız mı 
Selamımı almazsanız  
İşte gide:104rim geri ben105 
                                          
AĢağıdaki manilerin de söylendiğini öğrendik: 
 
Sıra sıra pencereler 

                                                 
101 Ġçi kürk, pelüĢ vb.nden yapılan kalın ceket [bk. GTSz 2014: On-line: 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.55855edb2814a7.08821033]. 
102 Komik ve eğlenceli olur anlamındadır. 
103 Harman savurmakta kullanılan, çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı [bk. GTSz 2014: On-line: 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.54947d9d03cec3.05627934]. 
104 Üst üste iki nokta iĢareti e‘nin uzun okunduğunu gösterir.   

105 Dönüp gide:rim veya İşte gidiveririm evden Ģeklinde de söylenir.  
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Patlak gözlü çingeneler 
Ramazan tutarız derler 
Soğanla iftar ederler [a.y.: 123]. 
                                        
Davulumun ipi gaytan 
Kalmadı sırtımda mintan  
Verin ağalar bahşişimi 
Alayım sırtıma mintan [a.y.: 122]. 
                                       
Giderken de aralarından biri seslenir, kızın varsa güvey, delikanlı oğlun varsa gelin 

bağıĢlar: 
 
Dağda koyun kışlasın, 
Tarlada pulluk işlesin! 
Mevlâ sana kara gözlü, koca kaşlı 
Bir gelin bağışlasın! [a.y.: 40]. 
 
Bazen ölümler de olur. Sayacı gruplarının karĢılaĢmaması gerekir, karĢılaĢma ölümlere 

sebep olur. Onun için, aralarında bunu önceden görüĢmeleri gerekir. Kimin nereden geçip 
nereye gideceğini önceden belirlerler. Ancak buna rağmen yine de bazı iki grup karĢı karĢıya 
gelir, ölümüne kavga eder, acımasızca birbirlerini öldürürler. Bu kavgalarda öldürülenler ise 
ayrı mezarlığa - Sayacılar mezarlığına, defnedilirler. Öldürülen iki grubun üyeleri aynı 
mezarlıkta toprağa verilir, yan yana kazılmıĢ mezarları paylaĢırlar [a.y.: 39]. 

Bu durum sadece Sayacılar için değil, gelin almaya gidenler, yani gelin alıcıları için de 
geçerlidir. Ġki gelin alıcı alayı karĢı karĢıya gelince erkek kalmayıncaya dek birbirlerini 
öldürebilirler, dolayısıyla bu talihsiz karĢılaĢma çok feci sonuçlar doğurur. Kavga sonucu 
öldürülenler ise yine ortak bir mezarlığa - köyün gelin alıcı mezarlığına, gömülürler [a.y.].  

2005 yılında yayınlanan ―Etnokulturni Vzaimodeystviya‖ (―Etnokültürel EtkileĢimler‖) 
baĢlıklı araĢtırmanın bir bölümünden Sayacılar geleneğinin Köklüce‘den baĢka, Türklerin 
yaĢadığı Kuzeydoğu Bulgaristan‘ın baĢka yerleĢim yerlerinde de eskiden uygulanmıĢ 
olduğunu öğreniyoruz. ġumen ili Razvigorovo106 köyü Sayacılar geleneği, araĢtırma konusu 
yapılmıĢ, araĢtırmanın yapıldığı tarihlerde de geleneğin kısmen yaĢatılmasına devam edildiği 
belirtilmiĢtir [bk. Yankova 2005: 75].   

 
Ev Yapımı 
Bir kimsenin yeni eve ihtiyacı olduğunda, o kimse, önce evin yapımında gerekli olacak 

tüm malzememeleri tedarik eder. Arkasından ustalarını tutar, belirlenen tarihte evin yapımına 
baĢlar.  

Evin yapımında son aĢamaya gelindiğinde özel olarak bir âdet uygulanır. Çatı 
merteklerini koyup kiremitleri koymaya baĢlamadan önce uzunca bir değneğe107 bir bez 
bağlanır, değnek evin çatısına dikilir. Bu, herkesin görüp de ustalara hediye getirmesi için 
yapılır.  

Binanın bitmesine az kala ustalara gömlek, anteri108, ayakkabı, çevre, basma gibi 
hediyeler getirilir. Onlar bundan çok hoĢnut olur. TeĢĢekkür olarak da aralarından biri, hediye 
getiren kiĢinin adını da söyleyerek yüksek sesle, kendilerine hediye getirildiğini haykırır, 
herkese duyurur: 

 
                                                 

106 Türkçe adı: Kufallar.  
107 Köy ağzında: pa:dı. 
108 Gömlek.  

Çekici vurdum taşa, 
İnşallah bu bina çıkar başa! 
Mehmet Aga‟dan bir bahşiş geldi, 
O, ustaları sevindirdi, 
Allah da onu sevindirsin, 
Deyin ustalar! 
 
Hediye götüren kiĢiler ille de bunun böyle duyurulmasını isterler. 
Ustalar, getirilen hediyeleri aralarında paylaĢırlar.  
Bir binanın yapımı sona erdiğinde hane sahibi, ustaya kocaman bir kazığa bir gömlek 

bağlar. Usta, bunu herkese yüksek sesle duyurur. Ardından komĢular da mendil bağlar, 
ustanın itibarını yükseltirler. 

 
Zanaatler ve Geçim 
Köyde Terzi Ömer, Bay Marin, Yukarı Mahalle‘den zanaati hapiste öğrenen Çakır Ali 

gibi terzilikle geçimini sağlayan usta terziler var. Onlar, çakĢır, mintan diker, bunları kara 
gaytanlarla süslerler. O dönemde ekseriyetle çakĢır, mintan dikilir ve giyilir.  

Nitekim çoğu Ģeyler aslında evde, elde dikilir. Anneler109, gömleklere ille de astar 
dikerler, astarsız gömlek olmaz, görülmez.   

AĢağı Mahalle‘ye Bay Petri (Petır) adında terzi gelir. Çok güzel, mükemmel urba110 
diker. O, diğer terzilerden farklı olarak palto, pantolon gibi giysiler diker. 

Kunduracılıkla Kunduracı Ġvan uğraĢır; ġaban Usta, Lopan Hasan, Kartof111 Todri 
(Todor) adında zatlar ise demircilik yaparlar.  

Hayvan sahibi kiĢiler taĢımacılık da yapar, karĢılığında birkaç para alırlar. 
Geçim, daha fazla çiftçilikle, az çok hayvancılıkla sağlanır.  
Sağmal hayvanlardan bol miktarda süt elde edilir. Yayıklar içinde yoğurt dövülür, 

sağyağ çıkarılır.  
Yumurta çok değerlidir. Yiyen çok nadir, hemen hemen hiç yoktur. Erkek çocuklar, her 

fırsatta gizlice yumurtaları toplar, doğru dükkâna götürür, satar ya da karĢılığında Ģeker, 
lokum alırlar.  

Bayramlar 
 

Hıdrellez  
Bayramlarda tahta kalkılır112, cıgırancık113 kurulup dönülür, ceviz ağaçlarına salıncaklar 

kurulup sallanılır.  
Hıdrellez‘de gayet kalabalık olur. Herkes erken kalkar. YaĢlısı, genci çıkaıp köyün 

değiĢik yerlerine toplanırlar. Bütün gün boyunca eğlenilir. Genç erkekler gelir, anne 
babalarından gizlice kızlarla görüĢürler.  

Kaynak kiĢilerden biri Ģunları anlattı: ―Her Hıdrellez sabahı erkenden büyükannem beni 
kaldırıp çardağa çıkarır, orada saçımı yıkar, sonra tarayıp belik örerdi. Saçlarımın uzun olması 
için bunu yaptığını söylerdi.‖  

                                                 
109 YaĢlı kadınlar. 
110 Giysi [bk. GTSz 2015: On-line: 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.558579dc0b9365.72328183]. 
111 Kartof , adı Todor olan bu kiĢinin lâkabıdır;  patates anlamına gelen Bulgarca bir sözcüktür.  
112 Ortasından bir yere dayalı tahtanın iki ucuna birer kiĢi oturup karĢılıklı olarak havada yükselip 

inerek eğlenir, tahta kalkarlar. Tahta kalkmak, kız ve kadınlara özgü bir eğlencedir. 
113 ―Çukurancık‖ da denir. Bir kıĢ kızağı koyulur, üstüne bir tekerlek ağaç, bir çatal, çatala yatay olarak 

beĢ metre uzunluğunda bir ağaç yerleĢtirilir. Ağacın iki baĢına kalınca iki ip bağlanır. Kızlar biner, genç 
delikanlılar iplerden tutar, hareket ettirip döndürürler. 



���

Patlak gözlü çingeneler 
Ramazan tutarız derler 
Soğanla iftar ederler [a.y.: 123]. 
                                        
Davulumun ipi gaytan 
Kalmadı sırtımda mintan  
Verin ağalar bahşişimi 
Alayım sırtıma mintan [a.y.: 122]. 
                                       
Giderken de aralarından biri seslenir, kızın varsa güvey, delikanlı oğlun varsa gelin 

bağıĢlar: 
 
Dağda koyun kışlasın, 
Tarlada pulluk işlesin! 
Mevlâ sana kara gözlü, koca kaşlı 
Bir gelin bağışlasın! [a.y.: 40]. 
 
Bazen ölümler de olur. Sayacı gruplarının karĢılaĢmaması gerekir, karĢılaĢma ölümlere 

sebep olur. Onun için, aralarında bunu önceden görüĢmeleri gerekir. Kimin nereden geçip 
nereye gideceğini önceden belirlerler. Ancak buna rağmen yine de bazı iki grup karĢı karĢıya 
gelir, ölümüne kavga eder, acımasızca birbirlerini öldürürler. Bu kavgalarda öldürülenler ise 
ayrı mezarlığa - Sayacılar mezarlığına, defnedilirler. Öldürülen iki grubun üyeleri aynı 
mezarlıkta toprağa verilir, yan yana kazılmıĢ mezarları paylaĢırlar [a.y.: 39]. 

Bu durum sadece Sayacılar için değil, gelin almaya gidenler, yani gelin alıcıları için de 
geçerlidir. Ġki gelin alıcı alayı karĢı karĢıya gelince erkek kalmayıncaya dek birbirlerini 
öldürebilirler, dolayısıyla bu talihsiz karĢılaĢma çok feci sonuçlar doğurur. Kavga sonucu 
öldürülenler ise yine ortak bir mezarlığa - köyün gelin alıcı mezarlığına, gömülürler [a.y.].  

2005 yılında yayınlanan ―Etnokulturni Vzaimodeystviya‖ (―Etnokültürel EtkileĢimler‖) 
baĢlıklı araĢtırmanın bir bölümünden Sayacılar geleneğinin Köklüce‘den baĢka, Türklerin 
yaĢadığı Kuzeydoğu Bulgaristan‘ın baĢka yerleĢim yerlerinde de eskiden uygulanmıĢ 
olduğunu öğreniyoruz. ġumen ili Razvigorovo106 köyü Sayacılar geleneği, araĢtırma konusu 
yapılmıĢ, araĢtırmanın yapıldığı tarihlerde de geleneğin kısmen yaĢatılmasına devam edildiği 
belirtilmiĢtir [bk. Yankova 2005: 75].   

 
Ev Yapımı 
Bir kimsenin yeni eve ihtiyacı olduğunda, o kimse, önce evin yapımında gerekli olacak 

tüm malzememeleri tedarik eder. Arkasından ustalarını tutar, belirlenen tarihte evin yapımına 
baĢlar.  

Evin yapımında son aĢamaya gelindiğinde özel olarak bir âdet uygulanır. Çatı 
merteklerini koyup kiremitleri koymaya baĢlamadan önce uzunca bir değneğe107 bir bez 
bağlanır, değnek evin çatısına dikilir. Bu, herkesin görüp de ustalara hediye getirmesi için 
yapılır.  

Binanın bitmesine az kala ustalara gömlek, anteri108, ayakkabı, çevre, basma gibi 
hediyeler getirilir. Onlar bundan çok hoĢnut olur. TeĢĢekkür olarak da aralarından biri, hediye 
getiren kiĢinin adını da söyleyerek yüksek sesle, kendilerine hediye getirildiğini haykırır, 
herkese duyurur: 

 
                                                 

106 Türkçe adı: Kufallar.  
107 Köy ağzında: pa:dı. 
108 Gömlek.  

Çekici vurdum taşa, 
İnşallah bu bina çıkar başa! 
Mehmet Aga‟dan bir bahşiş geldi, 
O, ustaları sevindirdi, 
Allah da onu sevindirsin, 
Deyin ustalar! 
 
Hediye götüren kiĢiler ille de bunun böyle duyurulmasını isterler. 
Ustalar, getirilen hediyeleri aralarında paylaĢırlar.  
Bir binanın yapımı sona erdiğinde hane sahibi, ustaya kocaman bir kazığa bir gömlek 

bağlar. Usta, bunu herkese yüksek sesle duyurur. Ardından komĢular da mendil bağlar, 
ustanın itibarını yükseltirler. 

 
Zanaatler ve Geçim 
Köyde Terzi Ömer, Bay Marin, Yukarı Mahalle‘den zanaati hapiste öğrenen Çakır Ali 

gibi terzilikle geçimini sağlayan usta terziler var. Onlar, çakĢır, mintan diker, bunları kara 
gaytanlarla süslerler. O dönemde ekseriyetle çakĢır, mintan dikilir ve giyilir.  

Nitekim çoğu Ģeyler aslında evde, elde dikilir. Anneler109, gömleklere ille de astar 
dikerler, astarsız gömlek olmaz, görülmez.   

AĢağı Mahalle‘ye Bay Petri (Petır) adında terzi gelir. Çok güzel, mükemmel urba110 
diker. O, diğer terzilerden farklı olarak palto, pantolon gibi giysiler diker. 

Kunduracılıkla Kunduracı Ġvan uğraĢır; ġaban Usta, Lopan Hasan, Kartof111 Todri 
(Todor) adında zatlar ise demircilik yaparlar.  

Hayvan sahibi kiĢiler taĢımacılık da yapar, karĢılığında birkaç para alırlar. 
Geçim, daha fazla çiftçilikle, az çok hayvancılıkla sağlanır.  
Sağmal hayvanlardan bol miktarda süt elde edilir. Yayıklar içinde yoğurt dövülür, 

sağyağ çıkarılır.  
Yumurta çok değerlidir. Yiyen çok nadir, hemen hemen hiç yoktur. Erkek çocuklar, her 

fırsatta gizlice yumurtaları toplar, doğru dükkâna götürür, satar ya da karĢılığında Ģeker, 
lokum alırlar.  

Bayramlar 
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109 YaĢlı kadınlar. 
110 Giysi [bk. GTSz 2015: On-line: 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.558579dc0b9365.72328183]. 
111 Kartof , adı Todor olan bu kiĢinin lâkabıdır;  patates anlamına gelen Bulgarca bir sözcüktür.  
112 Ortasından bir yere dayalı tahtanın iki ucuna birer kiĢi oturup karĢılıklı olarak havada yükselip 

inerek eğlenir, tahta kalkarlar. Tahta kalkmak, kız ve kadınlara özgü bir eğlencedir. 
113 ―Çukurancık‖ da denir. Bir kıĢ kızağı koyulur, üstüne bir tekerlek ağaç, bir çatal, çatala yatay olarak 

beĢ metre uzunluğunda bir ağaç yerleĢtirilir. Ağacın iki baĢına kalınca iki ip bağlanır. Kızlar biner, genç 
delikanlılar iplerden tutar, hareket ettirip döndürürler. 
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Genç kızlar bir araya gelip maniler de söyler, yüzük çekerler114. Herkes kısmetini dener, 
ne çıkacağına bakar: 

 
Mani mani manimsin                                   Mani mani mangisi 
Manici başımsın                                          Benim yarim angisi 
Sana bir yüzük yöllasam                             Orta boylu, gül yüzlü 
Elinde taşır mısın.                                       Fidan gibi kendisi. 
 
Aktır yüzüğümün taşı                                  Çit içinde unum var                                                       
Yanar yüreğimin başı                                 Allah‟tan umudum var 
Yar aklıma geldikçe                                   O yar benim olursa 
Akar gözümün yaşı.                                   Kara gözlü kurbanım var. 
 
Ramazan Bayramı  
Ramazan ayında oruç tutulur. Sahur vakti davulcu sokak sokak dolaĢıp davulunu vurur, 

mani söyler, sahura kaldırır. Ramazan ayının sonunda da evleri gezip yaptığı zahmetli iĢin 
karĢılığını mani söyleyerek alır. Söylediği manilerden bazıları Ģunlardır: 

 
Alsam bahşişimi gitsem                                       Ramazan geldi dayandı 
Sizlere dua ederim                                              Camiler nura boyandı 
Verin ağalar bahşişimi                                       Kal al abdest kıl namazı 
Sevinerek güle güle                                            Olasın cennet bülbülü 
 
Ne uyursun ne uyursun                                         Ramazanın iptidası 
Bu uykuyla ne bulursun                                        Kuruldu cennet binası 
Kalk al abdest, git camiye                                    Bu ayda oruç tutanın 
Cenneti alâyı bulursun                                         Kabul olur her duası 
 
Ramazan Bayramı‘nda da salıncaklar kurulur, kızlar biner, genç delikanlılar da onları 

sallayıp hep beraber eğlenirler. Herkes kendi yavuklusunu sallar.  
Bazen de aralarında ilginç olaylar yaĢanır. Bir defasında bir genç delikanlı niĢanlısını 

sallarken ani bir hareketle onu salıncaktan düĢürüverir. Kız yere düĢtüğünde kırılma tehlikesi 
geçirir. Kasten yapılan bu tehlikeli hareketin sebebi, kızın, niĢanlı olmalarına rağmen, genci 
istememesinden kaynaklanır. Bu olaydan sonra kız, bu gençten vazgeçip baĢka biriyle evlenir.  

Erkekler, kızdıklarında bunu hep yaparlar, kızları salıncaklardan düĢürürler. Önce 
sallama hızını iyice artırır, sonra da birden salıncağın altına girip ani bir hareketle onu 
çevirirler.   

Bayramda bazen ibret verici olaylar da yaĢanır. Yukarı Mahalle gençleri, bir defasında 
AĢağı Mahalle‘ye Bayram namazına giderler. Ezan okunurken selâm verilmediğini bilmezler. 
Ġçeri girdiklerinde ezan okunmaya devam eder. Önlerinde AĢağı Mahalle gençleri, kendilerini, 
―Selâmün aleyküm‖ ile selâmlar, gelenler de aynı Ģekilde selâmı kendilerine iade ederler.  

Bu durum karĢısında yaĢlılardan biri, herkes namaza baĢlamak üzereyken: ―Durun, 
bekleyin!‖ der, ―Ben bir sual ede:rim115 sizin hepinize! Ezan okunurken selâm vermek olur 
mu, olmaz mı?‖  diye sorar cemaate. ―Selâm verilmez!‖ cevabından sonra da: ―A töyle116, ben 

                                                 
114 Kızlar yüzüklerini suyla dolu küçük bir bakıra koyar, daha sonra her defasında farklı bir mani 

eĢliğinde kızlardan biri elini bakıra sokup bir yüzük çıkarır. Manide söylenenler, yüzüğü çıkarılan kızın kısmeti 
sayılır. 

115 Ediyorum. 
116 ―ĠĢte öyle‖ veya ―tam öyle‖den meydana gelmiĢtir. 

de öyle bile:rim117.‖ der ve namaza baĢlanır. Yerinde ve zamanında konuĢan, deneyimli, 
olgun adamlardandır kendisi. Gençleri incitmeden, yanlıĢ yaptıklarını açıkça söylemeden, 
kendilerine doğru olanı öğretir, unutanlara da hatırlatmıĢ olur. 

Ramazan Bayramı‘nda, bugün de yapıldığı gibi, çocuklar cami önünde sıraya dizilir, 
namazdan çıkanlar da onların avuçlarını Ģekerle doldururlar. Çocuklar sevinçten uçar, çok 
mutlu olurlar.  

Hısım akraba, konu komĢu da ziyaret edilir, eller öpülür.  
Bayram akĢamı kızlar, güveyler bayramlaĢmaya gelir. Birlikte yemek yenir, sohbet 

edilir, daha sonra da gelenler gider. 
Ramazan Bayramı‘nda veya arifesinde kabristanlara gidilir, herkes ölmüĢlerini tek tek 

ziyaret edip ruhlarına dualar okur.     
 
Kurban Bayramı 
Bayram namazı kılınır. Öteki namazlara benzemez, çok kalabalık olur. 
Namazdan sonra, Ramazan Bayramı‘nda da yapıldığı gibi, cami önünde herkes 

birbiriyle bayramlaĢır. Ondan önce cami çıkıĢında, cami avlusu kapısının hemen dıĢında iki 
sıraya dizilip koridor oluĢturan küçük çocuklara da bol bol Ģeker verilir. Sonra da herkes evine 
gider, orada bayramlaĢmak için bekleyen ailesiyle bayramlaĢır.  

Kurban Bayramı‘nda kurban kesilir. Evde ana baba eli öpülüp diğer aile fertleriyle de 
bayramlaĢınca kurbanın kesilmesine geçilir. Kurbanlık kınalıdır. Evinde ihtiyarı olan dua 
okur. Küçük bir kuyu kazılır, kurbanlık kıbleye karĢı yatırılır, ―Allahü ekber‖ diyerek kesilir, 
duası okunur. Sonra da yüzülür, parçalanır, üzerine çörek otu serpilir. Bir tarafı yedi pay 
edilip yedi haneye dağıtılır. Bu haneler, konu komĢu, fakir, kesemeyenler arasından seçilir. 
Kurbanlığın diğer tarafı ise yenmek için evde bırakılır. Bayram yahnisi hazırlanır, tüm aile bir 
araya gelip yer, kurbanın etinden bayram ziyaretine gelen misafirlere de ikram edilir. 

Gençler bir haneye cıgırancık yapar. Kızlar biner, genç delikanlılar, ağacın iki baĢına 
bağlı kalınca iplerden tutup hareket ettirir, kızları döndürürler.  

Kurban Bayramı‘nda da hısım akrabaya gidip gelmek, helâllaĢmak, bayramlaĢmak var. 
Yeni güveyler kaynatasına giderler. BaĢka köylerden gelen misafirler olur, bayramlaĢmak için 
baĢka köylere gidilir. 

Cıgırancık hariç, yukarıda anlatılanlar bugün de aynen yapılmaya devam etmektedir. 
 

Halk Hekimliği 
 

Hasta olunca ġumen‘e doktora pek gidilmez, daha fazla hocalara gidilir. Hoca 
tarafından okunan dualardan, içirilen kocakarı ilâçlarından medet umulur.  

 Cerrahlar sünnet eder, aynı zamanda az çok hastalıkları da tedavi etmeye çalıĢırlar. 
ġifalı ot ve bitkilerden hazırlamıĢ oldukları ilaçları, tozları kullanırlar.  

Çukurköy‘deki cerrahlardan Köklüceliler de baĢka yerlerden gelenler de yararlanırlar. 
Müslümanlardan baĢka Hristiyanlar da gelip onlardan medet umar. ĠyileĢtiklerinde 
kendilerine teĢekkür ifadesi olarak kurbanlık getirenler olur. 

Hasta olunca muska da yapılır. ġifa vermek niyetiyle kâğıda dua yazılıp su içine 
koyulur ve o su içirilir. Hastanın yanında taĢıması için de dua yazılır, muska hazırlanır.  

 
Göbek Çözülmesi 
Hastalık, bu konuda uzmanlaĢmıĢ kiĢiler tarafından tedavi edilir. Karın ağrısı, bulantı ve 

kusma, ishal gibi Ģikâyetleri olan hastalar yahut da gebe kalamayan gelinler için göbeği 

                                                 
117 Biliyorum. 
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çözülmüş veya göbeği çözük denir, göbeğin yerinden sıçraması olarak kabul edilen göbek 
çözülmesi teĢhisi konur.   

Tedavi günü aç gelen hasta, arkaüstü düz bir yere yatırılır, dizleri kaldırılır, akabinde  
göbeğinin üstüne bir peĢkir, peĢkirin üzerine de sıcak su ile dolu demir bir ibrik veya sıcak bir 
tencere konur. Göbek yumuĢasın diye otuz kırk dakika böyle bekletilir. Sonra elle göbeğin 
etrafı yoklanır, göbeğin atıp atmadığına bakılır, göbeğin yerinden sıçrayıp sıçramadığı tespit 
edilir. Sonuca göre de: ―Senin göbeğin aĢağıda atıyor.‖ yahut da: ―Atmıyor.‖ denir.  

 Çözülmüş118 bölge tespit edildiğinde sabunlu suyla o bölge yumuĢatılıncaya dek ovulur. 
Daha sonra bir elek, kasnak kısmı çozülmuĢ bölgeye tam temas edecek Ģekilde, göbeğe dikey 
olarak konur, belle birlikte uzun bir bezle dosdolay bağlanır. Bir saat bu Ģekilde tutulur. 

Kasnak alınır, bir bez parçasına bir avuç tuz ısıtılıp göbeğin üzerine konur ve kulpsuz 
bir fincanla üzeri kapanır, belden dolanan üç uzun bezle bağlanır, iki üç gün öyle tutulur, 
sonra da çözülür. Hasta, çok fazla yük kaldırmaması, kendini koruması konusunda uyarılır. 

ġikâyetlerin devam etmesinde beĢ on gün sonra aynı iĢlem tekrar edilir. 
Hastalığı tedavi etme yöntemine köy halkı arasında Yürek119 Yapma, Yürek Bağlama, 

Göbek Bağlama da denir. 
Nesilden nesle geçerek günümüze kadar gelip uygulanmaya devam eden çok eski bir 

tedavi etme geleneğidir. Günümüzde bunu uygulayan ve kızına da öğreten kadın, onu 
büyükannesinden, büyükannesi ise anneannesinden öğrenmiĢtir. 

 
KurĢun Dökme120  
KurĢun dökme, nesilden nesle geçerek günümüze kadar gelip devam eden baĢka bir 

tedavi etme geleneğidir. Bugün bunu uygulayan kadın, onu kayınvalidesinden, o ise 
babaannesinden, babaannesi ise büyük annesinden öğrenmiĢtir. 

Nazara gelen ya da bir Ģeyden korkan kiĢilere kurĢun dökülür. 
KurĢun dökme için küçük, dört köĢe bir kurĢun tavası kullanılır. Bu tava, ocağın üstüne 

konur, içindeki kurĢun eritilir. Bir tasa su dökülür, suyu koyduktan sonra iki süpürge teli 
kırılır, parça parça o suyun içine atılır. En sonra da içine Ģifa amaçlı bir kırıntı ekmek ufağı 
ilâve edilir. KurĢun eriyip kaynadığında, tas, hastanın baĢı üzerine tutulur, tavadaki kurĢun 
tasın içine birden dökülür. EritilmiĢ sıcak kurĢunun suyla temasında patlama olur. Patlama 
sesi, hasta vücudunun iyileĢtiğini, rahatladığını, tedavi olduğunu ifade eder. KurĢun döken 
kadın o sırada dua okur. Bunların yapıldığı esnada kurĢun dökülen kiĢinin baĢı ve yüzü bir 
bezle örtülüdür.  

Bu iĢlem üç veya yedi defa tekrarlanır.  
KurĢunu döktükten sonra, kiĢinin baĢındaki bez açılır, kurĢunun Ģekline bakılır. Kabın 

içinde oluĢan Ģekillere göre, kurĢun döken kimse, Ģikâyetle gelen kiĢinin nazara gelip 
gelmediğini, neden veya kimden korktuğunu, isteklerinin gerçekleĢip gerçekleĢmeyeceğini 
söyler. Hastanın rahatsızlığı kurĢunun Ģekline aynen yansır, kurĢunda çıkar. KurĢunun göz 
gibi bir Ģekil alması, hastaya nazar değmiĢ olmasının bir göstergesidir. Kül rengini alması da 
hastanın üzerinde korkunun olduğunun, hastanın bir Ģeylerdeh korktuğunun göstergesidir. 
KurĢun Dökme ile bu rahatsızlıkların tedavi edilmesi amaçlanır. 

KurĢun döküldükten sonra, kurĢunlu suya iki parça köz atılır, sonra o su süzgeçten 
geçirilip bir ĢiĢeye veya bardağa dökülür. Hasta, bir veya iki gün içerisinde bu kurĢunlu suyu 
içer. 

Hasta, bir hafta arayla üç defa kurĢun döktürür. 
 
Korkuluk Kesme 

                                                 
118 Köy ağzında bu bölgeye çözük de denir. 
119 Yürek, köy ağzında karın anlamında kullanılır. 
120 Nazar ve uğursuzluklardan kurtulmak için uygulanan bir Ģifa yöntemidir. 

Ruh hastalığına korkak, vesvese yürekli, sinirli olan tutulur. Hastalık, etkisi altına aldığı 
kiĢiyi sıkar, huzursuzluk yaratır, uyumasını, konuĢmasını, yemesini içmesini olumsuz etkiler. 
Bu sıkınılı ruh hâli zamanla yerleĢir ve etkisi altına alan kiĢinin hayatını ciddi bir Ģekilde 
olumsuz yönde etkilemeye baĢlar. Bu olumsuz ruh hâli Korkulukçular denilen kiĢiler 
tarafından, Korkuluk Kesme uygulamasıyla tedavi edilir.  

Korkuluk kesme, genellikle korkusu olan bir kimsenin bu korkudan kurtulması için 
uygulanır.  

Tedavi esnasında süpürge, bıçak kullanılır, bu duruma özgü uzun dualar okunur.  
Korkuluk kesen kiĢi, eline bir bıçak121 ve süpürge alır. Sonra hastayı yatırır, dualar okur. 

Hastadan üç defa kendisine: ―Bu bıçakla ne kesersin?‖ diye sormasını ister, her defasında da 
hastaya: ―Ben korkuluk kese:rim‖, ―Sinirlerlerini kese:rim.‖,  ―Sıkıntılarını kese:rim.‖ 
Ģeklinde cevap verir. Günümüzde sadece ―Korkuluk kese:rim.‖ Ģeklinde cevaplanır. Hoca 
kadın, önce bıçakla hastanın üzerinde korkuluğu keser gibi yapar, üç defa sorar, üç defa 
―keser‖. Bu iĢlem aynı Ģekilde üç kere de süpürge ile yapılır, bu defa kesilmez, korkular 
süpürülür. Yani hasta: ―Ne kesersin?‖ diye sorar, bunu yapan kadın ise: ―Korkuluk kese:rim.‖ 
der, bunları söylerken de süpürgeyle hastanın dizlerini ve vücudunun tamamını süpürür gibi 
yapar. Süpürme esnasında dualar da okunur.  

Bir bardağa önceden dökülmüĢ suya dua okunur, tedaviyi uygulayan kadın, iki 
parmağını bu okunmuĢ suya batırıp hastanın vücudunun tamamında gezdirir, sürüp siler. Su, 
iki parmakla sürülüp silinir. Bu iĢleme önce alından baĢlanır, yapılırken de ―Elimden bet 
olsun, dilimden Ģifa olsun, bedeninden çıkmıĢ olsun!‖ denir.  

Korkuluk kesmede olumlu bir neticeye ulaĢılabilmesi için, hastanın bir hafta arayla üç 
defa tedaviye gitmesi gerekir. 

Bütün bunların yapılmasının tek amacı hastalara Ģifa vermektir. Korkulukçunun âdeta 
bir psikolog görevi gördüğü bu uygulamanın ardından hastanın huzursuzlukları, korkuları 
geçer ve hasta psikolojik rahatlığa kavuĢur. 

Hastadan, yapılanlara karĢılık olarak belli bir ücret istenmez. Tedavi gören kiĢi, aldığı 
yardım karĢılığında gönlünden koptuğu kadar para verir.   

Günümüzde bu gelenek, yukarıda sözünü ettiğimiz kurşun dökme uygulamasını yapan 
kadın tarafından uygulanır. 

 
Ölüm 

 
Ölüm Olayının Duyurulması 
Öleceği anlaĢılan bir kiĢiyi ailesi ve yakınları gece gündüz sıra ile beklerler. Hastanın 

yakınları, dostları, komĢuları ziyarete gelirler, helalleĢirler. Hastanın durumu iyice ağırlaĢınca 
hoca çağrılır, Kur‘an okunur. Her zaman bu mümkün olmaz, bazen hastanın yanında tek kiĢi 
bulunur, elinden geldiğince Kur‘an okur, son yolculuğuna o uğurlar yakınını. 

 Hasta ölüp Allah‘ın rahmetine kavuĢunca minareden sela122 ile cenaze olduğu bildirilir. 
Selanın sonunda Türkçe olarak cenazenin adı söylenerek herkese o kiĢinin öldüğü duyurulur. 

 
Ölüm Sonrası 
Ölüm vuku bulduğunda ölenin gözleri ovulur, çenesi ve ayakları bağlanır, bacakları 

düzgün hale getirilir. Bu, hemen öldükten sonra, vücut henüz sıcakken yapılır. Ardından 
mevta bir battaniye veya pala içine konup kaldırılır, götürülür, büyük bir odaya ve orada 
hazırlanmıĢ olan rahat döĢeğine yatırılır. Ölünün üstüne ĢiĢmesin diye bıçak konur. Hocalar 
gelir. 
                                                 

121 Eskiden bu bıçağın gümüĢ bıçak olmasına da dikkat edilirmiĢ. 
122 Birinin öldüğünü ve cenaze için kılınacak namazı haber vermek amacıyla minarelerde okunan dua. 

Sela okumaya köy ağzında sela getirmek denir.  
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çözülmüş veya göbeği çözük denir, göbeğin yerinden sıçraması olarak kabul edilen göbek 
çözülmesi teĢhisi konur.   

Tedavi günü aç gelen hasta, arkaüstü düz bir yere yatırılır, dizleri kaldırılır, akabinde  
göbeğinin üstüne bir peĢkir, peĢkirin üzerine de sıcak su ile dolu demir bir ibrik veya sıcak bir 
tencere konur. Göbek yumuĢasın diye otuz kırk dakika böyle bekletilir. Sonra elle göbeğin 
etrafı yoklanır, göbeğin atıp atmadığına bakılır, göbeğin yerinden sıçrayıp sıçramadığı tespit 
edilir. Sonuca göre de: ―Senin göbeğin aĢağıda atıyor.‖ yahut da: ―Atmıyor.‖ denir.  
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Daha sonra bir elek, kasnak kısmı çozülmuĢ bölgeye tam temas edecek Ģekilde, göbeğe dikey 
olarak konur, belle birlikte uzun bir bezle dosdolay bağlanır. Bir saat bu Ģekilde tutulur. 

Kasnak alınır, bir bez parçasına bir avuç tuz ısıtılıp göbeğin üzerine konur ve kulpsuz 
bir fincanla üzeri kapanır, belden dolanan üç uzun bezle bağlanır, iki üç gün öyle tutulur, 
sonra da çözülür. Hasta, çok fazla yük kaldırmaması, kendini koruması konusunda uyarılır. 

ġikâyetlerin devam etmesinde beĢ on gün sonra aynı iĢlem tekrar edilir. 
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Göbek Bağlama da denir. 
Nesilden nesle geçerek günümüze kadar gelip uygulanmaya devam eden çok eski bir 

tedavi etme geleneğidir. Günümüzde bunu uygulayan ve kızına da öğreten kadın, onu 
büyükannesinden, büyükannesi ise anneannesinden öğrenmiĢtir. 
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―keser‖. Bu iĢlem aynı Ģekilde üç kere de süpürge ile yapılır, bu defa kesilmez, korkular 
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Ölü her zaman, öldüğü gün defnedilemez, bazen ertesi güne bırakılır. O akĢam evde 
yatar ve sabaha kadar baĢında beklenir. Cenaze yalnız bırakılmaz, yanında biri kalıp onu 
sabaha kadar tek baĢına bekler, ağlar, sızlar.  

Cenazeyi yıkamadan önce camide devir yapılır. 
Sabah yıkarlar. Kadınları kadın, erkekleri erkekler yıkarlar. SavaĢ gibi olağanüstü 

durumlarda, erkekler kadınlar tarafından da yıkanabilir.  
Yıkadıktan sonra mevta kefenlenir. Kefen, iki baĢından bağlanır. Önce ayaklarının, son 

görüş123 için geçildikten sonra da baĢının yanından bağlanır. Tabutun üzeri ayetler yazılı 
kumaĢla örtülür. Ayakta namaz kılınır, sonunda da hoca: ―Hal hayatını nasıl bilirsiniz bu 
cenazenin?‖ diye sorar, ―Allah rahmetini gani eylesin.‖ cevabı verilir. Bazı kimselerde Ģöyle 
de denir: ―Ahiret hakkınızı helâl edin!‖, ―Helâl olsun‖ diye karĢılık verilir.  

Cenazenin tabutu elle gider. Tabutu, cenaze namazına gelenler mezarlığa sıra ile tutarak 
taĢırlar. Cenaze, kefene sarılı, üstü de bir palayla veya günümüzde olduğu gibi bir 
battaniyeyle örtülüdür. Mezara kefenle indirilir, pala geri getirilir. 

Mezarı kazanlara yemek götürülür. Mezarcılar, götürülen yemeği mezarlıkta yerler. 
Mezar, erkeklerde göbek, kadınlarda ise göğüs derinliğinde kazılır. BaĢ kısmı kıbleye 
yöneliktir. Mezarın bir tarafı biraz içe doğru kazılarak oyuk oluĢturulur. Cenaze mezara 
indirilir ve oyuğun içine önce arkaüstü yatırılır, sonra da sol tarafından biraz kaldırıp altına 
toprak koyularak biraz yana ve sağa çevrilir, yüzü kıbleye doğru gelir. Ġlle böyle yatırılır. 
Sonra da defnedilenin baĢının bulunduğu taraftan baĢlanarak yan konulan tahtalar dizilir, 
oyuk kapanır. Mevta ara yerde kalır. Mezara toprağı sırayla atarlar. Toprak atarken kürek 
elden ele alınmaz, yere bırakılır.  

Ölmeden önce kefenlik biriktirilir. Bu para hocaya, sela veren kiĢiye, Kur‘an parası 
olarak Kur‘an okuyanlara, cenaze yıkayanlara, mezar kazıcılarına  dağıtılır. 

Definden sonra cenaze evine dönüldüğünde cenazeye katılanlara da yemek ikram edilir. 
Cenazeyi yolladıktan sonra kadınlar oturup okurlar. AkĢam da hocalar toplanır, 

mevtanın arkasından okurlar. Hocalara para verilir, sonra da kalkıp giderler. 
Hünsa olan kimselerin namazı, gömüldükten sonra kılınabilir. 
Ferdi ölen ailenin akrabaları ve yakınları, cenaze esnasında yardımda bulunamadıysalar, 

sonunda gelir, baĢsağlığı dilerler. Aileye, herhangi bir Ģeye ihtiyaçları olup olmadığı sorulur, 
gerekirse yardımda bulunulur.  

 
Mevlitler 

 
Mevlit, Peygamber‘i anmak Ģeklinde algılanır ve değiĢik sebeplerden dolayı yapılır. 

Adak bunların arasındadır. 
Adak mevlidi, bir dileğin gerçekleĢmesi amacıyla kutsal olduğuna inanılan bir güce 

niyette bulunup bu dileğin gerçekleĢmesinde okutulur. 
Mevlit aylarında, isteyen, gönlünde olan mevlit okutur. 
Mevlitler, kadınlar tarafından da erkekler tarafından da okunur. Bu, mevlidi okutanın 

niyetine bağlıdır. 
Mevlitler bir, üç, beĢ, altı, sekiz, on veya daha çok kiĢi tarafından sırayla okunur. 

Okuyanlara sonunda para veya para ile birlikte baĢka hediyeler124 verilir. Mevlidi okuyanlara 
da dinleyenlere de özenle hazırlanmıĢ çeĢitli tatlılar takdim edilir.  

Hali vakti yerinde olup her isteyen, dinleyenlere ve okuyan hocalara125 ayrıca yemek 
ikram eder. Önceden hazırlık yapılır. Kurban kesilir, etinden yahni hazırlanır. Bundan baĢka 
                                                 

123 Son bir defa görmek için mevtanın yanından önce erkekler geçer. Sağ taraftan giderler, sol 
tarafından dizilirler. Onların ardından kadınlar geçer, onlar da bir tarafa dururlar. 

124 Kimin gönlünden ne geçerse onu verir. PeĢkir, baĢ örtüsü vb. Ģeyler verilenler arasındadır. 
125 Okuyanların hepsine ―hoca‖ denir. 

sütlü çorba, kıvırmalı (büzmeli) pide, lâhana aĢı126, oklava büzmeli baklava, kabak, komposto, 
niĢasta, sütlâç da sunulur. Yemekten sonra, henüz sofradayken yemek duası okunur, amin 
edilir. 

Mevlitlerin baĢında ve sonunda ölüm ve yaĢamla ilgili geçmiĢten günümüze dek gelmiĢ 
ilâhiler okunur: 

Mevlidi okurlar naz ile                                                   Ġzin verim kalkalım 
Güzel güzel evaz ile                                                       Destur verin gidelim 
Donatırlar beyaz ile                                                        Hak‘ka niyaz edelim 
 
     Bu mevlidin hürmetine                                                     Mevlidin mübarek olsun 
     Bu hanenin ölmüĢüne                                                       Ocağın aydın olsun 
                                                                                             Ġmanımız kâmil olsun 
 Mevlidi okutanlar ölmez  
 Tenleri toprakta çürümez                                                Mevlide hazır olanlar  
 Emekleri boĢa gitmez                                                      Nurdan kandil yakanlar 
                                                                                       Olsun durağın cennet 
      Bu mevlidin hürmetine                                               Firdevs olsun buragın 
      Bu hanenin ölmüĢüne 
                                                                                            Mevlidin mübarek olsun 
 Mevlidi okutmak ne hoĢtur                                                   Ocağın aydın olsun 
 Bilmeyene gayet güçtür                                                        Ġmanımız kâmil olsun 
Okudana cennet hoĢtur 
                                                                                       Bundan âlâ vaz olmaz 
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Ölümle ilgili mevlitler de yapılır. Ölüm olayının vuku bulduğu gün, cenaze 

kaldırıldıktan sonra, rahat döĢeğinin bulunduğu yerde mevlit okutulur.  
 
 Yedisi 
Ölü gömüldükten yedi gün sonra mevlit okutulur. Mevlitte, ölen erkek ise erkekler, 

kadın ise kadınlar toplanırlar. 
Hazırlık yapılır, hocalar çağrılır, birkaç komĢu da dinlemek için davet edilir. Mevlidin 

sonunda, gelenler doyurulur, okuyanlara para verilir, ölen insana bağıĢlanır.  

                                                 
126 Köy ağzında ―la:naĢı‖ Ģeklinde söylenir. 
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Yemek yendikten sonra yemek sonunda sofra duası yapılır. Sofra duası, sonra da Elham 
okunurken hocalar ve dinleyenler tarafından amin edilir. ―De buyurun amin‖ denir, eller açılır 
ve aĢağıdaki dua okunur: 

Bismillâh ir-rahmani ir-rahim, 
Elhamdülillâh elhamdülillâh! 
Çok şükür elhamdülillâh, yedik, içtik,  
Artsın, eksilmesin; taşsın, dökülmesin, 
Mevlâm bu hanenin bereketini eksik etmesin, 
Halil İbrahim bereketi versin! 
Devamı devlet, nasibi cennet, 
Haneye bereket, mevtalara rahmet, 
Kalanlara selâmet, yiyenlere afiyet. 
Allah‟ım, nursun; yerde gökte birsin, 
Bilmediğimizi bildir, Allah‟ım, 
Teneşirde güldür, Allah‟ım, 
Hellâ hümme zıtvelüten, 
Husnimeten, bihürmeten lillâhi 
El fatiha! 
―Amin‖ denir. Sonra Elham okunur. Yine eller açık vaziyette, hoca okur, diğerleri eĢlik 

eder. Sonunda yine ―amin‖ denir. 
 
Elli Ġkisi 
Cenaze gömüldükten elli iki gün sonra kemiklerinin acısını duymasın diye mevlit 

okutulur. Vefatından kırk gün sonra ölen insanın burnunun düĢtüğüne, elli ikinci gecesinde ise 
ölünün kemiklerinden ayrılacağına inanılır. 

 
Senesi 
Senesinde, isteyen, hali vakti yerinde olanlar da evinde veya camide mevlit okuturlar. 
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Трудолюбието, миролюбието, лоялността, стремежът към образованост и 
приложение на новаторствата са сред качествата на арменците, които спомагат за 
бързото им приспособяване и проспериране. Разпръснати по цял свят, в близки и 
далечни от родината си страни, арменците само след едно поколение се изявяват в 
различни области и достигат до завидно положение особено в икономиката и 
културата. Така е и положението в България, където арменците живеят от векове1.  

Настоящата статия има за цел да маркира местата от ежедневието на арменците 
от Освобождението на България до към края на Втората Световна война (1878 – 1944). 
В нея се отбелязват основните арменски топоси, които са били посещавани извън дома 
и обичайното работно място и са имали важно значение в живота им. Без оглед на 
историческите, социално-икономическите обстоятелства, които по различно време 
влияят на общността, в настоящето изложение се посочват основните места – част от 
всекидневието на арменците в България. 

По исторически данни арменски заселници по днешни български земи има още 
от V в., когато византийските войски, в които участват арменци, идват по тези места. В 
края на VІ и началото на VІІ в., император Маврикий заселва тук служещите в 
арменската конница със семействата им като погранична охрана [Овнанян 1972 : 29 ]. 
Така, през вековете по различно време и различни поводи в резултат на насилствени 
преселения или бягащи от нападенията в родината им, арменците се преселват и 
установяват в българските земи. Почти на ръба на претопяването и изчезването 
приижда нова вълна преселници и така, може да се каже че продължава до наши дни. 
През разглеждания период са най-масовите заселвания на арменците.  

Според официалните данни в Княжество България към края на 1880 г. има 3 837 
арменци от общо 2 007 919 жители на 62 776,8 кв. км територия. В основната си част 
арменците са концентрирани в такива големи градове на Княжеството като Варна (1505 

                                                 
1 Повече за това: Мицева, Евг. Арменците в България – култура и идентичност. София. 2001. (Бел. Ред.). 

души), Шумен (922 души), Русе (863 души), Силистра (357 души) и др. [ОРПНКБ 1884 
: ІІІ, ІV ]. 

В Южна България, или както тогава се нарича, Източна Румелия, с територия 
35 208 кв. км, през 1880 г. има 815 513 жители, от които 1306 арменци [ОСИРН 1880 : 
80]. Арменците подобно на сънародниците си в Княжеството, живеят в такива големи 
градове като Пловдив (806 души), Сливен (176 души), Татар-Пазарджик (152 души), 
Бургас (72 души) и други, в които има старинни армено-григориански църкви с 
народни училища. След Съединението (1885) броят на арменците в България достига 
общо до 6375 души [ОРПНКБ  1884 : ІV], като това е повече с около 1200 души в 
сравнение с 1880 година. Увеличаването броя на арменците, преселващи се в България, 
е следствие от една страна, на самото Обединение, което укрепва самостоятелността и 
международния престиж на страната, а от друга - на масовото преследване на 
арменците, започнало в турските вилаети след Руско-Турската война (1877-1878).  

През следващите десетилетия числеността на арменците се увеличава, но 
същевременно се наблюдава периодическо намаляване, тъй като не всички пристигащи 
в страната остават. Единици или цели семейства понякога и след няколко годишен 
престой се отправят към други, предимно западни европейски държави.  

От „Статистически годишник на българското царство 1929-1930 г.‖ раздел 
„Разпределение на населението по вероизповедание според извършените 
преброявания‖ се съхранява изнформация за числеността на арменците и процентното 
съотношение спрямо цялото население в страната [СГБЦ 1929-1930 : 26]:  

 
  Година на преброяване 

  1892 1900 1905 1910 1920 1926 
 пол брой % брой % брой % брой % брой % брой % 

Армено  
григо-
рианци 

Мъже 3,482 0,21 8,010 0,42 7,073 0,34 6,717 0,30 5,628 0,23 12,904 0,47 
Жени 3,161 0,20 5,799 0,31 5,549 0,28 5,542 0,26 5,220 0,22 12,498 0,46 
всичко 6,643 0,20 13,809 0,37 12,622 0,31 12,259 0,28 10,848 0,22 25,402 0,46 

 
В своя социален живот, освен на семейството и на професионалното поприще, 

арменците придават важно значение и на общността си. Близките връзки със 
сънародниците, съдействието, съпричастността са част от ежедневието през 
разглеждания период. Важно място заема и активното участие в мероприятията и 
народополезната дейност на всеки член от общността. На фона на историческите 
събития до голяма степен възпитаваното уважение към родната история и народ, 
придружено с големи общи познания, водят до сравнително сплотена общност, в която 
живеят арменците в България до 1944 г.. Наред с църквата, училището, различните 
организационни форми, самодейните състави, издателствата, дюкяните, клубовете и 
библиотеките, са част от местата в самата им махала. 

В самото начало на изложението следва да се отбележи, че арменците в 
българските градове живеят компактно. Често кварталът е известен като „Арменска 
махала‖. Това наименование се запазва и до днес, като например в Шумен, макар че 
през последните десетилетия се наблюдава разпръскване на представителите на 
общността из различните части на града.  

В историческия очерк „Арменците в София‖ Михран Бохосян за началото на 
споменатия период посочва като Арменска махала, т. н. „Ермени махалеси‖, карето 
между улиците „Граф Игнатиев‖, „Алабин‖, „Гурко‖ и „Дякон Игнатий‖ [Бохосян 1999 
: 15 ]. Старото име на ул. „Дякон Игнатий‖ до първите години след Освобождението на 
България е „Арменска улица‖. В днешно време, в близост до площад „Света Неделя‖, 
на ъгъла на улиците „Цар Калоян‖ и „Позитано‖ се е намирала арменската църква, 
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Трудолюбието, миролюбието, лоялността, стремежът към образованост и 
приложение на новаторствата са сред качествата на арменците, които спомагат за 
бързото им приспособяване и проспериране. Разпръснати по цял свят, в близки и 
далечни от родината си страни, арменците само след едно поколение се изявяват в 
различни области и достигат до завидно положение особено в икономиката и 
културата. Така е и положението в България, където арменците живеят от векове1.  

Настоящата статия има за цел да маркира местата от ежедневието на арменците 
от Освобождението на България до към края на Втората Световна война (1878 – 1944). 
В нея се отбелязват основните арменски топоси, които са били посещавани извън дома 
и обичайното работно място и са имали важно значение в живота им. Без оглед на 
историческите, социално-икономическите обстоятелства, които по различно време 
влияят на общността, в настоящето изложение се посочват основните места – част от 
всекидневието на арменците в България. 

По исторически данни арменски заселници по днешни български земи има още 
от V в., когато византийските войски, в които участват арменци, идват по тези места. В 
края на VІ и началото на VІІ в., император Маврикий заселва тук служещите в 
арменската конница със семействата им като погранична охрана [Овнанян 1972 : 29 ]. 
Така, през вековете по различно време и различни поводи в резултат на насилствени 
преселения или бягащи от нападенията в родината им, арменците се преселват и 
установяват в българските земи. Почти на ръба на претопяването и изчезването 
приижда нова вълна преселници и така, може да се каже че продължава до наши дни. 
През разглеждания период са най-масовите заселвания на арменците.  

Според официалните данни в Княжество България към края на 1880 г. има 3 837 
арменци от общо 2 007 919 жители на 62 776,8 кв. км територия. В основната си част 
арменците са концентрирани в такива големи градове на Княжеството като Варна (1505 

                                                 
1 Повече за това: Мицева, Евг. Арменците в България – култура и идентичност. София. 2001. (Бел. Ред.). 

души), Шумен (922 души), Русе (863 души), Силистра (357 души) и др. [ОРПНКБ 1884 
: ІІІ, ІV ]. 

В Южна България, или както тогава се нарича, Източна Румелия, с територия 
35 208 кв. км, през 1880 г. има 815 513 жители, от които 1306 арменци [ОСИРН 1880 : 
80]. Арменците подобно на сънародниците си в Княжеството, живеят в такива големи 
градове като Пловдив (806 души), Сливен (176 души), Татар-Пазарджик (152 души), 
Бургас (72 души) и други, в които има старинни армено-григориански църкви с 
народни училища. След Съединението (1885) броят на арменците в България достига 
общо до 6375 души [ОРПНКБ  1884 : ІV], като това е повече с около 1200 души в 
сравнение с 1880 година. Увеличаването броя на арменците, преселващи се в България, 
е следствие от една страна, на самото Обединение, което укрепва самостоятелността и 
международния престиж на страната, а от друга - на масовото преследване на 
арменците, започнало в турските вилаети след Руско-Турската война (1877-1878).  

През следващите десетилетия числеността на арменците се увеличава, но 
същевременно се наблюдава периодическо намаляване, тъй като не всички пристигащи 
в страната остават. Единици или цели семейства понякога и след няколко годишен 
престой се отправят към други, предимно западни европейски държави.  

От „Статистически годишник на българското царство 1929-1930 г.‖ раздел 
„Разпределение на населението по вероизповедание според извършените 
преброявания‖ се съхранява изнформация за числеността на арменците и процентното 
съотношение спрямо цялото население в страната [СГБЦ 1929-1930 : 26]:  

 
  Година на преброяване 

  1892 1900 1905 1910 1920 1926 
 пол брой % брой % брой % брой % брой % брой % 

Армено  
григо-
рианци 

Мъже 3,482 0,21 8,010 0,42 7,073 0,34 6,717 0,30 5,628 0,23 12,904 0,47 
Жени 3,161 0,20 5,799 0,31 5,549 0,28 5,542 0,26 5,220 0,22 12,498 0,46 
всичко 6,643 0,20 13,809 0,37 12,622 0,31 12,259 0,28 10,848 0,22 25,402 0,46 

 
В своя социален живот, освен на семейството и на професионалното поприще, 

арменците придават важно значение и на общността си. Близките връзки със 
сънародниците, съдействието, съпричастността са част от ежедневието през 
разглеждания период. Важно място заема и активното участие в мероприятията и 
народополезната дейност на всеки член от общността. На фона на историческите 
събития до голяма степен възпитаваното уважение към родната история и народ, 
придружено с големи общи познания, водят до сравнително сплотена общност, в която 
живеят арменците в България до 1944 г.. Наред с църквата, училището, различните 
организационни форми, самодейните състави, издателствата, дюкяните, клубовете и 
библиотеките, са част от местата в самата им махала. 

В самото начало на изложението следва да се отбележи, че арменците в 
българските градове живеят компактно. Често кварталът е известен като „Арменска 
махала‖. Това наименование се запазва и до днес, като например в Шумен, макар че 
през последните десетилетия се наблюдава разпръскване на представителите на 
общността из различните части на града.  

В историческия очерк „Арменците в София‖ Михран Бохосян за началото на 
споменатия период посочва като Арменска махала, т. н. „Ермени махалеси‖, карето 
между улиците „Граф Игнатиев‖, „Алабин‖, „Гурко‖ и „Дякон Игнатий‖ [Бохосян 1999 
: 15 ]. Старото име на ул. „Дякон Игнатий‖ до първите години след Освобождението на 
България е „Арменска улица‖. В днешно време, в близост до площад „Света Неделя‖, 
на ъгъла на улиците „Цар Калоян‖ и „Позитано‖ се е намирала арменската църква, 
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строена около 1620 г., съборена в началото на 30-те години на ХХ век [ДА : 166к, 196, 
2; Бохосян 1999 : 19]. В първите десетилетия на ХХ век, особено през 1922 г., когато 
пристигат бежанците, бягащи от Геноцида в Турция, махалата се оформя в карето на 
днешните бул. „Христо Ботев‖ до ул. „Шар Планина‖ и бул. „Тодор Александров‖ (в 
миналото ул. „Найчо Цанов‖) до бул. „Сливница‖ [Личен архив]. Това каре е в 
непосредствена близост до отредения парцел, на който в средата на 30-те се строи 
„Арменският народен дом‖, съчетаващ в себе си до ден днешен и молитвеното 
помещение за столичните арменци.   

Обикновено в Арменската махала се намира църквата, оградена с двор и ограда. 
Понастоящем такъв великолепен пример са Варна, Русе, Шумен, Пловдив където 
обособеният и, дори често ограденият двор около храма, се е запазил. В двора на 
църквата с времето, особено годините до и след Освобождението, се изграждат 
училищата. Преместването на училищата в специални новопостроени сгради води до 
освобождаване на помещенията, които се превръщат в салони за провеждане на 
различни мероприятия (например в София и Пловдив). В известен смисъл местата на 
всекидневието са своеобразни обединителни и образователни центрове за общността.  

Като едно от местата във всекидневието за арменците най напред следва да се 
посочи църквата. Тя е консолидиращият фактор за цялата общност. Много често 
ръководството й се явява негласен представител на общността. Неслучайно тя е и 
първата обществена постройка за арменците във всеки един град. В исторически аспект 
по наличието й се съди за присъствие на арменци. Днес с гордост градовете като 
Силистра (1620), Пловдив (1828), Русе (1832), Шумен (1834) и други отбелязват над 
стогодишните юбилеи на своите църкви, макар че следва да се отбележи, че често 
датата, която се приема за година на построяването, е в действителност годината на 
основното реновиране на съществуващата църква (или построяване наново след 
опустошителен пожар), а не е година на първоначалното основаване и построяване. 
Ежеседмичните неделни литургии заедно с петте големи църковни празници са сред 
основни мероприятия за общността през споменатия период. С по-многобройно 
присъствие и по-голяма тържественост се отбелязва патронният празник на всяка 
църква. След тържествената литургия се раздава курбан на миряните, например на  
Богородицата –  „Сурп Асдвадзадзин” в едноименните църкви в Русе, София, Силистра,  
Шумен, на Кръстовден в църквата „Сурп Хач‖ в Бургас или в деня на честването на 
свети Кеворк за църквата „Сурп Кеворк‖ в Пловдив, на „Сурп Саркис‖ във Варна и др. 

Характерно за арменските църкви в България е, че те се намират в двор, в който 
според нуждите са изграждани жилището за свещеника и/или стопанска постройка за 
съхранение на дърва, например. С времето в това дворно място се постояват първите 
сгради, предназначени за училища. Класните стаи поначало са първите зали, в които се 
провеждат различни културни мероприятия на общността. В последствие, с 
преместването на училището в друга сграда, в тази се помещава салонът със сцена за 
театрални постановки, концерти, тържества и събирания. В днешно време, това 
своеобразно  „единение‖ в рамките на ограден двор, в който редом до църквата се 
намира своеобразен клуб за събирания и културни мероприятия, нагледно се вижда в 
градовете Пловдив, Варна, отчасти в София и др. 

На второ място като част от всекидневието бих поставила училището. 
Освобождението на България заварва функциониращо арменско училище в повечето 
градове, в които живеят арменци. То е посещавано от почти всички деца на общността. 
Така например в Бургас от 35-40 семейства само седмина деца посещават друго, 
неарменско училище [Размиг 1905 : 5]. Обяснението за наличие на образователна 
институция е поради факта, че арменците (след гърците) са сред първите, които се 
възползват от провъзгласяването на реформите в Османската империя и основават свои 

училища. Това обяснение дава Месробухи Кеворк Месроб – Танкаранян в своята книга 
„История на арменските училища в България‖ и проследява хронологията им на 
възникване и развитие. Изследвайки историята на общността в страната, лично аз 
отдавам голямо значение на училището, защото жизнеността на общността през 
последващите години е резултат на арменското национално училище, на изграденото 
здраво приятелство сред сънародниците, на полученото възпитание в народолюбив дух. 
Арменското училище възпитава поколения, които се издигат като специалисти в най-
различни области, но и активно участват в живота на общността. Затова свидетелстват 
особено многочислените любителски хорови, танцови и театрални състави по градове 
не само през 30-те, но и през 50-60-те години на ХХ век.  

 
Част от местата от всекидневието на арменците от края на ХІХ и първите три – 

четири десетилетия на ХХ век са свързани с дейността на различните обществени и 
политически организации, в които членуват представителите на общността. За 
отбелязване е, че тези формированията, с членове само арменци, често имат клонове в 
различни градове с арменско население в страната. Повечето от тях се наричат „съюзи― 
и „дружества― и имат свои места – своеобразни клубове или помещения, където 
провеждат редовните си събирания. Не рядко имат библиотеки и самодейни 
художествени състави. Често се организират вечеринки, чествания и други 
мероприятия, целящи в повечето случаи чрез забавления и представяне на 
художествена програма да се съберат средства за бъдещи дейности или за подпомагане 
на сънародници, или имащи друго намерение. Като целева група, кауза и насоченост 
формированията през посочения период са най-различни: ученически, милосърдни, 
туристически, физкултурни, образователни и др. Особена активност в тази област се 
забелязва през 20-те и 30-те години на ХХ век. Затова, без да се спирам подробно на 
дружествата, дейността и видовете им, ще спомена само едно от тях, поставило 
своеобразна основа и за кратко превърнало се в добър пример за арменците от цялата 
страна.  

През 1883 година в Пловдив, поканеният от Константинопол учител Тачат 
Лутфиян със своите шестима ученици от горните класове на местното училище 
„Вартанян‖ организира „Красирац  йехпайрутюн‖ (букв. „Братство на книголюбите‖). 
Главната задача на дружеството, както се подчертава в първия член на неговия устав, се 
свежда до „основаване в града на арменско читалище и съдействие за интелектуалното 
развитие на местната арменска общественост‖ [Овнанян 1972 : 208, цит. в. Армения 
1891 : 48]. Това дружество полага основите на библиотека, която въпреки 
превратностите на времето, успява да оцелее. Макар не напълно функционираща 
понастоящем и известна само  като „Красирац‖ (или „Книголюбие‖), тя се намира в 
сградата на основното училище „В. и К. Тютюнджян‖ в Пловдив и се обогатява с 
арменоезична литература благодарение на дарения. В края на ХVІІІ век чрез събиране 
на книги и създаване на библиотека тя става чудесен пример за всички градове. Много 
скоро читалища се организират и функционират не само във всеки град, а и по няколко 
в един град. Едва ли не всяка уважаваща себе си  арменска организация се стреми да 
има „Ънтерцаран‖ (читалище) с приличен книжен фонд.  

Характерните за тогавашната българска действителност кафенетата са също 
част от всекидневието на арменците. Те са активен център на социалния живот наред с 
църквата и училището. Кафенето за общността е мястото, където се разискват 
въпросите от всякакво естество и характер – особено политическите, икономическите, 
социалните и други. Непринудената и приятелска атмосфера допринася за свободни 
разговори. Там става най-интензивната обмяна на мнения и идеи. Не случайно се казва, 
че арменците, с установяването си на ново място, градят църква, училище и кафене. 



���

строена около 1620 г., съборена в началото на 30-те години на ХХ век [ДА : 166к, 196, 
2; Бохосян 1999 : 19]. В първите десетилетия на ХХ век, особено през 1922 г., когато 
пристигат бежанците, бягащи от Геноцида в Турция, махалата се оформя в карето на 
днешните бул. „Христо Ботев‖ до ул. „Шар Планина‖ и бул. „Тодор Александров‖ (в 
миналото ул. „Найчо Цанов‖) до бул. „Сливница‖ [Личен архив]. Това каре е в 
непосредствена близост до отредения парцел, на който в средата на 30-те се строи 
„Арменският народен дом‖, съчетаващ в себе си до ден днешен и молитвеното 
помещение за столичните арменци.   

Обикновено в Арменската махала се намира църквата, оградена с двор и ограда. 
Понастоящем такъв великолепен пример са Варна, Русе, Шумен, Пловдив където 
обособеният и, дори често ограденият двор около храма, се е запазил. В двора на 
църквата с времето, особено годините до и след Освобождението, се изграждат 
училищата. Преместването на училищата в специални новопостроени сгради води до 
освобождаване на помещенията, които се превръщат в салони за провеждане на 
различни мероприятия (например в София и Пловдив). В известен смисъл местата на 
всекидневието са своеобразни обединителни и образователни центрове за общността.  

Като едно от местата във всекидневието за арменците най напред следва да се 
посочи църквата. Тя е консолидиращият фактор за цялата общност. Много често 
ръководството й се явява негласен представител на общността. Неслучайно тя е и 
първата обществена постройка за арменците във всеки един град. В исторически аспект 
по наличието й се съди за присъствие на арменци. Днес с гордост градовете като 
Силистра (1620), Пловдив (1828), Русе (1832), Шумен (1834) и други отбелязват над 
стогодишните юбилеи на своите църкви, макар че следва да се отбележи, че често 
датата, която се приема за година на построяването, е в действителност годината на 
основното реновиране на съществуващата църква (или построяване наново след 
опустошителен пожар), а не е година на първоначалното основаване и построяване. 
Ежеседмичните неделни литургии заедно с петте големи църковни празници са сред 
основни мероприятия за общността през споменатия период. С по-многобройно 
присъствие и по-голяма тържественост се отбелязва патронният празник на всяка 
църква. След тържествената литургия се раздава курбан на миряните, например на  
Богородицата –  „Сурп Асдвадзадзин” в едноименните църкви в Русе, София, Силистра,  
Шумен, на Кръстовден в църквата „Сурп Хач‖ в Бургас или в деня на честването на 
свети Кеворк за църквата „Сурп Кеворк‖ в Пловдив, на „Сурп Саркис‖ във Варна и др. 

Характерно за арменските църкви в България е, че те се намират в двор, в който 
според нуждите са изграждани жилището за свещеника и/или стопанска постройка за 
съхранение на дърва, например. С времето в това дворно място се постояват първите 
сгради, предназначени за училища. Класните стаи поначало са първите зали, в които се 
провеждат различни културни мероприятия на общността. В последствие, с 
преместването на училището в друга сграда, в тази се помещава салонът със сцена за 
театрални постановки, концерти, тържества и събирания. В днешно време, това 
своеобразно  „единение‖ в рамките на ограден двор, в който редом до църквата се 
намира своеобразен клуб за събирания и културни мероприятия, нагледно се вижда в 
градовете Пловдив, Варна, отчасти в София и др. 

На второ място като част от всекидневието бих поставила училището. 
Освобождението на България заварва функциониращо арменско училище в повечето 
градове, в които живеят арменци. То е посещавано от почти всички деца на общността. 
Така например в Бургас от 35-40 семейства само седмина деца посещават друго, 
неарменско училище [Размиг 1905 : 5]. Обяснението за наличие на образователна 
институция е поради факта, че арменците (след гърците) са сред първите, които се 
възползват от провъзгласяването на реформите в Османската империя и основават свои 

училища. Това обяснение дава Месробухи Кеворк Месроб – Танкаранян в своята книга 
„История на арменските училища в България‖ и проследява хронологията им на 
възникване и развитие. Изследвайки историята на общността в страната, лично аз 
отдавам голямо значение на училището, защото жизнеността на общността през 
последващите години е резултат на арменското национално училище, на изграденото 
здраво приятелство сред сънародниците, на полученото възпитание в народолюбив дух. 
Арменското училище възпитава поколения, които се издигат като специалисти в най-
различни области, но и активно участват в живота на общността. Затова свидетелстват 
особено многочислените любителски хорови, танцови и театрални състави по градове 
не само през 30-те, но и през 50-60-те години на ХХ век.  

 
Част от местата от всекидневието на арменците от края на ХІХ и първите три – 

четири десетилетия на ХХ век са свързани с дейността на различните обществени и 
политически организации, в които членуват представителите на общността. За 
отбелязване е, че тези формированията, с членове само арменци, често имат клонове в 
различни градове с арменско население в страната. Повечето от тях се наричат „съюзи― 
и „дружества― и имат свои места – своеобразни клубове или помещения, където 
провеждат редовните си събирания. Не рядко имат библиотеки и самодейни 
художествени състави. Често се организират вечеринки, чествания и други 
мероприятия, целящи в повечето случаи чрез забавления и представяне на 
художествена програма да се съберат средства за бъдещи дейности или за подпомагане 
на сънародници, или имащи друго намерение. Като целева група, кауза и насоченост 
формированията през посочения период са най-различни: ученически, милосърдни, 
туристически, физкултурни, образователни и др. Особена активност в тази област се 
забелязва през 20-те и 30-те години на ХХ век. Затова, без да се спирам подробно на 
дружествата, дейността и видовете им, ще спомена само едно от тях, поставило 
своеобразна основа и за кратко превърнало се в добър пример за арменците от цялата 
страна.  

През 1883 година в Пловдив, поканеният от Константинопол учител Тачат 
Лутфиян със своите шестима ученици от горните класове на местното училище 
„Вартанян‖ организира „Красирац  йехпайрутюн‖ (букв. „Братство на книголюбите‖). 
Главната задача на дружеството, както се подчертава в първия член на неговия устав, се 
свежда до „основаване в града на арменско читалище и съдействие за интелектуалното 
развитие на местната арменска общественост‖ [Овнанян 1972 : 208, цит. в. Армения 
1891 : 48]. Това дружество полага основите на библиотека, която въпреки 
превратностите на времето, успява да оцелее. Макар не напълно функционираща 
понастоящем и известна само  като „Красирац‖ (или „Книголюбие‖), тя се намира в 
сградата на основното училище „В. и К. Тютюнджян‖ в Пловдив и се обогатява с 
арменоезична литература благодарение на дарения. В края на ХVІІІ век чрез събиране 
на книги и създаване на библиотека тя става чудесен пример за всички градове. Много 
скоро читалища се организират и функционират не само във всеки град, а и по няколко 
в един град. Едва ли не всяка уважаваща себе си  арменска организация се стреми да 
има „Ънтерцаран‖ (читалище) с приличен книжен фонд.  

Характерните за тогавашната българска действителност кафенетата са също 
част от всекидневието на арменците. Те са активен център на социалния живот наред с 
църквата и училището. Кафенето за общността е мястото, където се разискват 
въпросите от всякакво естество и характер – особено политическите, икономическите, 
социалните и други. Непринудената и приятелска атмосфера допринася за свободни 
разговори. Там става най-интензивната обмяна на мнения и идеи. Не случайно се казва, 
че арменците, с установяването си на ново място, градят църква, училище и кафене. 
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Важното място, което заема кафенето в ежедневието от миналото, е свързано с 
информационната му функция, т. е. това е мястото, от където се научават новините за 
събитията в обществения живот, за случващото се в страната и далеч извън пределите 
й, за новините от родината и сънародниците по света. Особено са актуални те в 
началото на разпространението на вестниците, които не достигат до всеки дом. 
Свободният достъп до вестниците, допринасящ за информираността на посетителите, 
увеличава клиентелата на кафенето. Красноречиви данни получаваме от вестник 
„Размиг‖ от който научаваме, че единствено в кафенетата във Велико Търново се 
получават 3-4 арменски вестника, доставяни за сметка на собствениците на кафенетата 
[Размиг 1905 : 15]. 

 
От гореказаното може да се заключи, че като цяло членовете на арменската 

общност в България от края на ХVІІІ век до края на Втората Световна война (и по-
специално до 9 септември 1944 година) имат традиционни места за посещение в своето 
ежедневие. Водени от родолюбиви чувства, те участват в организационния живот на 
общността си. Социално-икономическото положение в България, разбира се винаги 
рефлектира върху живота и дейността на арменците в страната, но като цяло остава 
стремежът на отделния индивид да е свързан със сънародниците си, да взема активно 
участие в ежедневния живот на общността си. В резултат на това широко развитие 
получава художествената самодейност. Осезаема част в ежедневието стават местата, 
където се събират членовете на дадена организация при реализирането на целите и 
задачите на формированието. Различните клубове и читалища са местата от 
всекидневието на арменците, които освен обединяващи, са и места, където се развива 
тяхната културна дейност. На чествания на празници и други мероприятия се виждат 
най-добре резултатите от самодейността на организациите. С времето местата от 
всекидневието за арменците се свързват все повече с професионалното и кариерното 
развитие на даден член от общността, което води до отслабване на самата общност.   
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 Мемуары великого русского художника-баталиста и георгиевского кавалера 
трех войн В. В. Верещагина – это правдивое освещение Русско-турецкой войны 1877-
1878 гг. [Верещагин 2007], чуждое ложного, ―квасного‖ патриотизма, проявляющееся 
не только в его записках-мемуарах, но и в его зарисовках и живописных полотнах. В. В. 
Верещагин писал П.М. Третьякову: „Передо мною, как перед художником, – война, и 
ее я бью, сколько у меня есть сил; сильны ли, действительны ли мои удары – это другой 
вопрос, вопрос моего таланта, но я бью с размаха и без пощады― [Завадская 1986:27]. 
Василий Васильевич Верещагин (1842-1904) всегда открыто выражавший свои взгляды 
на события, давал подчас нелицеприятную, но, как правило, беспристрастную, оценку 
тем или иным лицам и обстоятельствам.  
 Именно этим объясняется наш интерес к его военным запискам, изданным под 
названием ―Воспоминания о русско-турецкой войне 1877‖, впервые опубликованы в 
1902 г. [Верещагин 1902], которые он делал на протяжении всех военных действий. 
Движимый традиционным для России интересом к российско-славянской 
―взаимности‖, наблюдательный Верещагин дает яркие неоднозначные характеристики 
российских воинов, а также болгар, позволяющие лучше понять истоки трансформации 
их отношения к российским ―братушкам‖ в 90-х годах XIX века и после развала СССР 
в XX веке.1  
 В качестве примера метаморфозы слова ―братушки‖ приведем только одну 
цитату из сайта некоей Вари Давыдовой, для которой ―смысл братания давно канул в 
лету и ассоциируется у людей скорее с ―братками‖, а не братушками‖. Автор пишет: 
―Для любителей обниматься и целоваться с болгарами, называя друг друга братушками, 
привожу значения из словарей: БРАТУШКИ, братушек, ед. братушка, братушки, муж. 

                                                 
1 Към генезиса на този мотив в литературата и историографията на българите насочва класическото 
изследване: Трифонов, Й. Историческо обяснение на вярата в ―Дядо Иван‖ (Русия) у българския народ. 
София, 1908. On-line: http://liternet.bg/publish17/iu_trifonov/izbrani/istorichesko.htm (бел. ред.). 
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Важното място, което заема кафенето в ежедневието от миналото, е свързано с 
информационната му функция, т. е. това е мястото, от където се научават новините за 
събитията в обществения живот, за случващото се в страната и далеч извън пределите 
й, за новините от родината и сънародниците по света. Особено са актуални те в 
началото на разпространението на вестниците, които не достигат до всеки дом. 
Свободният достъп до вестниците, допринасящ за информираността на посетителите, 
увеличава клиентелата на кафенето. Красноречиви данни получаваме от вестник 
„Размиг‖ от който научаваме, че единствено в кафенетата във Велико Търново се 
получават 3-4 арменски вестника, доставяни за сметка на собствениците на кафенетата 
[Размиг 1905 : 15]. 
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(разг. устар.). ирон. вместо выражения братья-славяне (о южных славянах в эпоху 
русско-турецкой войны 1877-78 гг.) и болгарский словарь (речник): мн. братушки, м. 1. 
Истор. Обикновено мн. ч. Название на войник от руската армия, участвала в Руско-
турската освободителна война през 1877 – 1878 г., в знак на признателност и 
възхищение. 2. Разг. Обикн. във форма „братушките‖. Обикн. фамилиарно, а понякога 
ирон. или пренебр. Руснаците, руският народ или народи от бившия Съветски съюз. 
Пълно е с братушки. И в болгарском и в русском значении слово ―братушки‖ имеет 
ироничный, а у болгар даже фамильярно пренебрежительный оттенок…‖ [Давыдова 
2014].  
 Можно привести много примеров иных взаимоотношений, но, к сожалению, 
подобных толкований, довольно много в мировой паутине. В результате, как верно 
заметил В. И. Косик: „… пожалуй из всех балканских стран Болгария имеет больше 
всего страниц в своей истории, которые с удовольствием вычеркнули бы некоторые 
историки. … С точки зрения некоторых мыслителей … Освободив Болгарию, 
самодержавная Россия тем самым нарушила естественный или, скажем, эволюционный 
процесс обретения государственности через демократическую трансформацию 
Османской империи‖ и т. д. [Косик 2006:144].  
 Предваряя рассмотрение основного вопроса нашей статьи, следует заметить, что 
еще в самом начале боевых действий на Дунае Верещагин, находившийся на 
миноноске „Шутка‖ был тяжело ранен в бедро и уже находясь два месяца в 
бухарестском госпитале, делает следующую запись: „Я захотел видеть большую войну 
и представить ее потом на полотне не такою, какою она по традициям представляется, а 
такою, какая она есть в действительности … Мне приходилось выслушивать 
множество выговоров за ту легкость, с которою я пошел в опасное дело. Они, военные, 
идут по обязанности, а я – зачем? Не хотели люди понять того, что моя обязанность, 
будучи только нравственною, не менее, однако, сильна, чем их― [Верещагин 2007: 6]. 
Тогда же художник  сформулировал для себя цель, которою он „задался, а именно: дать 
обществу картины настоящей, неподдельной войны нельзя, глядя на сражение в 
бинокль из прекрасного далека, а нужно самому все прочувствовать и проделать, 
участвовать в атаках, штурмах, победах, поражениях, испытать голод, холод, болезни, 
раны… Нужно не бояться жертвовать своей кровью, своим мясом – иначе картины мои 
будут ―не то‖ [Верещагин 2007: 6].  
 Это были не пустые слова, т. к. с самого начала военных действий художник 
оставил в Париже свою мастерскую и, пользуясь связями, добился зачисления в армию 
и в апреле 1877 г. выехал в действующую Дунайскую армию. Он был причислен к 
штабу русских войск (к адъютантам главнокомандующего великого князя Николая 
Николаевича, брата императора Александра II) с правом свободного передвижения по 
войскам, удивляя окружающих отвагой и стремлением оказаться в самых горячих 
местах не только в качестве художника, но и в качестве добровольца, нередко исполняя 
функции офицера Генерального штаба [Верещагин 2007:13], пройдя всю войну с 
легендарным генералом М. Д. Скобелевым, с которым был очень дружен. Сохранился 
фотопортрет Верещагина с Георгиевским крестом, который он получил от Скобелева, 
хотя был противником наград и почетных званий. Когда по окончании военных 
действий в штабе главнокомандующего у Верещагина спросили, какую награду, какой 
орден он желает получить, художник ответил: „Конечно, никакого!―, а, узнав, что ему 
намерены вручить золотую шпагу ―За храбрость‖, он ее не принял, тотчас уехав в 
Париж.  
 Предоставим слово самому В. В. Верещагину, дополняя его лишь небольшими 
комментариями.  

 Самые противоречивые чувства у художника в ходе войны вызвало болгарское 
население. Одно из первых упоминаний болгар связано с болгарским чиновником 
города Систов – из „систовского комендантского управления‖, который „оказался 
премилый, прелюбезный и преполезный нам; он сам повел нас на квартиру‖ и поселил 
„в маленьком, уютном домике‖. К сожалению Верещагин не оставил нам описание 
„обстановки жизни и порядков, высмотренных‖ им у чиновника. „Хозяевами оказалась 
очень древняя болгарская чета, образом жизни, привычками, пожалуй, и тайными 
симпатиями подходившая ближе к туркам, чем к своим воинствовавшим теперь 
болгарам. … к удивлению нашему, они относились с немалым недоумением и 
недоверием ко всему творившемуся в городе и даже как будто вздыхали по 
старозаветному турецкому режиму и по своему прежнему благополучию, с ним 
связанному‖ [Верещагин 2007: 98]. 
 Художник с пониманием воспринял реакцию болгар на происходящее и 
совершенно справедливо объясняет это тем, что „мы много раз, особенно в два 
последних столетия, взывали к их братским симпатиям, по мере надобности 
пользовались ими и потом снова оставляли население на ярость турецкого гнева, 
жестоко платившего за эти симпатии. Наши старички-хозяева, помнившие 
безжалостную турецкую расправу после прежних войн, охотно вели с нами дружеские 
разговоры, соглашаясь в том, что они нам ―братушки‖, но оставались себе на уме, 
выжидая, что будет дальше‖ [Верещагин 2007: 98]. Это, а также более поздние 
наблюдения и встречи подталкивали Верещагина к мысли о протурецких настроениях 
значительной части болгарского населения. 
 После Плевны художник отправился на Шипку и вновь столкнулся с ростом 
негативной реакции болгар на прибытие русской армии. Верещагин записывает: 
„…наслышавшись о торжественных приемах наших войск в городах и селениях, по 
всей дороге мне странно было встретить столько сосредоточенности, сдержанности, 
прямо недоумения со стороны жителей (болгар. – С. М.); на ночлег пускали неохотно, 
получить корм себе и лошадям было трудновато, после долгих просьб и торга‖ 
[Верещагин 2007:150]. Пытаясь понять болгар, Верещагин пишет: ―Причина многих 
недоразумений крылась, конечно, в разнице характеров северных и южных славян – 
насколько первые, русские и поляки, например, экспансивны, общительны, настолько 
же вторые (южные славяне. – С. М.) сдержанны и себе на уме‖ [Верещагин 2007: 145-
150].  
 Следует заметить, что предположение художника о причине недоразумений не 
совсем точно и справедливо. Скорее всего, оно отражает не столько его личное мнение, 
т. к. выше он уже отметил, что болгары „выжидают, что будет дальше‖, сколько 
суждение других российских воинов. Верещагин сам раскрывает причины изменения 
отношения местного населения: „С самого начала сильно увлекшись, по обыкновению, 
делом освободительной войны, мы решили: спасать – так спасать вовсю. Казаки стали 
―спасать‖ от бегавшей и летавшей живности, молодые военные не прочь были 
―спасать‖ от старых угрюмых мужей‖. Российские военные „удивлялись, что пыл 
восторженных приемов скоро стихал и даже за угощение начинали просить расплаты, 
неблагодарные! Что за черствость! За всякую провизию и фураж требуют деньги, да 
еще немалые, … а женщины просто чуть не отвертываются от красавцев-спасителей‖ 
[Верещагин 2007: 150]. Понятно, что при подобных „спасательных‖ действиях трудно 
было ожидать со стороны болгарского населения продолжения первоначальных 
восторженных приемов.       
 Верещагин пишет, что отвечая на произвол турок, зверства которых „чересчур 
напоминали тамерлановские времена: рубили, перерезали горло, точно баранам. …  
болгары, справедливо рвавшиеся воротить свою свободу, вели постоянные, неустанные 
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(разг. устар.). ирон. вместо выражения братья-славяне (о южных славянах в эпоху 
русско-турецкой войны 1877-78 гг.) и болгарский словарь (речник): мн. братушки, м. 1. 
Истор. Обикновено мн. ч. Название на войник от руската армия, участвала в Руско-
турската освободителна война през 1877 – 1878 г., в знак на признателност и 
възхищение. 2. Разг. Обикн. във форма „братушките‖. Обикн. фамилиарно, а понякога 
ирон. или пренебр. Руснаците, руският народ или народи от бившия Съветски съюз. 
Пълно е с братушки. И в болгарском и в русском значении слово ―братушки‖ имеет 
ироничный, а у болгар даже фамильярно пренебрежительный оттенок…‖ [Давыдова 
2014].  
 Можно привести много примеров иных взаимоотношений, но, к сожалению, 
подобных толкований, довольно много в мировой паутине. В результате, как верно 
заметил В. И. Косик: „… пожалуй из всех балканских стран Болгария имеет больше 
всего страниц в своей истории, которые с удовольствием вычеркнули бы некоторые 
историки. … С точки зрения некоторых мыслителей … Освободив Болгарию, 
самодержавная Россия тем самым нарушила естественный или, скажем, эволюционный 
процесс обретения государственности через демократическую трансформацию 
Османской империи‖ и т. д. [Косик 2006:144].  
 Предваряя рассмотрение основного вопроса нашей статьи, следует заметить, что 
еще в самом начале боевых действий на Дунае Верещагин, находившийся на 
миноноске „Шутка‖ был тяжело ранен в бедро и уже находясь два месяца в 
бухарестском госпитале, делает следующую запись: „Я захотел видеть большую войну 
и представить ее потом на полотне не такою, какою она по традициям представляется, а 
такою, какая она есть в действительности … Мне приходилось выслушивать 
множество выговоров за ту легкость, с которою я пошел в опасное дело. Они, военные, 
идут по обязанности, а я – зачем? Не хотели люди понять того, что моя обязанность, 
будучи только нравственною, не менее, однако, сильна, чем их― [Верещагин 2007: 6]. 
Тогда же художник  сформулировал для себя цель, которою он „задался, а именно: дать 
обществу картины настоящей, неподдельной войны нельзя, глядя на сражение в 
бинокль из прекрасного далека, а нужно самому все прочувствовать и проделать, 
участвовать в атаках, штурмах, победах, поражениях, испытать голод, холод, болезни, 
раны… Нужно не бояться жертвовать своей кровью, своим мясом – иначе картины мои 
будут ―не то‖ [Верещагин 2007: 6].  
 Это были не пустые слова, т. к. с самого начала военных действий художник 
оставил в Париже свою мастерскую и, пользуясь связями, добился зачисления в армию 
и в апреле 1877 г. выехал в действующую Дунайскую армию. Он был причислен к 
штабу русских войск (к адъютантам главнокомандующего великого князя Николая 
Николаевича, брата императора Александра II) с правом свободного передвижения по 
войскам, удивляя окружающих отвагой и стремлением оказаться в самых горячих 
местах не только в качестве художника, но и в качестве добровольца, нередко исполняя 
функции офицера Генерального штаба [Верещагин 2007:13], пройдя всю войну с 
легендарным генералом М. Д. Скобелевым, с которым был очень дружен. Сохранился 
фотопортрет Верещагина с Георгиевским крестом, который он получил от Скобелева, 
хотя был противником наград и почетных званий. Когда по окончании военных 
действий в штабе главнокомандующего у Верещагина спросили, какую награду, какой 
орден он желает получить, художник ответил: „Конечно, никакого!―, а, узнав, что ему 
намерены вручить золотую шпагу ―За храбрость‖, он ее не принял, тотчас уехав в 
Париж.  
 Предоставим слово самому В. В. Верещагину, дополняя его лишь небольшими 
комментариями.  

 Самые противоречивые чувства у художника в ходе войны вызвало болгарское 
население. Одно из первых упоминаний болгар связано с болгарским чиновником 
города Систов – из „систовского комендантского управления‖, который „оказался 
премилый, прелюбезный и преполезный нам; он сам повел нас на квартиру‖ и поселил 
„в маленьком, уютном домике‖. К сожалению Верещагин не оставил нам описание 
„обстановки жизни и порядков, высмотренных‖ им у чиновника. „Хозяевами оказалась 
очень древняя болгарская чета, образом жизни, привычками, пожалуй, и тайными 
симпатиями подходившая ближе к туркам, чем к своим воинствовавшим теперь 
болгарам. … к удивлению нашему, они относились с немалым недоумением и 
недоверием ко всему творившемуся в городе и даже как будто вздыхали по 
старозаветному турецкому режиму и по своему прежнему благополучию, с ним 
связанному‖ [Верещагин 2007: 98]. 
 Художник с пониманием воспринял реакцию болгар на происходящее и 
совершенно справедливо объясняет это тем, что „мы много раз, особенно в два 
последних столетия, взывали к их братским симпатиям, по мере надобности 
пользовались ими и потом снова оставляли население на ярость турецкого гнева, 
жестоко платившего за эти симпатии. Наши старички-хозяева, помнившие 
безжалостную турецкую расправу после прежних войн, охотно вели с нами дружеские 
разговоры, соглашаясь в том, что они нам ―братушки‖, но оставались себе на уме, 
выжидая, что будет дальше‖ [Верещагин 2007: 98]. Это, а также более поздние 
наблюдения и встречи подталкивали Верещагина к мысли о протурецких настроениях 
значительной части болгарского населения. 
 После Плевны художник отправился на Шипку и вновь столкнулся с ростом 
негативной реакции болгар на прибытие русской армии. Верещагин записывает: 
„…наслышавшись о торжественных приемах наших войск в городах и селениях, по 
всей дороге мне странно было встретить столько сосредоточенности, сдержанности, 
прямо недоумения со стороны жителей (болгар. – С. М.); на ночлег пускали неохотно, 
получить корм себе и лошадям было трудновато, после долгих просьб и торга‖ 
[Верещагин 2007:150]. Пытаясь понять болгар, Верещагин пишет: ―Причина многих 
недоразумений крылась, конечно, в разнице характеров северных и южных славян – 
насколько первые, русские и поляки, например, экспансивны, общительны, настолько 
же вторые (южные славяне. – С. М.) сдержанны и себе на уме‖ [Верещагин 2007: 145-
150].  
 Следует заметить, что предположение художника о причине недоразумений не 
совсем точно и справедливо. Скорее всего, оно отражает не столько его личное мнение, 
т. к. выше он уже отметил, что болгары „выжидают, что будет дальше‖, сколько 
суждение других российских воинов. Верещагин сам раскрывает причины изменения 
отношения местного населения: „С самого начала сильно увлекшись, по обыкновению, 
делом освободительной войны, мы решили: спасать – так спасать вовсю. Казаки стали 
―спасать‖ от бегавшей и летавшей живности, молодые военные не прочь были 
―спасать‖ от старых угрюмых мужей‖. Российские военные „удивлялись, что пыл 
восторженных приемов скоро стихал и даже за угощение начинали просить расплаты, 
неблагодарные! Что за черствость! За всякую провизию и фураж требуют деньги, да 
еще немалые, … а женщины просто чуть не отвертываются от красавцев-спасителей‖ 
[Верещагин 2007: 150]. Понятно, что при подобных „спасательных‖ действиях трудно 
было ожидать со стороны болгарского населения продолжения первоначальных 
восторженных приемов.       
 Верещагин пишет, что отвечая на произвол турок, зверства которых „чересчур 
напоминали тамерлановские времена: рубили, перерезали горло, точно баранам. …  
болгары, справедливо рвавшиеся воротить свою свободу, вели постоянные, неустанные 
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заговоры против турецкого владычества, заговоры далеко не платонические, так как 
время от времени то тут, то там проявлялись серьезные брожения и даже вспыхивали 
восстания. … Сладость освобождения от турецких чиновников-взяточников, вызвавшая 
первые восторги, тотчас … сменилась сдержанностью и недоверием, как только 
выражения симпатии и дружбы (со стороны российских воинов – С. М.) стали 
сопровождаться шареньем в чердаках и подвалах, самовольной косьбой сена и хлебов, 
вскрытием запасов про черный день и т.п.  Чем дальше, тем хуже, отношения (между 
русскими и болгарами. – С.М.) обострялись обвинениями, с одной стороны, в тупости и 
неблагодарности, с другой – в излишней вольности, по всем частям…‖ [Верещагин 
2007:150-155].  
 Картину солдатской и казацкой „излишней вольности‖ художник дополняет 
недостойным поведением офицерского состава. Чем дальше продвигалась русская 
армия, тем хуже становилось отношение болгар к русским. „Постоянно всем, вероятно, 
приходилось видеть, что даже офицерские квартиры в уютных городских домах, 
безукоризненной чистоты и опрятности – плюнуть негде, жаловались наши, - через 
несколько часов обращались в настоящие вертепы беспорядочности и грязи, все 
заплевывалось, покрывалось обломками, объедками, окурками… Не успеет хозяйка 
дома прибрать за ушедшими постояльцами, снова все уцелевшее расставить по местам, 
вышаркать полы, постлать неизбежные половички и проч., как новое нашествие 
повергало опять все в прах‖ [Верещагин 2007:155]. 
 Поведение офицеров, к какой-то мере, можно объяснить постоянными 
перемещениями, во время которых жилище (ночевка) рассматривалось всего лишь как 
краткосрочная передышка между очередными боевыми действиями и марш-бросками. 
В результате, пишет Верещагин: „Обратная, хорошая сторона наших – незлобивость, 
добродушие, откровенность решительно не были оценены непривычками к таким 
качествам в управителях болгарами, хотя и продолжавшими называть нас 
―братушками‖, но смотревшими нехорошо, исподлобья, совершенно замкнувшимися от 
нас в своих тесных, набитых ребятами конурах‖ [Верещагин 2007:155]. 
 Позднее, редактируя свои „Записки‖, Верещагин добавляет: „После Стамбулов2 
именно на черте нашей разнузданности разыграл свой эгоистический, против ожидания 
так долго тянувшийся фарс. Вряд ли он и его последователи серьезно верили в 
намерение русских прибрать их к рукам, но, видя разгул нашей широкой натуры, 
указали на него своим, по-своему истолковали его и воспользовались произведенным 
впечатлением‖ [Верещагин 2007:156]. 
 „Надобно прибавить, - пишет Верещагин, - еще неуверенность, бывшую у 
болгар, в том, что на этот раз русские братушки доведут дело освобождения от 
господства турок до конца и что снова не случится того, что бывало после прежних 
войн с турками, когда, заключив более или менее выгодные условия для себя и 
выговорив на бумаге забвение вин для всех туземцев, зарвавшихся в деле оказания 
помощи нашим войскам и сопротивления своим, мы уходили, фактически предавая 
наших сторонников гневу и ярости турок, вымещавших свое бессилие перед нами на 
них, их семьях, их имуществах. 
 Можно наверное сказать, - продолжает Верещагин, - что, несмотря на все наши 
уверения в том, что турки на этот раз будут окончательно лишены власти над страной, 
болгары, особенно когда первые успехи наши сменились неудачами, побаивались, по 

                                                 
2 Речь идет о С. Стамболове, возглавлявшем правительство Болгарии (1886-1887 гг.) и начавшем гонения 
на сторонников прорусской ориентации. Упоминание Стамболова указывает на то, что автор 
редактировал свои записки.  
 

старому опыту, что опять дело не дойдет до этого и им придется ограничиться 
реформами турецкого образца. 
 Понятно, - заключает художник, - как это недоверие должно было отражаться на 
всех мелочах ежедневных отношений, особенно при добродушно-дерзкой 
несдержанности нашего языка: ―подлец, такой-сякой‖ нередко слышалось в обращении 
спасателей к спасенным. … ‖Что твое – мое‖ широко практикуется казаками в чужой 
стране, и они твердо уверены, что так должно быть, ―что так устроено самим Богом…‖ 
[Верещагин 2007: 156-157]. 
 „Не в Тырново, а после, в Адрианополе и далее‖, Верещагин неоднократно был 
свидетелем радостных встреч, когда масса народа буквально „бросалась на войска с 
криками, объятиями, бесконечными поцелуями, ―покрывающие руки, ноги, самые 
стремена…‖, и они до сих пор живы в моей памяти. Какие-то стихийные, бесспорно 
искренние, конечно только по недоразумению могли они изгладиться из сознания и 
даже переродиться во временную неприязнь‖ [Верещагин 2007:158] к российским 
воинам-освободителям.  
 Говоря о „недоразумении‖ Верещагин не учитывал тот факт, что моральная 
благодарность не является тем фундаментом, с помощью которого можно строить 
политику. В этом и была одна из ошибок России, строившей политику в отношении 
Болгарии основываясь на морали „большого брата‖; в обязательности благодарности 
болгар за все, что было сделано для них и делается, „думающей и заботящейся‖ о них 
Россией. Свою неприятную роль, как отмечают современные российские 
исследователи, сыграла имперская официальная идеология России о превосходстве 
―старшего брата‖ и особой миссии в православном мире: ―Для русских … большим 
разочарованием стали политические результаты Освободительной Русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг. Как парадоксальную оценивал примерно в эти же годы ситуацию 
В. П. Мещерский: русские отправились на Балканы ―с мыслью найти братьев. Они 
нашли народ, в котором образованная его часть считает себя выше русских и стыдится 
перед Европой братством с русскими, а низшая часть – народ, в главных проявлениях 
своего духовного мира равнодушен к русским, потому что не дорос до понимания их‖ 
[Гришина, Шемякин  2011:6-7].   
 Отдельный интерес представляют беглые наброски-наблюдения Верещагина, 
связанные с различными сторонами жизнедеятельности болгар. 
 Особый интерес представляет суждение автора об ошибочном представлении в 
России о положении болгар перед войной: „Если бы в высших школах наших 
(российских. – С. М.) преподавание велось не поверхностно, шаблонно, только для 
выполнения программы, а консульства наши, не строя из себя дипломатов, занимались 
собиранием сведений об экономическом положении народонаселения, то мы знали бы, 
что болгары живут несравненно зажиточнее русских и что стеснение их политической 
свободы в значительной степени искупается обеспеченностью в материальном, если 
можно выразиться, в хлебном отношении, чего нельзя сказать о большей половине 
России‖ [Верещагин 2007: 150].  
 Однако тут же Верещагин подчеркивает, что у него и „в мыслях нет не только 
восхвалять, но даже оправдывать излишества турецкого режима, понимающего право 
покорителя в старом, средневековом его смысле и дозволяющего себе пускать в ход 
очень сильные средства усмирения строптивых, до поголовной резни включительно…‖ 
[Верещагин 2007:150-151]. 
 Но уже через несколько страниц Верещагин пишет об „удивлении наших войск‖ 
когда они, переправившись через Дунай, „нашли всюду сравнительное довольство, 
благосостояние и чем дальше, тем большую чистоту, порядок в домах, особенно 
городских, полные житницы, закрома, набитые всяким добром! Невольно явилась и 
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заговоры против турецкого владычества, заговоры далеко не платонические, так как 
время от времени то тут, то там проявлялись серьезные брожения и даже вспыхивали 
восстания. … Сладость освобождения от турецких чиновников-взяточников, вызвавшая 
первые восторги, тотчас … сменилась сдержанностью и недоверием, как только 
выражения симпатии и дружбы (со стороны российских воинов – С. М.) стали 
сопровождаться шареньем в чердаках и подвалах, самовольной косьбой сена и хлебов, 
вскрытием запасов про черный день и т.п.  Чем дальше, тем хуже, отношения (между 
русскими и болгарами. – С.М.) обострялись обвинениями, с одной стороны, в тупости и 
неблагодарности, с другой – в излишней вольности, по всем частям…‖ [Верещагин 
2007:150-155].  
 Картину солдатской и казацкой „излишней вольности‖ художник дополняет 
недостойным поведением офицерского состава. Чем дальше продвигалась русская 
армия, тем хуже становилось отношение болгар к русским. „Постоянно всем, вероятно, 
приходилось видеть, что даже офицерские квартиры в уютных городских домах, 
безукоризненной чистоты и опрятности – плюнуть негде, жаловались наши, - через 
несколько часов обращались в настоящие вертепы беспорядочности и грязи, все 
заплевывалось, покрывалось обломками, объедками, окурками… Не успеет хозяйка 
дома прибрать за ушедшими постояльцами, снова все уцелевшее расставить по местам, 
вышаркать полы, постлать неизбежные половички и проч., как новое нашествие 
повергало опять все в прах‖ [Верещагин 2007:155]. 
 Поведение офицеров, к какой-то мере, можно объяснить постоянными 
перемещениями, во время которых жилище (ночевка) рассматривалось всего лишь как 
краткосрочная передышка между очередными боевыми действиями и марш-бросками. 
В результате, пишет Верещагин: „Обратная, хорошая сторона наших – незлобивость, 
добродушие, откровенность решительно не были оценены непривычками к таким 
качествам в управителях болгарами, хотя и продолжавшими называть нас 
―братушками‖, но смотревшими нехорошо, исподлобья, совершенно замкнувшимися от 
нас в своих тесных, набитых ребятами конурах‖ [Верещагин 2007:155]. 
 Позднее, редактируя свои „Записки‖, Верещагин добавляет: „После Стамбулов2 
именно на черте нашей разнузданности разыграл свой эгоистический, против ожидания 
так долго тянувшийся фарс. Вряд ли он и его последователи серьезно верили в 
намерение русских прибрать их к рукам, но, видя разгул нашей широкой натуры, 
указали на него своим, по-своему истолковали его и воспользовались произведенным 
впечатлением‖ [Верещагин 2007:156]. 
 „Надобно прибавить, - пишет Верещагин, - еще неуверенность, бывшую у 
болгар, в том, что на этот раз русские братушки доведут дело освобождения от 
господства турок до конца и что снова не случится того, что бывало после прежних 
войн с турками, когда, заключив более или менее выгодные условия для себя и 
выговорив на бумаге забвение вин для всех туземцев, зарвавшихся в деле оказания 
помощи нашим войскам и сопротивления своим, мы уходили, фактически предавая 
наших сторонников гневу и ярости турок, вымещавших свое бессилие перед нами на 
них, их семьях, их имуществах. 
 Можно наверное сказать, - продолжает Верещагин, - что, несмотря на все наши 
уверения в том, что турки на этот раз будут окончательно лишены власти над страной, 
болгары, особенно когда первые успехи наши сменились неудачами, побаивались, по 

                                                 
2 Речь идет о С. Стамболове, возглавлявшем правительство Болгарии (1886-1887 гг.) и начавшем гонения 
на сторонников прорусской ориентации. Упоминание Стамболова указывает на то, что автор 
редактировал свои записки.  
 

старому опыту, что опять дело не дойдет до этого и им придется ограничиться 
реформами турецкого образца. 
 Понятно, - заключает художник, - как это недоверие должно было отражаться на 
всех мелочах ежедневных отношений, особенно при добродушно-дерзкой 
несдержанности нашего языка: ―подлец, такой-сякой‖ нередко слышалось в обращении 
спасателей к спасенным. … ‖Что твое – мое‖ широко практикуется казаками в чужой 
стране, и они твердо уверены, что так должно быть, ―что так устроено самим Богом…‖ 
[Верещагин 2007: 156-157]. 
 „Не в Тырново, а после, в Адрианополе и далее‖, Верещагин неоднократно был 
свидетелем радостных встреч, когда масса народа буквально „бросалась на войска с 
криками, объятиями, бесконечными поцелуями, ―покрывающие руки, ноги, самые 
стремена…‖, и они до сих пор живы в моей памяти. Какие-то стихийные, бесспорно 
искренние, конечно только по недоразумению могли они изгладиться из сознания и 
даже переродиться во временную неприязнь‖ [Верещагин 2007:158] к российским 
воинам-освободителям.  
 Говоря о „недоразумении‖ Верещагин не учитывал тот факт, что моральная 
благодарность не является тем фундаментом, с помощью которого можно строить 
политику. В этом и была одна из ошибок России, строившей политику в отношении 
Болгарии основываясь на морали „большого брата‖; в обязательности благодарности 
болгар за все, что было сделано для них и делается, „думающей и заботящейся‖ о них 
Россией. Свою неприятную роль, как отмечают современные российские 
исследователи, сыграла имперская официальная идеология России о превосходстве 
―старшего брата‖ и особой миссии в православном мире: ―Для русских … большим 
разочарованием стали политические результаты Освободительной Русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг. Как парадоксальную оценивал примерно в эти же годы ситуацию 
В. П. Мещерский: русские отправились на Балканы ―с мыслью найти братьев. Они 
нашли народ, в котором образованная его часть считает себя выше русских и стыдится 
перед Европой братством с русскими, а низшая часть – народ, в главных проявлениях 
своего духовного мира равнодушен к русским, потому что не дорос до понимания их‖ 
[Гришина, Шемякин  2011:6-7].   
 Отдельный интерес представляют беглые наброски-наблюдения Верещагина, 
связанные с различными сторонами жизнедеятельности болгар. 
 Особый интерес представляет суждение автора об ошибочном представлении в 
России о положении болгар перед войной: „Если бы в высших школах наших 
(российских. – С. М.) преподавание велось не поверхностно, шаблонно, только для 
выполнения программы, а консульства наши, не строя из себя дипломатов, занимались 
собиранием сведений об экономическом положении народонаселения, то мы знали бы, 
что болгары живут несравненно зажиточнее русских и что стеснение их политической 
свободы в значительной степени искупается обеспеченностью в материальном, если 
можно выразиться, в хлебном отношении, чего нельзя сказать о большей половине 
России‖ [Верещагин 2007: 150].  
 Однако тут же Верещагин подчеркивает, что у него и „в мыслях нет не только 
восхвалять, но даже оправдывать излишества турецкого режима, понимающего право 
покорителя в старом, средневековом его смысле и дозволяющего себе пускать в ход 
очень сильные средства усмирения строптивых, до поголовной резни включительно…‖ 
[Верещагин 2007:150-151]. 
 Но уже через несколько страниц Верещагин пишет об „удивлении наших войск‖ 
когда они, переправившись через Дунай, „нашли всюду сравнительное довольство, 
благосостояние и чем дальше, тем большую чистоту, порядок в домах, особенно 
городских, полные житницы, закрома, набитые всяким добром! Невольно явилась и 
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стала высказываться мысль, что мы напрасно ―кроем чужую крышу, когда своя хата 
течет‖ [Верещагин 2007: 155 
 Некоторые сюжеты записок посвящены болгарским городам и населенным 
пунктам. „Мы ознакомились немного с городом (Систово. – С.М.), его снаружи 
грязными, живописными постройками – некоторые из них я занес на полотно, - 
побывали в единственном ресторане, расположенном в саду, в котором разношерстная, 
преимущественно военная публика была оригинальнее самого кормления‖ [Верещагин 
2007: 98-99]; художник упоминает грязную, дымную болгарскую хату в Гривице 
[Верещагин 2007: 149] и приводит ряд других наблюдений. 
 Тырнов понравился Верещагину: „…в нем был, правда, специфический запах 
большинства восточных городов, спускающих нечистоты в проходящие по улицам и 
дворам канавы, но все-таки зелень, свежесть и в то же время ―благорастворение 
воздухов и обилие плодов земных‖ сообщали всему известную прелесть, чувство 
которой охватывало приезжего с севера‖ [Верещагин 2007:158]. 

В Габрово художник провел три дня, характеризуя город как „прелестное 
место… - все так и просилось на картинку!‖ [Верещагин 2007:161]. Верещагин 
упоминает „местный бисквит, пекшийся огромными хлебами и так вкусно, что можно 
было объесться им‖ [Верещагин 2007: 162]. 

О духовных скрепах болгар. Верещагин сообщает о посещении монастыря 
„перед самым Тырновом‖, старцах-монахах, показавших „все их нехитрое и мало 
замечательное с археологической стороны устройство‖, о „кладбищах-погребах с 
уложенными в порядке черепами опочивших старцев‖. „Черепа сложены в одном 
месте, в большем или меньшем порядке, рядышками; но ребра, позвоночники и кисти 
рук и ног – в беспорядочно наваленной куче, должно быть, как менее важные и нужные 
в будущем по их расчету‖. … „О некоторых (почивших старцах. – С. М.) рассказывают 
чудеса подвигов, все больше не духовных, а гражданских, из домашней кровавой 
истории открытой и подпольной борьбы с турками‖ [Верещагин 2007:157]. 

„В церквах болгарских тогда не было еще колоколов, запрещенных турками, и 
висели лишь чугунные била, в которые только и дозволялось сзывать народ к молитве. 
Надобно думать, что теперь или болгары платили такою же нетерпимостью, или все 
турки поразбежались, потому что не слышно было характерных призывных криков их 
муэдзинов с поломанных, осиротелых минаретов, да чуть ли и мечеть на главной улице 
не была обращена в ―склад вещевого довольствия‖ [Верещагин 2007:160]. 
 Болгарки и болгары. Сравнивая болгарских женщин с русскими, художник 
замечает: „Тип болгарских женщин нельзя назвать особенно красивым, пожалуй, 
мужчины красивее - не потому ли, может быть, что лучшие экземпляры первых 
нередко попадали в турецкие гаремы? В миловидности, однако, нельзя отказать им, и 
затем надобно отдать честь их целомудрию, по крайней мере относительно русских, - 
дальше этого сказать не могу, потому что не имел случая изучить внутреннюю жизнь 
народа‖.  После отступления генерала И. В. Гурко и после неудач русских войск 
под Плевной Верещагин пишет, что уже в Тырново и дальше, по дороге до самого 
Габрово, было большое число болгарок, бежавших от турецкой расправы в Казанлыке, 
Эски-Загоре и Ени-Загоре. „Покинувшие родные места в чем есть, исхудалые, босые, в 
грязи, они не встретили ни у своих болгар, ни у нашего начальства никакой 
организованной помощи и призора, пробавляясь подаянием на больших дорогах, 
разносили с собой тиф и другие болезни‖ [Верещагин 2007:160-161].  
 Приводя эту информацию, художник сопровождает еѐ следующей записью: „На 
бравого генерала (Гурко. – С.М.) было, да и до сих пор, кажется, держится немало 
нареканий по этому поводу: зачем он с недостаточными силами занимал эти местности, 
вводил жителей в искушение и потом бросал их; население встретило его радостно, как 

избавителя, и скомпрометировало себя этим выражением преданности в глазах турок, 
жестоко ему отомстивших: все в демонстративно встретившем русских округе было 
ограблено, выжжено, вырезано. Но ведь надобно сказать, что Гурко прежде всего 
солдат, да еще кавалерист, назначение которого состоит меньше всего в страховании 
жизней своих или чужих. … Авангард всегда авангард, т.е. разведочная часть, и нельзя 
винить этих крылатых воинов в том, что им приходится иногда летать вперед, иногда 
отлетать назад‖ [Верещагин 2007: 161].  
 Попутно заметим, что Верещагин приводит в своих записках сведения о помощи 
болгарских проводников, о болгарских ополченцах, сражавшихся плечом к плечу с 
российскими солдатами, их участии в штурме Шипки. Во время которого „… потери 
наши были значительные. У болгар, дравшихся отчаянно, много выбыло из строя…‖ 
[Верещагин 2007: 249-250, 261]. 
 Завершая, еще раз заметим, что в ходе военных действий художник выступал в 
самых различных ипостасях. К примеру, в Германлы Верещагин временно исполнял 
различные поручения генерала А. П. Струкова: „…смотря по надобности, пишет 
художник, - я был волонтером, начальником штаба его. Я собирал, между прочим, 
слухи и сведения от туземцев, о чем докладывал потом Александру Петровичу. Для 
этого у нас был болгарин Христо, с огромными усами, как у кота, толстый, красивый, в 
расшитой, покрытой галунами куртке, широчайших штанах, с большою, богатою 
саблей, к несчастию, не видевшей неприятеля. Он служил прежде кавасом 
(полицейским. – С. М.) в константинопольском посольстве при генерале Игнатьеве, 
потом, во время войны, был при главнокомандующем и теперь выпросился идти 
переводчиком при Струкове‖ [Верещагин 2007:287]. 
 Таким образом, воспоминания Верещагина являются весьма ценным 
информативным источником о событиях на Балканах в 1877-1878 гг. (большая их часть 
связана с военными баталиями и т.п.). „Записки‖ великого художника несут на себе 
печать регионального, эпохального (судьбоносного для болгарского народа и 
значимого для России) и этнокультурного своеобразия Болгарии и болгар в последнее 
тридцатилетие XIX века, подмеченные автором и зарисованные (но эта тема требует 
отдельного самостоятельного исследования) в скоротечном темпе военных действий и 
событий – пришел, увидел, поскакал дальше.   
 Записки автора пронизаны добрыми чувствами к освобождаемому народу, что 
не исключает отдельных критических замечаний, которым, зачастую, Верещагин сам и 
находит разумное оправдание. Особенно интересными являются сведения автора о 
взаимоотношениях русского и болгарского народа, которые вызвали у художника 
противоречивые чувства и заставили поменять многие традиционные представления о 
русско-славянском взаимодействии. Наблюдаемую реальность, художник, естественно 
субъективно интерпретирует с позиций собственного миропонимания и эмоционально 
реагирует (и в описании наблюдаемого и в конкретных действиях) на происходящее. 
Автор стремится понять болгар в ходе межличностных отношений и, вместе с тем, 
определить ориентиры для собственной деятельности. 
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стала высказываться мысль, что мы напрасно ―кроем чужую крышу, когда своя хата 
течет‖ [Верещагин 2007: 155 
 Некоторые сюжеты записок посвящены болгарским городам и населенным 
пунктам. „Мы ознакомились немного с городом (Систово. – С.М.), его снаружи 
грязными, живописными постройками – некоторые из них я занес на полотно, - 
побывали в единственном ресторане, расположенном в саду, в котором разношерстная, 
преимущественно военная публика была оригинальнее самого кормления‖ [Верещагин 
2007: 98-99]; художник упоминает грязную, дымную болгарскую хату в Гривице 
[Верещагин 2007: 149] и приводит ряд других наблюдений. 
 Тырнов понравился Верещагину: „…в нем был, правда, специфический запах 
большинства восточных городов, спускающих нечистоты в проходящие по улицам и 
дворам канавы, но все-таки зелень, свежесть и в то же время ―благорастворение 
воздухов и обилие плодов земных‖ сообщали всему известную прелесть, чувство 
которой охватывало приезжего с севера‖ [Верещагин 2007:158]. 

В Габрово художник провел три дня, характеризуя город как „прелестное 
место… - все так и просилось на картинку!‖ [Верещагин 2007:161]. Верещагин 
упоминает „местный бисквит, пекшийся огромными хлебами и так вкусно, что можно 
было объесться им‖ [Верещагин 2007: 162]. 

О духовных скрепах болгар. Верещагин сообщает о посещении монастыря 
„перед самым Тырновом‖, старцах-монахах, показавших „все их нехитрое и мало 
замечательное с археологической стороны устройство‖, о „кладбищах-погребах с 
уложенными в порядке черепами опочивших старцев‖. „Черепа сложены в одном 
месте, в большем или меньшем порядке, рядышками; но ребра, позвоночники и кисти 
рук и ног – в беспорядочно наваленной куче, должно быть, как менее важные и нужные 
в будущем по их расчету‖. … „О некоторых (почивших старцах. – С. М.) рассказывают 
чудеса подвигов, все больше не духовных, а гражданских, из домашней кровавой 
истории открытой и подпольной борьбы с турками‖ [Верещагин 2007:157]. 

„В церквах болгарских тогда не было еще колоколов, запрещенных турками, и 
висели лишь чугунные била, в которые только и дозволялось сзывать народ к молитве. 
Надобно думать, что теперь или болгары платили такою же нетерпимостью, или все 
турки поразбежались, потому что не слышно было характерных призывных криков их 
муэдзинов с поломанных, осиротелых минаретов, да чуть ли и мечеть на главной улице 
не была обращена в ―склад вещевого довольствия‖ [Верещагин 2007:160]. 
 Болгарки и болгары. Сравнивая болгарских женщин с русскими, художник 
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мужчины красивее - не потому ли, может быть, что лучшие экземпляры первых 
нередко попадали в турецкие гаремы? В миловидности, однако, нельзя отказать им, и 
затем надобно отдать честь их целомудрию, по крайней мере относительно русских, - 
дальше этого сказать не могу, потому что не имел случая изучить внутреннюю жизнь 
народа‖.  После отступления генерала И. В. Гурко и после неудач русских войск 
под Плевной Верещагин пишет, что уже в Тырново и дальше, по дороге до самого 
Габрово, было большое число болгарок, бежавших от турецкой расправы в Казанлыке, 
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 Приводя эту информацию, художник сопровождает еѐ следующей записью: „На 
бравого генерала (Гурко. – С.М.) было, да и до сих пор, кажется, держится немало 
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вводил жителей в искушение и потом бросал их; население встретило его радостно, как 

избавителя, и скомпрометировало себя этим выражением преданности в глазах турок, 
жестоко ему отомстивших: все в демонстративно встретившем русских округе было 
ограблено, выжжено, вырезано. Но ведь надобно сказать, что Гурко прежде всего 
солдат, да еще кавалерист, назначение которого состоит меньше всего в страховании 
жизней своих или чужих. … Авангард всегда авангард, т.е. разведочная часть, и нельзя 
винить этих крылатых воинов в том, что им приходится иногда летать вперед, иногда 
отлетать назад‖ [Верещагин 2007: 161].  
 Попутно заметим, что Верещагин приводит в своих записках сведения о помощи 
болгарских проводников, о болгарских ополченцах, сражавшихся плечом к плечу с 
российскими солдатами, их участии в штурме Шипки. Во время которого „… потери 
наши были значительные. У болгар, дравшихся отчаянно, много выбыло из строя…‖ 
[Верещагин 2007: 249-250, 261]. 
 Завершая, еще раз заметим, что в ходе военных действий художник выступал в 
самых различных ипостасях. К примеру, в Германлы Верещагин временно исполнял 
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(полицейским. – С. М.) в константинопольском посольстве при генерале Игнатьеве, 
потом, во время войны, был при главнокомандующем и теперь выпросился идти 
переводчиком при Струкове‖ [Верещагин 2007:287]. 
 Таким образом, воспоминания Верещагина являются весьма ценным 
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событий – пришел, увидел, поскакал дальше.   
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не исключает отдельных критических замечаний, которым, зачастую, Верещагин сам и 
находит разумное оправдание. Особенно интересными являются сведения автора о 
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Abstract: The article is devoted to one of the most beautiful cities in the Caucasus - the capital of 

Azerbaijan - Baku. In its ancient Baku is considered the most ancient cities of the East, it is an interesting point 
for cultural tourism and recreation. In the city you can find many historical sites. In this city harmoniously 
combines buildings of antiquity and modernity.  
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В мире немало городов, располагающих большим перечнем мест, которые 
притягивают словно магнитом, как местных жителей, так и приезжих туристов. Эти 
места способны очаровать любого своей особой энергетикой, вовлекая нас в 
обособленный мир, где можно наслаждаться антуражем и жить сегодняшним дне. 
Казалось бы, что еще нужно?         
 Одним из таких городов считается Баку. Баку – столица Азербайджана – 
считается крупнейшим городом на Кавказе, это важный экономический и деловой, а 
также научно-образовательный и культурный центр республики. Кроме того, это 
крупнейший порт Каспийского моря. Это также важный в туристическом плане город. 

Баку - один из красивейших городов мира, расположен на стыке Европы и Азии. 
Само название столицы трактуют как ―удар ветра‖, ―город ветров‖ или ―холм‖, ―город 
на холме‖. Он расположен на западном побережье Каспийского моря, на берегах 
одноименного залива в южной части Апшеронского полуострова, богатом своими 
нефтяными месторождениями.  Баку- это соприкосновение современности и старины. 
Они прямо дышат друг другу в затылок – высоченные постройки, увлекающие своей 
завораживающей подсветкой в ночное время, и каменные улочки Старого города с 
присущим им колоритом и достопримечательностями. Достопримечательности Баку 
множественны и разнообразны, ведь история города берет свое начало еще с древних 
времен. Условно список достопримечательностей города можно поделить на три части: 
исторический район Баку – Старый Город, здания советского периода  и современные 
строения. По своей древности Баку считается самым старинным городом Востока, это 
интереснейший пункт для культурного отдыха и познавательного туризма.  
 Много ли мы знаем о старом Баку? Гуляя по Старому городу, глядя на море с 
эстакады бульвара, или сидя на скамейке в тени Филармонического сада, каждый из 
нас наверняка хоть раз задумывался о том, как все это начиналось и что тут было до 
нас. С древних времен Баку числится среди древнейших городов не только Кавказа, но 
и Ближнего Востока. И вследствие этого, на территории Баку расположен целый ряд 
архитектурных памятников, являющихся культурным наследием. Эти памятники 
соединяли в себе архитектуру Запада и Востока и потому выглядели весьма интересно.
 Говоря о старом Баку, мы подразумеваем в первую очередь историческую часть 

города. Но старый Баку – это еще и море, и нефтяные промыслы, и небывалая 
архитектура, и самобытность жизненного уклада. Но душа Баку остается неизменной, 
как бы не менялся мир и мы с вами. Заселение нынешней территории Баку началось 
ещѐ в глубокой древности, но точная дата возникновения этого города неизвестна. 
Благоприятный климат, удобное месторасположение, плодородная почва и изобилие 
полезных ископаемых начали привлекать сюда людей ещѐ на заре человечества. В 
окрестностях Баку сохранились наскальные рисунки первобытных людей, 
изображающие сцены охоты и ритуальные процессы.      
 Сведения о первых поселениях на месте современного Баку относятся к VII-V 
векам до нашей эры. В XII веке Баку стал столицей древнего государства Ширван, с 
того времени город всегда занимал главенствующее положение над прилегающими 
территориями. После обретения независимости Азербайджана, Баку получил новый 
импульс к развитию, сейчас это крупнейший центр промышленности и экономики 
всего Закавказья. Археологические раскопки в Баку, которые начались в XIX в., 
доказывают древнее происхождение города. В котловане под фундаментом бывшего 
собора Александра Невского были найдены архаические дозороастрийские 
захоронения: несколько человеческих скелетов с глиняными чашами. Это родовая 
могила со времѐн родоплеменной организации общества [Ашурбейли 2006:123].  
 Начиная с IX века, в арабских источниках впервые встречаются слова: ―Баку‖, 
―Бакух‖, ―Бакуйа‖, ―Бакуйе‖. Позднее в европейских источниках название города 
встречается как Бага, Баки, Бакхи, а в русских — Бака. На карте мира в труде ―Китаб 
ат-танбих вал-Ишрах‖ арабского историка Аль-Масуди название города встречается в 
виде ―Бакух‖. Арабский географ Аль-Истархи в 930 году сообщает, что недалеко от 
Баку жили огнепоклонники. В единственной персидской надписи на храме Аташгях 
упоминается ―Бадак‖ — сокращение от Бад-е кубе. О Баку ценные сведения дают 
сочинения арабоязычных  авторв ―Тарих ал- Баб‖(X-XI века), Искандера Мунши 
―Мироукрашаюшая история Аббаса‖ [Ашурбейли 2006:139].    
  Западноевропейские путешественники - Контарини, Барбаро, Анджело, А. 
Олеари в  своих записях упоминали  Баку, а Каспийское море   называли Бакинским. 
Известный русский путешественник Афанасий Никитин в  своих записях также 
упоминает  Баку. Он называет   его городом с  вечно горящим огнем. Настоящая 
история Баку как города, начинается с IX века. Вначале это был небольшой 
феодальный город, источниками его доходов была, несомненно, нефть. Первые 
крепостные стены были воздвигнуты во время правления государства Ширваншахов. 
Правитель Манучехр II и его сын Ахситан I успешно отражали набеги кочевников и 
атаки турок-сельджуков. Был создан мощный флот в Бакинском порту, и в 1191 г. из 
Шемахи в Баку была перенесена столица. Многие мечети, медресе, крепости и дворцы 
были сооружены именно во время укрепления Ширваншахского государства. Со 
второй половины IX века Баку вошѐл в состав Государства Ширваншахов и стал одним 
из основных городов Ширвана. Население занималось ремѐслами, торговлей, 
рыболовством, садоводством и нефтедобычей. В 1191 г. ширваншах Ахситан 
I временно перенѐс столицу государства из Шемахи в Баку. В XII веке Баку был 
окружен двухрядно крепостной стеной и рвом. Девичья башня также вошла в систему 
защиты города [Мусави 1967:63-64]. Баку как торговый центр стал привлекать 
внимание Российского государства. Петр I направил экспедицию на Южный Кавказ. 26 
июля 1723 года русские войска заняли Баку, но позже, в результате 
заключѐнного Гянджинского договора между Россией и Ираном в 1735 году, покинули 
город. В середине XVIII века было создано Бакинское ханство. Баку был вновь 
захвачен русскими в 1796 году, но через год Павел I отозвал войска. 14 мая 1805 г. 
правитель Баку Гусейн Кули признал русское подданство, однако, когда в 1806 г. 
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В мире немало городов, располагающих большим перечнем мест, которые 
притягивают словно магнитом, как местных жителей, так и приезжих туристов. Эти 
места способны очаровать любого своей особой энергетикой, вовлекая нас в 
обособленный мир, где можно наслаждаться антуражем и жить сегодняшним дне. 
Казалось бы, что еще нужно?         
 Одним из таких городов считается Баку. Баку – столица Азербайджана – 
считается крупнейшим городом на Кавказе, это важный экономический и деловой, а 
также научно-образовательный и культурный центр республики. Кроме того, это 
крупнейший порт Каспийского моря. Это также важный в туристическом плане город. 

Баку - один из красивейших городов мира, расположен на стыке Европы и Азии. 
Само название столицы трактуют как ―удар ветра‖, ―город ветров‖ или ―холм‖, ―город 
на холме‖. Он расположен на западном побережье Каспийского моря, на берегах 
одноименного залива в южной части Апшеронского полуострова, богатом своими 
нефтяными месторождениями.  Баку- это соприкосновение современности и старины. 
Они прямо дышат друг другу в затылок – высоченные постройки, увлекающие своей 
завораживающей подсветкой в ночное время, и каменные улочки Старого города с 
присущим им колоритом и достопримечательностями. Достопримечательности Баку 
множественны и разнообразны, ведь история города берет свое начало еще с древних 
времен. Условно список достопримечательностей города можно поделить на три части: 
исторический район Баку – Старый Город, здания советского периода  и современные 
строения. По своей древности Баку считается самым старинным городом Востока, это 
интереснейший пункт для культурного отдыха и познавательного туризма.  
 Много ли мы знаем о старом Баку? Гуляя по Старому городу, глядя на море с 
эстакады бульвара, или сидя на скамейке в тени Филармонического сада, каждый из 
нас наверняка хоть раз задумывался о том, как все это начиналось и что тут было до 
нас. С древних времен Баку числится среди древнейших городов не только Кавказа, но 
и Ближнего Востока. И вследствие этого, на территории Баку расположен целый ряд 
архитектурных памятников, являющихся культурным наследием. Эти памятники 
соединяли в себе архитектуру Запада и Востока и потому выглядели весьма интересно.
 Говоря о старом Баку, мы подразумеваем в первую очередь историческую часть 

города. Но старый Баку – это еще и море, и нефтяные промыслы, и небывалая 
архитектура, и самобытность жизненного уклада. Но душа Баку остается неизменной, 
как бы не менялся мир и мы с вами. Заселение нынешней территории Баку началось 
ещѐ в глубокой древности, но точная дата возникновения этого города неизвестна. 
Благоприятный климат, удобное месторасположение, плодородная почва и изобилие 
полезных ископаемых начали привлекать сюда людей ещѐ на заре человечества. В 
окрестностях Баку сохранились наскальные рисунки первобытных людей, 
изображающие сцены охоты и ритуальные процессы.      
 Сведения о первых поселениях на месте современного Баку относятся к VII-V 
векам до нашей эры. В XII веке Баку стал столицей древнего государства Ширван, с 
того времени город всегда занимал главенствующее положение над прилегающими 
территориями. После обретения независимости Азербайджана, Баку получил новый 
импульс к развитию, сейчас это крупнейший центр промышленности и экономики 
всего Закавказья. Археологические раскопки в Баку, которые начались в XIX в., 
доказывают древнее происхождение города. В котловане под фундаментом бывшего 
собора Александра Невского были найдены архаические дозороастрийские 
захоронения: несколько человеческих скелетов с глиняными чашами. Это родовая 
могила со времѐн родоплеменной организации общества [Ашурбейли 2006:123].  
 Начиная с IX века, в арабских источниках впервые встречаются слова: ―Баку‖, 
―Бакух‖, ―Бакуйа‖, ―Бакуйе‖. Позднее в европейских источниках название города 
встречается как Бага, Баки, Бакхи, а в русских — Бака. На карте мира в труде ―Китаб 
ат-танбих вал-Ишрах‖ арабского историка Аль-Масуди название города встречается в 
виде ―Бакух‖. Арабский географ Аль-Истархи в 930 году сообщает, что недалеко от 
Баку жили огнепоклонники. В единственной персидской надписи на храме Аташгях 
упоминается ―Бадак‖ — сокращение от Бад-е кубе. О Баку ценные сведения дают 
сочинения арабоязычных  авторв ―Тарих ал- Баб‖(X-XI века), Искандера Мунши 
―Мироукрашаюшая история Аббаса‖ [Ашурбейли 2006:139].    
  Западноевропейские путешественники - Контарини, Барбаро, Анджело, А. 
Олеари в  своих записях упоминали  Баку, а Каспийское море   называли Бакинским. 
Известный русский путешественник Афанасий Никитин в  своих записях также 
упоминает  Баку. Он называет   его городом с  вечно горящим огнем. Настоящая 
история Баку как города, начинается с IX века. Вначале это был небольшой 
феодальный город, источниками его доходов была, несомненно, нефть. Первые 
крепостные стены были воздвигнуты во время правления государства Ширваншахов. 
Правитель Манучехр II и его сын Ахситан I успешно отражали набеги кочевников и 
атаки турок-сельджуков. Был создан мощный флот в Бакинском порту, и в 1191 г. из 
Шемахи в Баку была перенесена столица. Многие мечети, медресе, крепости и дворцы 
были сооружены именно во время укрепления Ширваншахского государства. Со 
второй половины IX века Баку вошѐл в состав Государства Ширваншахов и стал одним 
из основных городов Ширвана. Население занималось ремѐслами, торговлей, 
рыболовством, садоводством и нефтедобычей. В 1191 г. ширваншах Ахситан 
I временно перенѐс столицу государства из Шемахи в Баку. В XII веке Баку был 
окружен двухрядно крепостной стеной и рвом. Девичья башня также вошла в систему 
защиты города [Мусави 1967:63-64]. Баку как торговый центр стал привлекать 
внимание Российского государства. Петр I направил экспедицию на Южный Кавказ. 26 
июля 1723 года русские войска заняли Баку, но позже, в результате 
заключѐнного Гянджинского договора между Россией и Ираном в 1735 году, покинули 
город. В середине XVIII века было создано Бакинское ханство. Баку был вновь 
захвачен русскими в 1796 году, но через год Павел I отозвал войска. 14 мая 1805 г. 
правитель Баку Гусейн Кули признал русское подданство, однако, когда в 1806 г. 
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 русская армия под предводительством Павла Цицианова подошла к Баку, Цицианов 
был убит по приказу правителя. Вскоре русская армия начала акцию возмездия и в 
конце того же года захватила Баку, а Гусейн Кули бежал в Персию [Рагимов 1997:6].
   

С середины XIX века Баку стал одним из промышленных и культурных центров 
Кавказа. После присоединения к России, Баку стал центром Бакинского уезда 
Каспийской области, потом Бакинский уезд был включѐн в Шемахинскую губернию, а 
после разрушительного землетрясения в Шемахе в 1859 г. губернский центр 
переносится в Баку, а губерния переименовывается в Бакинскую. В XIX в. Баку 
вступает на новый уровень развития: здесь формируются государственные учреждения, 
развивается промышленность, ключевое значение в торговле играет нефть.    
В 1847 году на Биби-Эйбатском месторождении впервые в мире механическим путѐм 
была пробурена нефтяная скважина. Промышленная разработка нефтяных 
месторождений стала причиной бурного роста города, Баку стал образцом быстро 
растущего европейского города. В 1859 году Василий Кокорев построил 
в Сураханах под Баку первый в России керосиновый завод. В Баку начался приток 
иностранного капитала, открылись офисы Ротшильдов, братьев Нобелей и других 
предпринимателей [Исмаилова 2013:56]. Помимо нефтяной промышленности 
развивалось ткацкое производство, открывались механические заводы, табачные 
фабрики, мельницы, обрабатывающие предприятия и т. п. В 1878 году в городе была 
открыта Бакинская городская дума. 8 мая1883 года была пущена железная дорога Баку-
Тбилиси. Огромное значение в деле увеличения транспортировки нефти во внутренние 
губернии России, а также в деле развития нефтяной промышленности Азербайджана 
имело сооружение в 1883 г. Закавказской, а в 1900 г. Дербентской ветки 
Владикавказской железной дороги [Присоединение 1955:76]. 16 августа 1882, то есть 
через два года после начала строительных работ, из Тифлиса в Баку был отправлен 
первый прямой поезд. Эта железная дорога соединила Каспийское и Черное моря, 
которая открывала широкий вывоз русской нефти на внешний рынок. Но общее 
количество железнодорожных линий в самом районе было незначительным, составляя 
всего лишь 257 верст. Основным железнодорожным узлом этого района был г. Баку. 
В 1899 году открыли конку, появился паровой флот в Бакинском порту. В город 
съехалось много мигрантов — русских, евреев, немцев, армян, азербайджанцев (как из 
России, так и из Персии) и т. д. С нефтяным бумом расцвела культурная жизнь, 
открылись театры, было построено здание оперного театра. Баку стал известен как 
―Париж Кавказа‖. При том, что ни одна национальная группа не составляла 
абсолютного большинства, основными национальностями являлись азербайджанцы 
(которых тогда называли азербайджанскими татарами или персами). Все старые здания, 
которые дошли до нас, были построены бакинскими миллионерами. С каждым зданием 
связана какая-то легенда. Например, известно, что нынешний Дворец бракосочетаний 
построил влюбленный муж для своей супруги. С любовью связана и история Театра 
оперы и балета. Говорят, что влюбленный меценат построил это здание для актрисы, 
чтобы она там пела для него.   

В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Баку был основным 
стратегическим центром обеспечения топливом военной авиации и бронетехники, что 
являлось одним из важнейших факторов победы СССР. В то же 
время Германия строила планы захвата бакинской нефти, но благодаря 
поражению Вермахта в битве за Кавказ Баку не был захвачен [Мадатов 1975:39].  В 
послевоенные годы Баку также оставался значимым нефтеносным регионом СССР, 
однако политический и экономический кризис в 80-х годах породил новые реалии в 

жизни советского Азербайджана и Баку, что привело к серии страшных трагедий и 
расколу в обществе.        

Особо хочется сказать о нефти. Нефть Баку, ―огненная земля‖, - всѐ это было 
известно издревле. Византийский историк V века Приск Панийский упоминал об этой 
местности, где ―пламя поднимается из подводной скалы‖. Арабский историк ал-
Балазури также сообщает в 754 г. о нефти Ширвана.  В 1848 г. в окрестностях Баку 
была пробурена первая в мире нефтяная скважина, а также построены первые танкеры 
для транспортировки нефти. К началу XX в. в Баку добывалась почти половина 
мировых запасов нефти. В 1883 г. была проложена первая железная дорога Баку – 
Тбилиси, позже открылась вторая Баку – Петровск (Махачкала), появились первые 
телефонные и телеграфные станции. Город рос необычайно быстрыми темпами, сюда 
стекались люди разных национальностей в поисках работы, и к 1913 г. население Баку 
выросло до 200 тыс. Человек [Документы 1978: 179].       

Наверное,  у каждого города, расположенного на берегу реки или моря, 
набережная является своего рода визитной карточкой. И каждый город старается еѐ 
приукрасить, показать всем, что ―у нас она самая лучшая‖. Баку тоже не является 
исключением. Свою историю бакинская набережная  открывает в конце XIX века, 
когда в 1865 году было принято решение разобрать крепостную стену, которая мешала 
доступу воздуха в город, а камни от стены частично пустили на укрепление береговой 
линии и создание пристани, а частично продали (вырученные деньги пустили на те же 
нужды). Но датой рождения бакинской набережной принято считать 1909 год.  Именно 
в тот далѐкий год талантливый инженер М. Г. Гаджинский совместно с архитектором 
Адольфом Эйхлером разработали проект бакинской набережной совмещенной с 
бульваром, а затем воплотили его в жизнь.   

В Баку одним из таких мест по праву считается Приморский бульвар. Его 
необъятные просторы повидали не одно поколение азербайджанцев, которые провели 
свое детство на веселых горках и ―орбите‖, а теперь гуляют со своими чадами за ручку 
среди экзотических растений и обещающих экстрим аттракционов. С тех времен 
бульвар претерпел значительные изменения, однако остался излюбленным местом 
отдыха для представителей всех возрастов.      
 Прямо напротив парка - газон с часами. Часы, между прочим, не декоративные, а 
самые что ни на есть настоящие, и показывают реальное время и смотрятся очень 
гармонично и оригинально на зеленом фоне. Между часами и парком начинается один 
из первых мостов Баку, известный бакинхановский мост, построенный еще в 80-е годы 
прошлого века. Это был один из самых крупных и мощных мостов, возведенных в 
советское время в азербайджанской столице. В Баку очень много красивых и 
исторически ценных мест и улиц, о которых много говорят и много пишут. Но и вокруг 
столицы есть немало мест, с не менее интересной историей и не менее важными 
историческими памятниками. Об одном из них мы и решили сегодня вам рассказать.
 Поселок Сураханы расположен на Абшеронском полуострове, на высоте 12 м 
над уровнем моря, в 30 км к северо-востоку от столицы. С татского языка название 
поселка переводятся, как ―горячий дом‖, так как издавна окрестности Сураханы 
славились обилием нефтяных колодцев.        
 С 1850 года поселка коснулся нефтяной бум и Сураханы превратился в место 
компактного проживания нефтяников. Здесь все ―крутилось‖ вокруг нефти, даже дети 
были ―заражены‖ нефтяным делом. Ведь работать нефтяником было большой честью. 
Поселок Сураханы всегда отличался от других своим языком, бытом, своей культурой, 
этно-исторической сеткой.  В  Сураханы ездили  на маленьких поездах, они назывались 
―кукушка‖. А сураханские серные ванны славились по всему бывшему СССР.   Особую 
славу поселку принесла белая нефть, которая в советский период использовалась в 
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 русская армия под предводительством Павла Цицианова подошла к Баку, Цицианов 
был убит по приказу правителя. Вскоре русская армия начала акцию возмездия и в 
конце того же года захватила Баку, а Гусейн Кули бежал в Персию [Рагимов 1997:6].
   

С середины XIX века Баку стал одним из промышленных и культурных центров 
Кавказа. После присоединения к России, Баку стал центром Бакинского уезда 
Каспийской области, потом Бакинский уезд был включѐн в Шемахинскую губернию, а 
после разрушительного землетрясения в Шемахе в 1859 г. губернский центр 
переносится в Баку, а губерния переименовывается в Бакинскую. В XIX в. Баку 
вступает на новый уровень развития: здесь формируются государственные учреждения, 
развивается промышленность, ключевое значение в торговле играет нефть.    
В 1847 году на Биби-Эйбатском месторождении впервые в мире механическим путѐм 
была пробурена нефтяная скважина. Промышленная разработка нефтяных 
месторождений стала причиной бурного роста города, Баку стал образцом быстро 
растущего европейского города. В 1859 году Василий Кокорев построил 
в Сураханах под Баку первый в России керосиновый завод. В Баку начался приток 
иностранного капитала, открылись офисы Ротшильдов, братьев Нобелей и других 
предпринимателей [Исмаилова 2013:56]. Помимо нефтяной промышленности 
развивалось ткацкое производство, открывались механические заводы, табачные 
фабрики, мельницы, обрабатывающие предприятия и т. п. В 1878 году в городе была 
открыта Бакинская городская дума. 8 мая1883 года была пущена железная дорога Баку-
Тбилиси. Огромное значение в деле увеличения транспортировки нефти во внутренние 
губернии России, а также в деле развития нефтяной промышленности Азербайджана 
имело сооружение в 1883 г. Закавказской, а в 1900 г. Дербентской ветки 
Владикавказской железной дороги [Присоединение 1955:76]. 16 августа 1882, то есть 
через два года после начала строительных работ, из Тифлиса в Баку был отправлен 
первый прямой поезд. Эта железная дорога соединила Каспийское и Черное моря, 
которая открывала широкий вывоз русской нефти на внешний рынок. Но общее 
количество железнодорожных линий в самом районе было незначительным, составляя 
всего лишь 257 верст. Основным железнодорожным узлом этого района был г. Баку. 
В 1899 году открыли конку, появился паровой флот в Бакинском порту. В город 
съехалось много мигрантов — русских, евреев, немцев, армян, азербайджанцев (как из 
России, так и из Персии) и т. д. С нефтяным бумом расцвела культурная жизнь, 
открылись театры, было построено здание оперного театра. Баку стал известен как 
―Париж Кавказа‖. При том, что ни одна национальная группа не составляла 
абсолютного большинства, основными национальностями являлись азербайджанцы 
(которых тогда называли азербайджанскими татарами или персами). Все старые здания, 
которые дошли до нас, были построены бакинскими миллионерами. С каждым зданием 
связана какая-то легенда. Например, известно, что нынешний Дворец бракосочетаний 
построил влюбленный муж для своей супруги. С любовью связана и история Театра 
оперы и балета. Говорят, что влюбленный меценат построил это здание для актрисы, 
чтобы она там пела для него.   

В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Баку был основным 
стратегическим центром обеспечения топливом военной авиации и бронетехники, что 
являлось одним из важнейших факторов победы СССР. В то же 
время Германия строила планы захвата бакинской нефти, но благодаря 
поражению Вермахта в битве за Кавказ Баку не был захвачен [Мадатов 1975:39].  В 
послевоенные годы Баку также оставался значимым нефтеносным регионом СССР, 
однако политический и экономический кризис в 80-х годах породил новые реалии в 

жизни советского Азербайджана и Баку, что привело к серии страшных трагедий и 
расколу в обществе.        

Особо хочется сказать о нефти. Нефть Баку, ―огненная земля‖, - всѐ это было 
известно издревле. Византийский историк V века Приск Панийский упоминал об этой 
местности, где ―пламя поднимается из подводной скалы‖. Арабский историк ал-
Балазури также сообщает в 754 г. о нефти Ширвана.  В 1848 г. в окрестностях Баку 
была пробурена первая в мире нефтяная скважина, а также построены первые танкеры 
для транспортировки нефти. К началу XX в. в Баку добывалась почти половина 
мировых запасов нефти. В 1883 г. была проложена первая железная дорога Баку – 
Тбилиси, позже открылась вторая Баку – Петровск (Махачкала), появились первые 
телефонные и телеграфные станции. Город рос необычайно быстрыми темпами, сюда 
стекались люди разных национальностей в поисках работы, и к 1913 г. население Баку 
выросло до 200 тыс. Человек [Документы 1978: 179].       

Наверное,  у каждого города, расположенного на берегу реки или моря, 
набережная является своего рода визитной карточкой. И каждый город старается еѐ 
приукрасить, показать всем, что ―у нас она самая лучшая‖. Баку тоже не является 
исключением. Свою историю бакинская набережная  открывает в конце XIX века, 
когда в 1865 году было принято решение разобрать крепостную стену, которая мешала 
доступу воздуха в город, а камни от стены частично пустили на укрепление береговой 
линии и создание пристани, а частично продали (вырученные деньги пустили на те же 
нужды). Но датой рождения бакинской набережной принято считать 1909 год.  Именно 
в тот далѐкий год талантливый инженер М. Г. Гаджинский совместно с архитектором 
Адольфом Эйхлером разработали проект бакинской набережной совмещенной с 
бульваром, а затем воплотили его в жизнь.   

В Баку одним из таких мест по праву считается Приморский бульвар. Его 
необъятные просторы повидали не одно поколение азербайджанцев, которые провели 
свое детство на веселых горках и ―орбите‖, а теперь гуляют со своими чадами за ручку 
среди экзотических растений и обещающих экстрим аттракционов. С тех времен 
бульвар претерпел значительные изменения, однако остался излюбленным местом 
отдыха для представителей всех возрастов.      
 Прямо напротив парка - газон с часами. Часы, между прочим, не декоративные, а 
самые что ни на есть настоящие, и показывают реальное время и смотрятся очень 
гармонично и оригинально на зеленом фоне. Между часами и парком начинается один 
из первых мостов Баку, известный бакинхановский мост, построенный еще в 80-е годы 
прошлого века. Это был один из самых крупных и мощных мостов, возведенных в 
советское время в азербайджанской столице. В Баку очень много красивых и 
исторически ценных мест и улиц, о которых много говорят и много пишут. Но и вокруг 
столицы есть немало мест, с не менее интересной историей и не менее важными 
историческими памятниками. Об одном из них мы и решили сегодня вам рассказать.
 Поселок Сураханы расположен на Абшеронском полуострове, на высоте 12 м 
над уровнем моря, в 30 км к северо-востоку от столицы. С татского языка название 
поселка переводятся, как ―горячий дом‖, так как издавна окрестности Сураханы 
славились обилием нефтяных колодцев.        
 С 1850 года поселка коснулся нефтяной бум и Сураханы превратился в место 
компактного проживания нефтяников. Здесь все ―крутилось‖ вокруг нефти, даже дети 
были ―заражены‖ нефтяным делом. Ведь работать нефтяником было большой честью. 
Поселок Сураханы всегда отличался от других своим языком, бытом, своей культурой, 
этно-исторической сеткой.  В  Сураханы ездили  на маленьких поездах, они назывались 
―кукушка‖. А сураханские серные ванны славились по всему бывшему СССР.   Особую 
славу поселку принесла белая нефть, которая в советский период использовалась в 
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космической отрасли. Это был потрясающий керосин, который использовался для 
соответствующего разгона космических кораблей.     
 В 1857 году по инициативе предпринимателя Василия Кокорева в Сураханы был 
построен первый в мире нефтеперегонный завод. В 1901 году все тем же Кокоревым в 
Сураханы была заложена первая буровая скважина с целью получения газа для 
отопления завода. Появление этой скважины привлекло внимание и других 
нефтепромышленников. И за короткий срок Сураханский район получил славу 
крупного газового месторождения1. Но, как бы не славился поселок нефтью и газом, 
главной его достопримечательностью по сей день остается храм огнепоклонников 
Атешгях. Он построен на месте выхода из-под земли горючего газа, который в народе 
называют ―вечным огнем‖, так как факел этот никогда не гаснет. Многое вокруг 
меняется, время идет, проходят столетия, а храм стоит, и его вечный огонь продолжает 
гореть. Атeшгях был построен во времена зороастризма. Период его создания 
относится к II-III в. в. н. э. Как известно, зороастризм господствовал в Азербайджане до 
VII века н. э. Но после, по мере принятия населением ислама, люди постепенно 
перестали посещать храмы огня, которые вследствие этого стали приходить в упадок. 
Такая же участь постигла бы и храм Атешгях. Однако Великий шелковый путь, 
проходивший через территорию Азербайджана, и торговые отношения в средние века 
со многими странами Востока, вновь связали зороастрийцев уже после смены многих 
поколений со святилищем в Сураханы. С начала XVII века в Сураханы вновь 
потянулся нескончаемый поток паломников. Но в середине XIX века, в связи со 
смещением пластов земли, выход естественного газа в этом месте прекратился. 
Паломники восприняли это как наказание богов и стали разъезжаться. Атешгях, как 
место поклонения, просуществовал до 1880 года, когда последний индус, оставшись 
один, уехал в Индию.  В 1975 году, после проведенных реставрационных работ, 
Атешгях  был открыт для посещения. Сегодня Храм огнепоклонников объявлен 
Государственным историко-архитектурным заповедником. Храм включен в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО. Но не только нефтью и Храмом огнепоклонников 
известен Сураханы. Он знаменит еще и тем, что здесь заработала первая в СССР 
электричка!      

Железнодорожная линия, соединяющая Баку с нефтяными промыслами в его 
пригородах Сабунчи и Сураханы, была построена в далеком 1880 году, став первой 
железной дорогой в Азербайджане. А в 1924 году Бакинский Совет приступил к 
электрификации линии Баку—Сабунчи—Сураханы. На вновь электрифицированной 
железной дороге применялось электроснабжение постоянного тока с напряжением 1200 
В. После сдачи дороги в постоянную эксплуатацию, скорость движения на линии 
возросла в 2,5 раза, средняя скорость составила 28,5 км/ч. В дальнейшем электрическая 
моторвагонная тяга была введена между станциями Сабунчи и Сураханы, с апреля 1933 
года— между станциями Сабунчи и Забрат, а к 1940 году электропоезда стали ходить 
до станции Бузовна. Но с изменениями в стране изменились и приоритеты. И сегодня 
этот уголок отдыха не узнать. В парке расположился Центр Гейдара Алиева и сам парк 
носит имя Общенационального лидера. Во вновь отстроенном парке сооружены 
фонтаны, образующие Водный театр. Вокруг этих фонтанов проводятся массовые 
мероприятия. Парк усеян множеством скамеек, расположенных так, чтобы посетителям 
удавалось укрыться в тени в жаркие часы летнего дня. Один угол парка полностью 
отведен под детскую площадку. Однако кроме детских развлечений, там также 
располагаются тренажеры для желающих поддерживать себя в хорошей форме. В 
отдаленной части парка расположены беседки, в которых в летнее время собираются 
                                                 
1 http://www.window2baku.com/002toponimbaku.htm 

 

молодежь и пожилые сураханцы. Сегодня парк вернул жителям поселка ощущения 
прежних лет. Им есть, где погулять, где отдохнуть, куда сходить на концерт или какое-
то мероприятие. Одним словом, сегодня Сураханы, имея большое прошлое, получил и 
интересное будущее.  

Главные достопримечательности Баку ―прописались‖ в старой части города, его 
называют Бакинский акрополь, за неприступными стенами крепости Ичери Шехер. 
Историческая часть Баку – Старый Город – носит название Ичери-Шехер и занимает 
более 22 гектаров городской площади. Самые древние архитектурные 
достопримечательности Баку и исторические памятники расположены именно здесь, 
территория Старого Города считается историко-архитектурным заповедником, здесь 
множество интересных мест для фото. Стоит посмотреть на мечеть Баба-Кухи VII века, 
Караван-Сарай Бухара, минарет Сыныг-Гала XI века, Шемахинские ворота, замок 
Донжон, крепости, башни и мечети и многое другое. Среди музейных 
достопримечательностей Баку – дворец Ширваншахов и Девичья Башня, музей истории 
Азербайджана, содержащий более 2,5 тысяч экспонатов, фото и описание знаковых 
событий, литературный музей, музей искусств, музей музыкальной культуры, музей 
миниатюрной книги, музей ковра. Любителям культурного отдыха стоит посетить 
театры города: Национальный академический драматический театр, Театр Оперы и 
Балета, театр музкомедии, филармонию.        
 В список достопримечательностей входят также расположенное южнее Баку 
скопление рисунков наскальной живописи – Кобыстан, Кала и Янар –Даг. Кала – это 
одно из селений в Баку, которое широко известно своим богатейшим историческим 
прошлым. В 1988 году вся территория селения была названа Государственным 
историко-этнографическим заповедником. Здесь находятся 243 историко-
архитектурных памятника (мечети, овданы, бани, жилые помещения и пр.). ―Кала‖ 
означает крепость, поскольку раньше на этом месте располагалась цитадель, которую 
построили в XIV веке. Сейчас, увы, можно наблюдать лишь остатки этого, некогда 
грозного, сооружения. Огонь – это жизнь, тепло, защита и сила. Баку – родина огня, что 
о многом говорит. Издревле в наших краях существовал культ огня и это вполне 
обоснованно.           
 С горой Янар Даг связано множество легенд. С древних времѐн в этих местах 
собирались огнепоклонники из Индии и Ирана. Упоминания о чудо-горе есть даже в 
записях Марко Поло. Описание языков пламени, исходящих из-под горы Янар Даг, 
содержится и в книге русского учѐного Березина ―Путешествие на Апшерон‖. Долгое 
время пламя ―бесхозно‖ вырывалось из земли, и только в 1974 году это место было 
открыто для посетителей, а с 2007 года объявлено Историко-природным заповедником. 
Интересно, что все, кто побывал в заповеднике, говорят о небывалой энергетике, 
которую они здесь почувствовали.       
 Грязевые вулканы можно назвать национальным достоянием Азербайджана. На 
территории страны можно найти почти половину всех грязевых вулканов нашей 
планеты! Извержение этих вулканов сопровождается подземным гулом и сильными 
взрывами. Глубокие пласты земли извергают газы, которые сразу воспламеняются. 
Высота пламени может достигать 1000 метров.      
 В крепости Ичери Шехер расположено большинство крупных памятников. 
Образчик прекрасного искусства древних – Девичья башня. Строительство башни 
продолжалось очень долго, предположительно с I до X века. На протяжении веков ее 
история обросла множеством легенд, но само название означает непокоренная, 
неприступная, то есть она никогда не была захвачена врагом.    
 1. Девичья башня VII-XII в. в. (―Гыз галасы‖) - самый величественный и 
самый таинственный памятник Баку, она возвышается в юго-восточной части крепости 
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космической отрасли. Это был потрясающий керосин, который использовался для 
соответствующего разгона космических кораблей.     
 В 1857 году по инициативе предпринимателя Василия Кокорева в Сураханы был 
построен первый в мире нефтеперегонный завод. В 1901 году все тем же Кокоревым в 
Сураханы была заложена первая буровая скважина с целью получения газа для 
отопления завода. Появление этой скважины привлекло внимание и других 
нефтепромышленников. И за короткий срок Сураханский район получил славу 
крупного газового месторождения1. Но, как бы не славился поселок нефтью и газом, 
главной его достопримечательностью по сей день остается храм огнепоклонников 
Атешгях. Он построен на месте выхода из-под земли горючего газа, который в народе 
называют ―вечным огнем‖, так как факел этот никогда не гаснет. Многое вокруг 
меняется, время идет, проходят столетия, а храм стоит, и его вечный огонь продолжает 
гореть. Атeшгях был построен во времена зороастризма. Период его создания 
относится к II-III в. в. н. э. Как известно, зороастризм господствовал в Азербайджане до 
VII века н. э. Но после, по мере принятия населением ислама, люди постепенно 
перестали посещать храмы огня, которые вследствие этого стали приходить в упадок. 
Такая же участь постигла бы и храм Атешгях. Однако Великий шелковый путь, 
проходивший через территорию Азербайджана, и торговые отношения в средние века 
со многими странами Востока, вновь связали зороастрийцев уже после смены многих 
поколений со святилищем в Сураханы. С начала XVII века в Сураханы вновь 
потянулся нескончаемый поток паломников. Но в середине XIX века, в связи со 
смещением пластов земли, выход естественного газа в этом месте прекратился. 
Паломники восприняли это как наказание богов и стали разъезжаться. Атешгях, как 
место поклонения, просуществовал до 1880 года, когда последний индус, оставшись 
один, уехал в Индию.  В 1975 году, после проведенных реставрационных работ, 
Атешгях  был открыт для посещения. Сегодня Храм огнепоклонников объявлен 
Государственным историко-архитектурным заповедником. Храм включен в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО. Но не только нефтью и Храмом огнепоклонников 
известен Сураханы. Он знаменит еще и тем, что здесь заработала первая в СССР 
электричка!      

Железнодорожная линия, соединяющая Баку с нефтяными промыслами в его 
пригородах Сабунчи и Сураханы, была построена в далеком 1880 году, став первой 
железной дорогой в Азербайджане. А в 1924 году Бакинский Совет приступил к 
электрификации линии Баку—Сабунчи—Сураханы. На вновь электрифицированной 
железной дороге применялось электроснабжение постоянного тока с напряжением 1200 
В. После сдачи дороги в постоянную эксплуатацию, скорость движения на линии 
возросла в 2,5 раза, средняя скорость составила 28,5 км/ч. В дальнейшем электрическая 
моторвагонная тяга была введена между станциями Сабунчи и Сураханы, с апреля 1933 
года— между станциями Сабунчи и Забрат, а к 1940 году электропоезда стали ходить 
до станции Бузовна. Но с изменениями в стране изменились и приоритеты. И сегодня 
этот уголок отдыха не узнать. В парке расположился Центр Гейдара Алиева и сам парк 
носит имя Общенационального лидера. Во вновь отстроенном парке сооружены 
фонтаны, образующие Водный театр. Вокруг этих фонтанов проводятся массовые 
мероприятия. Парк усеян множеством скамеек, расположенных так, чтобы посетителям 
удавалось укрыться в тени в жаркие часы летнего дня. Один угол парка полностью 
отведен под детскую площадку. Однако кроме детских развлечений, там также 
располагаются тренажеры для желающих поддерживать себя в хорошей форме. В 
отдаленной части парка расположены беседки, в которых в летнее время собираются 
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молодежь и пожилые сураханцы. Сегодня парк вернул жителям поселка ощущения 
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построили в XIV веке. Сейчас, увы, можно наблюдать лишь остатки этого, некогда 
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неприступная, то есть она никогда не была захвачена врагом.    
 1. Девичья башня VII-XII в. в. (―Гыз галасы‖) - самый величественный и 
самый таинственный памятник Баку, она возвышается в юго-восточной части крепости 



���

Ичери Шехер и считается символом города. Это уникальное сооружение 
азербайджанского зодчества не имеет аналогов на Востоке. Название башни ―Девичья‖ 
означает неприступная, непокоренная. Хотя о предназначении башни нету достоверных 
сведений, но последние исследования свидетельствуют о том, что она не пригодна для 
оборонительных целей. В XVIII-XIX веках башня использовалась как маяк. Дата 
постройки этого архитектурного сооружения достоверно тоже неизвестна: плита с 
надписью ―Башня Масуда, сына Давуда‖, расположенная с наружной стороны верхней 
части башни датируется XII веком, но эта башня строилась на месте более древней 
постройки (предполагается, что она являлась культовым сооружением доисламского 
периода). В 60-х годах ХХ в. Девичья башня была отреставрирована и начала 
действовать в качестве музея. На трех этажах музея представлена экспозиция 
археологических находок XII века, обнаруженных в колодце башни. На четвертом 
этаже представлена выставка средневекового холодного оружия.   
 2. Шемахинские ворота являются одним из основных входов в Ичери-шехер. 
До конца XIX в. Шемахинские ворота являлись единственными (их называли ещѐ 
вратами ―Шаха Аббаса‖) воротами крепости. В конце XIX в. второй ярус крепостных 
стен был снесен а врата второго яруса, именуемые ―вратами Зульфугар хана‖, были 
помещены рядом с Шемахинскими воротами. И, таким образом, появилось еще одно 
название Шемахинских ворот  – ―Парные крепостные ворота‖.   
 3. Дворец династии Ширваншахов ХІІ-XV в. в. Этот великолепный дворец 
строился в Баку с XІII по XVI век для правителей Ширвана, в связи с перенесением 
столицы государства из Шемахи в Баку. Архитектурный комплекс составляют: само 
здание дворца (1420-е годы), усыпальница Ширваншахов (1435 г.), Диванхане (1450-е 
годы), мечеть с минаретом (1441 г.), мавзолей Сейид Яхья Бакуви (1450-е годы), баня, 
Восточный портал, или ворота Мурада (1585 г., единственный памятник в комплексе, 
датируемый XVI в.).   Главное здание архитектурного ансамбля - дворец, и еще 
некоторые здания были построены в первой половине XV в. во времена правления 
ширваншаха Халил-уллы I. Двухэтажное здание дворца насчитывает около пятидесяти 
различных размеров и очертаний помещений, соединенных тремя узкими винтовыми 
лестницами. Из 25 комнат второго этажа до наших дней сохранилось лишь 16. Нижний 
этаж здания, состоящий из 27 комнат, служил помещением для слуг и для хранения 
хозяйственных запасов. Его уникальность заключается в том, что он сохранился 
именно таким, каким его построили в XV веке. Тем более, что пережил дворец немало - 
опустошительные войны, разграбление, перестройки под нужды военного ведомства, и 
только начиная с 60-х годов XX в. в нем начались реставрационные работы, которые 
проходят этапами. К главному зданию дворца Ширваншахов примыкает Диванхане, 
представляющее собой небольшой изящный павильон, расположенный внутри дворика 
с трех сторон окруженного галереей-аркадой. Строительство Диванхане так и не было 
завершено, предположительно из-за военных событий 1501 г. По поводу 
предназначения Диванхане существуют различные мнения, наиболее 
распространенные из которых, что оно служило для судопроизводства, приемов или 
государственного совета, либо было мавзолеем. Диванхане дворцового комплекса 
Ширваншахов - один из красивейших памятников архитектуры Азербайджана. 
Стройный портал, который служил парадным входом в Диванхане, оформлен 
сталактитовым полукуполом, украшен орнаментами и изящными надписями. Орнамент 
портала - это сплетение листьев инжира и винограда. Данный портал считается самым 
красивым не только среди памятников Баку, но и среди аналогичных памятников 
Ирана, Малой Азии.         

В нижнем дворе комплекса располагается дворцовая мечеть, которая имеет три 
входа. Северный вход является главным, он выделен порталом; с востока, со стороны 

среднего двора, в мечеть ведет второй вход, отмеченный более скромным порталом; с 
запада входной проем ничем не выделен. Минарет мечети имеет высоту 22 метра. Под 
сталактитовым поясом минарета расположена надпись, которая гласит: ―... приказал 
построить этот минарет величайший султан Халил-Улла I. Да возвеличит аллах дни его 
правления и царствования. Восемьсот сорок пятый год‖ (1441-1442). Балкончик 
минарета при строительстве мечети был каменным, но в 1723 году, когда Баку 
подвергся бомбардировке русских войск, снаряд разрушил часть минарета. Во время 
реконструкции балкончик восстановили, но сделали его уже железным.  
 Мавзолей Сейид Яхья Бакуви находится в южной части дворцового комплекса и 
известен в народе под названием мавзолей ―деpвиша‖. Мавзолей был пристроен к 
старой мечети известной как мечеть Кей-Кубада. Именно в этой мечети Сейид Яхья 
Бакуви, - который был пpидвоpным ученым (предположительно астрологом) - работал, 
молился, преподавал. Мечеть эта была построена в годы правления ширваншаха Кей-
Кубада в XIV веке и названа его именем. Но в 1918 году мечеть сгорела во время 
пожара, и в настоящее время от нее остался лишь фундамент. Возможно, эта мечеть 
была построена на месте более древней мечети. Дворцовая баня расположена восточнее 
нижнего двора дворцового комплекса. Она была обнаружена в 1939 году во время 
проведения археологических раскопок. Это оказалась большая баня из 26 помещений, 
засыпанная землей, над которой был сад. В 1953 году баня была частично расчищена и 
в 1961 году законсервирована. На основе сохранившихся остатков стен бани ученые 
установили, что ее помещения были перекрыты куполами, через отверстия в которых 
проникал свет. Баня была полуподземной для сохранения тепла зимой и прохлады 
летом, что характерно для бань всего Апшеронского полуострова. К архитектурному 
ансамблю дворцовых строений относится одиноко стоящий портал Восточных ворот, 
так называемые “Ворота Мурада”. Этот портал был возведен в стене цитадели 
значительно позже всех построек комплекса, во время захвата Баку турками в XVI веке. 
Ворота названы в честь султана Мурада III. Лаконичные формы дворца, гладкая 
поверхность его стен, каменные решетки с узорами и узкие окна нижнего этажа 
придают невероятное очарование этому прекрасному зданию. Среди почти пятидесяти 
различных номеров дворца есть и специальные помещения для приема послов. В 1964 
году комплекс стал заповедником, государство взяло его под охрану, но он открыт для 
посещения туристами . На сегодняшний день дворцовый комплекс Ширваншихов 
является одним из самых посещаемых туристами мест. Спасение этих старинных 
сооружений и занесение их в 2000 г. наряду с исторической частью города Баку в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО позволят сохранить исторические ценности для 
будущих поколений.      

4. “Базарная” площадь. На самом деле название не очень уместно для этого 
памятника, поскольку рынок находился на этой площади в XIX в. Во время 
археологических раскопок в 1964 г. после расчистки указанной площадки было 
найдено святилище. Оно представляет собой колоннаду со стрельчатыми арками и 
находится севернее Девичьей башни. Со всех сторон памятник окружен балкончиками 
и арками с колоннами, напоминая Мекку. В результате археологических исследований 
здесь были выявлены 52 могилы, в некоторых из которых захоронение производилось 
дважды. Здесь расположены надгробья в виде каменного изваяния барана, стелы, а 
также надгробья с резьбой. В настоящее время здесь функционирует музей под 
открытым небом.   

В исторической части города Баку есть еще множество архитектурных 
памятников: минарет Сынык-Кала (XI в.), караван-сараи - Мултани (ХV в.), Бухарский 
(ХV в.), Моллахана (ХIII в.), многочисленные мечети - Мухаммада ибн Абу-Бакра, 
Мирза-Ахмеда ( 1345 г.), Молла-Ахмеда (ХIV в.), Джума (ХV-ХХ вв.), Лезги (1169 г.), 
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Ичери Шехер и считается символом города. Это уникальное сооружение 
азербайджанского зодчества не имеет аналогов на Востоке. Название башни ―Девичья‖ 
означает неприступная, непокоренная. Хотя о предназначении башни нету достоверных 
сведений, но последние исследования свидетельствуют о том, что она не пригодна для 
оборонительных целей. В XVIII-XIX веках башня использовалась как маяк. Дата 
постройки этого архитектурного сооружения достоверно тоже неизвестна: плита с 
надписью ―Башня Масуда, сына Давуда‖, расположенная с наружной стороны верхней 
части башни датируется XII веком, но эта башня строилась на месте более древней 
постройки (предполагается, что она являлась культовым сооружением доисламского 
периода). В 60-х годах ХХ в. Девичья башня была отреставрирована и начала 
действовать в качестве музея. На трех этажах музея представлена экспозиция 
археологических находок XII века, обнаруженных в колодце башни. На четвертом 
этаже представлена выставка средневекового холодного оружия.   
 2. Шемахинские ворота являются одним из основных входов в Ичери-шехер. 
До конца XIX в. Шемахинские ворота являлись единственными (их называли ещѐ 
вратами ―Шаха Аббаса‖) воротами крепости. В конце XIX в. второй ярус крепостных 
стен был снесен а врата второго яруса, именуемые ―вратами Зульфугар хана‖, были 
помещены рядом с Шемахинскими воротами. И, таким образом, появилось еще одно 
название Шемахинских ворот  – ―Парные крепостные ворота‖.   
 3. Дворец династии Ширваншахов ХІІ-XV в. в. Этот великолепный дворец 
строился в Баку с XІII по XVI век для правителей Ширвана, в связи с перенесением 
столицы государства из Шемахи в Баку. Архитектурный комплекс составляют: само 
здание дворца (1420-е годы), усыпальница Ширваншахов (1435 г.), Диванхане (1450-е 
годы), мечеть с минаретом (1441 г.), мавзолей Сейид Яхья Бакуви (1450-е годы), баня, 
Восточный портал, или ворота Мурада (1585 г., единственный памятник в комплексе, 
датируемый XVI в.).   Главное здание архитектурного ансамбля - дворец, и еще 
некоторые здания были построены в первой половине XV в. во времена правления 
ширваншаха Халил-уллы I. Двухэтажное здание дворца насчитывает около пятидесяти 
различных размеров и очертаний помещений, соединенных тремя узкими винтовыми 
лестницами. Из 25 комнат второго этажа до наших дней сохранилось лишь 16. Нижний 
этаж здания, состоящий из 27 комнат, служил помещением для слуг и для хранения 
хозяйственных запасов. Его уникальность заключается в том, что он сохранился 
именно таким, каким его построили в XV веке. Тем более, что пережил дворец немало - 
опустошительные войны, разграбление, перестройки под нужды военного ведомства, и 
только начиная с 60-х годов XX в. в нем начались реставрационные работы, которые 
проходят этапами. К главному зданию дворца Ширваншахов примыкает Диванхане, 
представляющее собой небольшой изящный павильон, расположенный внутри дворика 
с трех сторон окруженного галереей-аркадой. Строительство Диванхане так и не было 
завершено, предположительно из-за военных событий 1501 г. По поводу 
предназначения Диванхане существуют различные мнения, наиболее 
распространенные из которых, что оно служило для судопроизводства, приемов или 
государственного совета, либо было мавзолеем. Диванхане дворцового комплекса 
Ширваншахов - один из красивейших памятников архитектуры Азербайджана. 
Стройный портал, который служил парадным входом в Диванхане, оформлен 
сталактитовым полукуполом, украшен орнаментами и изящными надписями. Орнамент 
портала - это сплетение листьев инжира и винограда. Данный портал считается самым 
красивым не только среди памятников Баку, но и среди аналогичных памятников 
Ирана, Малой Азии.         

В нижнем дворе комплекса располагается дворцовая мечеть, которая имеет три 
входа. Северный вход является главным, он выделен порталом; с востока, со стороны 

среднего двора, в мечеть ведет второй вход, отмеченный более скромным порталом; с 
запада входной проем ничем не выделен. Минарет мечети имеет высоту 22 метра. Под 
сталактитовым поясом минарета расположена надпись, которая гласит: ―... приказал 
построить этот минарет величайший султан Халил-Улла I. Да возвеличит аллах дни его 
правления и царствования. Восемьсот сорок пятый год‖ (1441-1442). Балкончик 
минарета при строительстве мечети был каменным, но в 1723 году, когда Баку 
подвергся бомбардировке русских войск, снаряд разрушил часть минарета. Во время 
реконструкции балкончик восстановили, но сделали его уже железным.  
 Мавзолей Сейид Яхья Бакуви находится в южной части дворцового комплекса и 
известен в народе под названием мавзолей ―деpвиша‖. Мавзолей был пристроен к 
старой мечети известной как мечеть Кей-Кубада. Именно в этой мечети Сейид Яхья 
Бакуви, - который был пpидвоpным ученым (предположительно астрологом) - работал, 
молился, преподавал. Мечеть эта была построена в годы правления ширваншаха Кей-
Кубада в XIV веке и названа его именем. Но в 1918 году мечеть сгорела во время 
пожара, и в настоящее время от нее остался лишь фундамент. Возможно, эта мечеть 
была построена на месте более древней мечети. Дворцовая баня расположена восточнее 
нижнего двора дворцового комплекса. Она была обнаружена в 1939 году во время 
проведения археологических раскопок. Это оказалась большая баня из 26 помещений, 
засыпанная землей, над которой был сад. В 1953 году баня была частично расчищена и 
в 1961 году законсервирована. На основе сохранившихся остатков стен бани ученые 
установили, что ее помещения были перекрыты куполами, через отверстия в которых 
проникал свет. Баня была полуподземной для сохранения тепла зимой и прохлады 
летом, что характерно для бань всего Апшеронского полуострова. К архитектурному 
ансамблю дворцовых строений относится одиноко стоящий портал Восточных ворот, 
так называемые “Ворота Мурада”. Этот портал был возведен в стене цитадели 
значительно позже всех построек комплекса, во время захвата Баку турками в XVI веке. 
Ворота названы в честь султана Мурада III. Лаконичные формы дворца, гладкая 
поверхность его стен, каменные решетки с узорами и узкие окна нижнего этажа 
придают невероятное очарование этому прекрасному зданию. Среди почти пятидесяти 
различных номеров дворца есть и специальные помещения для приема послов. В 1964 
году комплекс стал заповедником, государство взяло его под охрану, но он открыт для 
посещения туристами . На сегодняшний день дворцовый комплекс Ширваншихов 
является одним из самых посещаемых туристами мест. Спасение этих старинных 
сооружений и занесение их в 2000 г. наряду с исторической частью города Баку в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО позволят сохранить исторические ценности для 
будущих поколений.      

4. “Базарная” площадь. На самом деле название не очень уместно для этого 
памятника, поскольку рынок находился на этой площади в XIX в. Во время 
археологических раскопок в 1964 г. после расчистки указанной площадки было 
найдено святилище. Оно представляет собой колоннаду со стрельчатыми арками и 
находится севернее Девичьей башни. Со всех сторон памятник окружен балкончиками 
и арками с колоннами, напоминая Мекку. В результате археологических исследований 
здесь были выявлены 52 могилы, в некоторых из которых захоронение производилось 
дважды. Здесь расположены надгробья в виде каменного изваяния барана, стелы, а 
также надгробья с резьбой. В настоящее время здесь функционирует музей под 
открытым небом.   

В исторической части города Баку есть еще множество архитектурных 
памятников: минарет Сынык-Кала (XI в.), караван-сараи - Мултани (ХV в.), Бухарский 
(ХV в.), Моллахана (ХIII в.), многочисленные мечети - Мухаммада ибн Абу-Бакра, 
Мирза-Ахмеда ( 1345 г.), Молла-Ахмеда (ХIV в.), Джума (ХV-ХХ вв.), Лезги (1169 г.), 
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мечеть-медpесе (1646-47 гг.), бани (XV-XIX вв.), тоpговый комплекс (ХVI-ХVII вв.), 
Дом Бакинских ханов (ХVIII в.) а также многочисленные богатые здания ХIХ в. Все 
здания Старого города изящны и украшены замысловатыми орнаментами и узорами.
 5.Сабаильский замок ("Бакинская Атлантида, “Баиловские камни”) XIII 
в. В 1232-1235 гг. ширваншах Фарибурз III для защиты Баку со стороны моря в 
Бакинской бухте начал строить крепость, названную впоследствии Сабаильским 
замком, известным также как Сабаиловский замок, Шахри Саба, Шахри Нау, 
подводный город, ―баиловские камни‖. В 1306 г. в результате мощного землетрясения 
на юге Каспия и повышения уровня моря замок оказался погруженным в воду. С начала 
XIV и до начала XVIII в. сооружение было затоплено водами Каспия. В 1723 г. в связи 
с понижением уровня Каспийского моря из воды показалась вершина башни. Но потом 
и она полностью ушла под воду. По всей верхней части Сабаильского замка проходит 
полоса надписи на арабском и фарси, а также изображения человеческих лиц и 
фантастических животных. Эти надписи не имеют аналогов на всем Ближнем Востоке, 
впервые на мусульманском памятнике были найдены изображения людей и животных. 
К сожалению, верх крепости сегодня полностью разрушен, сохранилась только нижняя 
часть стен и башен. В настоящее время замок, окруженный ореолом тайн и загадок, 
полностью находится под водой на расстоянии около 350 м. от берега.  
 Также интересны собор святых Жен-Мироносиц Русской православной церкви, 
колоритный иранский район, набережная (одна из красивейших в мире). Городские 
улицы, какими бы древними они не являлись, предрасположены к изменениям под 
действием современности. Некоторые из них перестройка задевает частично, а другие 
же преобразуются полностью. Во внешнем виде дома, в его архи-тектурном облике 
прослеживается целое поколение, его духовные ценности, традиции и душа разных 
народов и, разумеется, индивидуальная черта владельца дома – его ха-рактер и место в 
обществе. Архитектурные образы и ансамбли, сформированные по законам красоты и 
вызывающие у наблюдателей яркие эмоции и ощущения, спустя столетия живут в мыс-
лях людей как отображение городов и стран. Для сохранения этого великолепия необ-
ходима регулярная реставрация поврежденных частей декора на фасадах. Планировка и 
застройка Баку начались в 1924 году и проводились под руковод-ством известного 
специалиста и одного из лучших градостроителей Советской эпохи А. Иваницкого.
            
 В процессе архитектурной практики, так или иначе, имеется опасность потери 
бесценного архитектурного наследия. Формирование идей для параллельного суще-
ствования и ―старого‖, и ―нового‖ в архитектурном образе города возможно на базе 
исследования процесса развития образа его структурных элементов, в особенности та-
ких, как историческая улица. Перед реконструкцией кварталов города Баку, прежде 
всего, необходимо глубо-кое изучение истории формирования планировочной 
структуры города. А это осуще-ствимо лишь при тщательном анализе картотечных, 
графических и других докумен-тов, проявление значимости существующих застроек, 
ценных памятников эпохи и т. д. [Вротная 2009:167].      
   

В архитектуре Баку видное место занимают здания, возведенные во второй 
половине XIX столетия. Улица им. Сулеймана Тагизаде, которая раньше называлась 
улицей Островского, а еще ранее Почтовой улицей, берет свое начало от ул. ―Мехти 
Гусейна‖ и продолжается по резко отвесной рельефной поверхности. Она принадлежит 
к одной из старейших улиц города. Застройка зданий на территории улицы в основном 
одно- и двух-этажная. Стиль этих зданий относится к 1880-1890-м годам и отражает 
архитектурные приемы и композиции, в которых доминировали классические формы 
ордерной системы. На этой улице можно столкнуться с жилыми домами с прекрасными 

архитектурными деталями, которые были высечены из камня-известняка, являющиеся 
настоящими произведениями каменного искусства.      
 Митрофановский особняк строился 4 года: с 1898-го по 1902-й годы. По тем 
временам это был довольно внушительный срок. Как и многие величественные дома 
той эпохи, он раскинулся на целый квартал, взметнувшись ввысь острием шпиля. Этот 
старинный особняк на Водовозной улице интересен своей архитектурой. Когда 
смотришь на него на расстоянии, восхищаешься великолепием и монументальностью 
его форм. Стоит же подойти чуть ближе, как сразу же очаровывает прекрасной 
скульптурой пластика фасада Однако дом Митрофанова – это не только шедевр 
бакинской архитектуры. Это и свидетель исторических коллизий, которые пережил 
Азербайджан. В 1918 году в Митрофановском особняке обосновалось правительство 
печально известной Бакинской Коммуны. После установления АДР в роскошных 
апартаментах в одном из крыльев здания размещалась, вплоть до 1920 года, 
дипломатическая миссия Франции, страны, одной из первых установившей 
дипломатические отношения с демократическим Азербайджаном. Нелегко сложилась 
судьба бывших владельцев особняка. Митрофанов эмигрировал еще до революции, а 
Моисей Михайлов после советизации был назначен прорабом, а потом и вовсе понижен 
до промыслового рабочего. Не выдержав унижений, он сошел с ума и скончался. Вот 
такая грустная история у этого дома. На фасадах зданий наблюдаются детали 
восточной архитектуры, которые воссозданы без тонкой пластичности и живописности, 
отличающих восточное средневековое зодчество. На территории улицы имеется 
большое количество зданий разной этажности. Причиной этому было то, что 
двухэтажные здания 1880-х годов были вытеснены трех- четырехэтажными жилыми 
домами. Любопытно то, что тут наглядно прослеживается поэтапное развитие домов 
капиталистического Баку: от простого одноэтажного здания до пятиэтажного богатого 
дома. Постройка зданий в то время производилась по желанию разных заказчиков, 
потому можно заметить различия в богатстве и в бедности некоторых фасадов. 
Некоторые выполнены искусно с классическими элементами колонн и пилястр, а 
остальные здания имеют довольно-таки бедный фасад, указывающий на то, что дома 
строились бедными жителями.         
 Баку - крупнейший индустриальный центр. Здесь сосредоточены старейшие 
нефтяные промыслы, знаменитые Нефтяные Камни, уникальный завод глубоководных 
оснований, мощные крановые суда, современные плавучие буровые установки. Здесь 
также развиты нефтеперерабатывающая, нефтехимическая, химическая, легкая, 
пищевая, машиностроительная отрасли промышленности, производство нефтяного 
оборудования, стройматериалов, приборостроение, электротехника и 
радиоэлектроника, судоремонт. Баку - крупный железнодорожный узел и порт на 
Каспийском море. С 1967 года в столице работает метрополитен.  аку известен своим 
абсолютно гармоничным сочетанием прошлого, настоящего и будущего. В архитектуре 
города, как старой, так и новой, переплетены различные стили и направления. И это 
придает нашей столице неповторимый облик.     

Баку  сегодня включает в себя 11 административных районов, 5 поселков 
городского типа. Баку - крупнейший культурный центр Азербайджана. Именно здесь 
поднял занавес первый на мусульманском Востоке национальный театр, прозвучала 
первая опера, стала издаваться первая азербайджанская газета, была открыта первая 
азербайджанская библиотека. Сегодня в Баку – работает 30 музеев, 7 театров, 11 вузов, 
филармония, оперный театр, киностудия, кинотеатры, библиотеки, разместившиеся в 
красивейших зданиях города, чье внешнее убранство ни сколько не уступает 
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мечеть-медpесе (1646-47 гг.), бани (XV-XIX вв.), тоpговый комплекс (ХVI-ХVII вв.), 
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здания Старого города изящны и украшены замысловатыми орнаментами и узорами.
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полоса надписи на арабском и фарси, а также изображения человеческих лиц и 
фантастических животных. Эти надписи не имеют аналогов на всем Ближнем Востоке, 
впервые на мусульманском памятнике были найдены изображения людей и животных. 
К сожалению, верх крепости сегодня полностью разрушен, сохранилась только нижняя 
часть стен и башен. В настоящее время замок, окруженный ореолом тайн и загадок, 
полностью находится под водой на расстоянии около 350 м. от берега.  
 Также интересны собор святых Жен-Мироносиц Русской православной церкви, 
колоритный иранский район, набережная (одна из красивейших в мире). Городские 
улицы, какими бы древними они не являлись, предрасположены к изменениям под 
действием современности. Некоторые из них перестройка задевает частично, а другие 
же преобразуются полностью. Во внешнем виде дома, в его архи-тектурном облике 
прослеживается целое поколение, его духовные ценности, традиции и душа разных 
народов и, разумеется, индивидуальная черта владельца дома – его ха-рактер и место в 
обществе. Архитектурные образы и ансамбли, сформированные по законам красоты и 
вызывающие у наблюдателей яркие эмоции и ощущения, спустя столетия живут в мыс-
лях людей как отображение городов и стран. Для сохранения этого великолепия необ-
ходима регулярная реставрация поврежденных частей декора на фасадах. Планировка и 
застройка Баку начались в 1924 году и проводились под руковод-ством известного 
специалиста и одного из лучших градостроителей Советской эпохи А. Иваницкого.
            
 В процессе архитектурной практики, так или иначе, имеется опасность потери 
бесценного архитектурного наследия. Формирование идей для параллельного суще-
ствования и ―старого‖, и ―нового‖ в архитектурном образе города возможно на базе 
исследования процесса развития образа его структурных элементов, в особенности та-
ких, как историческая улица. Перед реконструкцией кварталов города Баку, прежде 
всего, необходимо глубо-кое изучение истории формирования планировочной 
структуры города. А это осуще-ствимо лишь при тщательном анализе картотечных, 
графических и других докумен-тов, проявление значимости существующих застроек, 
ценных памятников эпохи и т. д. [Вротная 2009:167].      
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внутреннему культурному содержанию.2       
 Баку-сегодня центр культурных и спортивных мероприятий. В 2009 г. здесь 
прошла международная конференция ―Баку- столица исламской культуры‖, в 2012 г. –
конкурс Евровидения, в 2015  -  европейские олимпийские игры. Сегодня, оправившись 
от экономического и социального кризисов тяжѐлых постсоветских лет конца 20-го 
столетия, Баку переживает своѐ новое рождение как крупнейший экономический и 
культурный центр Закавказья. Региональный план развития Баку охватит период 
до 2030 года. 
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АРХЕТИПНИЯТ СЛОЙ НА КОНЦЕПТА GÖNÜL/ CAN (ДУША) В 
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THE ARCHETYPE LAYER OF CONCEPT GÖNÜL/ CAN (SOUL) IN  
TURKISH LAGUAGE AND CULTURE 

 
Prof d-r Tayana Chalakova,  student Julia Valeva 

 
Abstract: In Turkish language and culture the idea of the soul is formed as a concept on the basis of the 
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Изследванията на базовите концепти в когнитивната парадигма на 
лингвистиката и културологията са едни от най-актуалните в съвременното 
езикознание и предизвикват все по-нарастващия интерес в редица гранични науки. 
Според Ю. С. Степанов концептът изпълнява двойнствена функция: от една страна той 
представлява единица на човешката ментална дейност, а от друга – единица 
информация, чрез която човекът усвоява културата, става нейната съставна част и дори 
оказва влияние върху нея [Степанов 2004: 41].  Базовите концепти според А. Вежбицка 
формират езиковото ядро и представляват основа на езиковата картина на света, а също 
така - база за съпоставяне на концептуалните системи, закодирани в езика.  

Семантиката на думата съдържа основа за „обрастване― с нови смисли и 
значения, натрупвани в процеса на културно-историческото развитие на една или друга 
езикова общност. За това съдействат нейните асоциативни връзки, които могат да се 
актуализират в контекста на изказването или в определен дискурс и да се проявяват в 
синтагматиката и парадигматиката.  

Структурата на концепта се формира от три основни смислови слоя: (1) 
основният, актуален признак; (2) дополнителни, ―пасивни‖ признаци, неактуални, 
исторически признаци; (3) вътрешната форма (архетипен слой), обикновено фиксирана 
във вербалната форма [Степанов 2001: 43]. 

Трябва  да се отбележи, че при базовите концепти е важно да бъдат установени 
най-древните архаични корени на първичния образ на думата, т. к. развитието на част 
от нейните значения може да се корени именно в него. Пътят на първичното формиране 
на митологемата преминава според Е. Нойман  в групиране край обекта на 
митологичното осъзнаване на определени символи, които описват едно явление от 
различни негови страни и го ограничават от другите: ―Процесът на осъзнаването се 
състои в това, че край обекта се групират символи, които ограничават и описват 
неизвестното от различни страни. Всеки символ разкрива определена особеност на 
предмета, предложен за разбиране,  посочва определен аспект на неговото значение.‖  
[Нойман 1998: 24].  

При изследване на архетипния слоя на концептите обикновено се предприема 
етимологичен анализ. Значително по-добри резултати при изследване на базовите 

концепти се получават при отчитането на данните на митологията, културологията, 
особеностите на културно-историческите контакти на различни народи. Подобен вид 
изследвания са осъществявани от  Топоров (2004), Седакова (2003), Стоянова (2008), 
Чалъкова (2014), Чуфадар (2013) и др.  

В архаичната идея за устройството на света и мястото на човека в него, за 
живота и за смъртта важно място заема идеята за душата на човека. Поради 
универсалния характер на тази идея, нейното присъствие в различни митологични 
картини на света, концептът gönül/can (душа) като нематериална хипостаза на човека 
също така може да бъде отнесен към базови концепти.  

Представите за душа имат древни корени. Душата е предмет на философските 
размисли на Платон, който  смята, че душата е принципът, който ―оживява‖ тялото. 
Ако тялото няма душа, то ще е просто материя и неодушевен предмет. В Републиката 
Платон говори за три хипостази на душата: 

1. Logos , свързана с интелекта, мисълта, разума 
2. Thymos, свързана с духа, духовитостта; емоциите 
3. Eros или още апетитите, които произхождат от тялото 

  Трите хипостази на душата имат идеален характер, и особенно първите две, 
свързани с мисълта и духа. Третата, eros, е производна от тялото, т. е. бидейки идеална, 
тя все пак има материална, физическа основа [Платон 1994]. Аристотел също така 
отбелязва тясната връзка на душата и тялото. Той е схващал душата като формата, 
есенцията на всеки организъм, което го прави цялостен и жив. На душата принадлежи 
истинското познание на света. Функцията на окото е да вижда, но извадено от тялото, 
окото не може да гледа, това, което вижда наистина е душата [Аристотел 1998]. 

Представява интерес разбирането zа душа, което принадлежи на Абу Наср ал-
Фараби (870 - 950).  Абу Наср ал Фараби, философ, математик, теоретик в областта на 
музиката, е и авторът на коментариите на творчеството на Аристотел и Платон. 
Мислителят е един от основоположниците на философските идеи, които са оказали 
голямо влияние върху развитието на духовната култура на народите на Централна 
Азия. Идеите му за душата са изложени в ―Трактата за същността на душата‖ и 
„Съществото на въпросите‖. Душата той смята за първична и предшестваща на тялото: 
―Душата не може да съществува по-рано от тялото, както твърди Платон. Душата се 
появява заедно с тялото, не може да има  две души в едно тяло и тя не може да се 
преселва от едно тяло в друго. Състоянието на тялото оказва влияние върху 
състоянието на душата. За запазване на нормалното състояние на душата и изпълняване 
на нейните функции е необходимо здраво тяло. Ал Фараби смята, че душата не умира 
заедно с тялото, а е вечна, никога не се връща и не се превъплъщава. След като напусне 
човешкото тяло, тя се обединява с другите души и образува една световна душа. 
Душите на добродетелните и знаещите хора са безсмъртни. Центърът на човешката 
душа (ан нафс ал инсайнийн) според Ал Фараби не е мозък, а сърцето.‖ [Късъмжанов 
1982]. 

При древните тюрки понятията  душа и дух (can и ruh в съвременния турски 
език) са се изразявали с думите tin (дихание) и kut (участ, съдба). Първата дума – tin се 
отнасяла само за хората, докато kut  е нещо, което прави човека или  природния феномен 
свещени. Човекът е жив, докато има tin, при неговото напускане идва смъртта. При 
временно напускане на kut човек спи или боледува като заблудения кут може да се върне 
от шаман. Ако кут не се завърне, човекът умира. След смъртта той се връща при 
върховното божество Тенгри или заминава в подземния свят при Ерлик [Бисенбаев URL].   

Според Турския тълковен речник kut e „участ, съдба, случай, щастие‖ [ТР 1988]. 
Според Eтимологичният речник на турския език думата kut произлиза от старотурската  
kut, а като  синоним се посочва uğur (сполука). В киргизките диалекти думата kut е 
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информация, чрез която човекът усвоява културата, става нейната съставна част и дори 
оказва влияние върху нея [Степанов 2004: 41].  Базовите концепти според А. Вежбицка 
формират езиковото ядро и представляват основа на езиковата картина на света, а също 
така - база за съпоставяне на концептуалните системи, закодирани в езика.  
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значения, натрупвани в процеса на културно-историческото развитие на една или друга 
езикова общност. За това съдействат нейните асоциативни връзки, които могат да се 
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Трябва  да се отбележи, че при базовите концепти е важно да бъдат установени 
най-древните архаични корени на първичния образ на думата, т. к. развитието на част 
от нейните значения може да се корени именно в него. Пътят на първичното формиране 
на митологемата преминава според Е. Нойман  в групиране край обекта на 
митологичното осъзнаване на определени символи, които описват едно явление от 
различни негови страни и го ограничават от другите: ―Процесът на осъзнаването се 
състои в това, че край обекта се групират символи, които ограничават и описват 
неизвестното от различни страни. Всеки символ разкрива определена особеност на 
предмета, предложен за разбиране,  посочва определен аспект на неговото значение.‖  
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от шаман. Ако кут не се завърне, човекът умира. След смъртта той се връща при 
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синоним на can (душа), güç (сила), tin (дъх, дихание), yazgı (участ) [ТЕР 2004]. Към 
същото семантично поле се отнасят: dirilik (жизненост, животворност, жизнеспособност) 
yücelik (висота, високо положение), ululuk (величие), tanrısal güç (божествена сила), erk 
(сила, могъщество, власт, способност), mutluluk (щастие), yazgı (съдба). Коренната 
морфема kut влиза в състава на думи, семантиката на които се свързва с понятието 
„свещен‖: вождът е kutsal (свещен), свещени са Göktanrı (Тенгри - небесния бог), kutluğ 
kağan (вожд), güneş (слънце). В същото време коренът kut  влиза в състава на думите, 
които означават щастлив, радостен: kutlu, kut – luğ/kutlu (щастлив, радостен) [Чуфадар 
2013].  

Според Рокс кут е:  
1. Вид желатинов материал който пада/капе от отвора на шатра; 
2. Разум, дух/душа, сила за живот; 
3. Шанс; 
4. Пазител на стадото като муска или пазач от уруки  [Рокс 2002]. 

  С второто си значение думата kut се сближава с tin – в старотурския tın/tin- 
yel/вятър/, soluk/дъх/, а също така ruh/душа, дух, /can/душа, живот [Кашгарлъ 2005]. 

Заедно с kut и tin човекът според древнотюркските вярвания получава sür 
(облик, изображение), който също както и кут, може да се отделя от човека и да 
пътешества вместо него. В sür/сюр се е съдържа вътрешният свят на човека, който се 
развива заедно с него, но за разлика от kut, tin и can, по-скоро е негов нематериален 
двойник. Освен това Тенгри дава на човека kunel/кyнел, благодарение на който човекът 
има способност да предчувства бъдещите събития — кунелем сизэ [Безертинов URL]. 
Прави впечатление звуковото сходство на тази дума с турската дума  gönül, която 
означава едновременно ‗сърце‟ и  ‗душа‟.  

Думата can обикновено се отбелязва като персийска. В древноперсийския език 
думата е била  civa/cwa, която означава  ‗живот‟, „живея‟. Отбелязва се нейното 
звуковото сходство с други индоевропейски езици: древногръцки: zoio (живея),  zoѐ 
(живот), санскрит civa (живот). Приведеният списък думи илюстрира факта, че тези 
индоевропейски думи имат общ корен gw – [дж] [URL]. Сходни по семантика и звучене 
са: tin (дух, душа, издишане), tingi (1. tin, дух, душа, живот; 2. звучене, глас, 
вслушване), tinglayu (приветлив, общителен, вслушиващ се, послушен), tingliğ  (жив, 
подвижен, оживен), tini (1. духовен, отнасящ се към духа; 2. вяра, вярване);  tingirti1  
(чутото звучене);  dinç (1. успокоен, 2. бодър, оживен, здрав), dinlemek (1. вслушване, 
слушам, внимавам; 2. успокоявам мисли, почивам, грижа се за своята бодрост и 
здраве). В пратюркския език *teŋ- дух, *daŋ –‗връзка с Бога‘ *čAŋ (светлина, космос, 
мъгла). Така представата за една от хипостазите на душата –  tin е в очевидна  смислова 
и звукова връзка с думата can, като и двете означават дихание, дишане, свързват се с 
въздушност, подобно на думата душа в българския език [URL].   

В статията си „За дълбочината на тюркската цивилизация и независимост на 
Казахстан‖ М. З. Закиев отбеляза съответствията на думата душа/сърце в редица 
тюркски езици, в това число и в турския език, както  следва: пратюркски език: *göjŋ-il 
(сърце, дух); караханидски: köŋül, турски: gön-ül; göjün, göjn (диал.) татарски: küŋǝl, 
узбекски: k ŋil уйгурски: köŋül жълтоуйгурски: köŋül, азербайджански: könül, 
туркменски: gövün, köŋ-ül хакаски: k l, köŋn-ǝ, шорски: köŋn-ü, чувашки: kǝʷmǝʷl, 
якутски: köŋül 'долгански: köŋül, тофаларски:  x l, киргизки: köŋül, казахски:köŋil, 
ногайски: köŋil [URL]. От приведения списък думи става ясно, че това са думи, 
еднокоренни с турската дума gönül, и имат очевидна връзка с древнотюркската дума 
kunel. Това се подтвърждава и от  митологичните представи за едната от хипостазите на 

                                                 
1 За сравнение може да се приведе българската дума джангър-джангър, в която на [t]  съответства [ǆ] 

идеалната същност на живия човек, която се дава от висшето божество и  може да 
предусеща нещата, това, което става, или ще стане. 

Представлява интерес и връзката на думата can с хидронима ‗река‘, които се 
намират в метонимична връзка. Коренните морфеми, кон, гон, жон/жан в същото 
време са означават река и русло. Тук очевидно се визира сходството на реката като 
русло и вените и артериите, по които тече кръвта [URL]. Вероятно не са случайни и 
образните сравнения на мъка и бедствия чрез реки, напълнени с кръвта или 
изсъхналите русла на реките [Бартолд 1962]. Така етимологията на турската дума can се 
извежда и от пратюркската форма *qān ―кръв‖, от която произлизат древнотюркската 
дума qan «кръв», башкирската ҡан, карачаево – балкарската и  кумикската дума къан, 
долганската - каан, алтайската, кргизската и татарската дума кан, турската дума kan, 
тувинската, хакаската - хан, туркменската gan, узбекската qon, казахската қан 
азербайджанската, каракалпакската, кримско-татарската qan и др. [URL]. В 
метонимична връзка с кръвта е думата кут, която наред с други значения има значение 
‗кръвен съсирек‘ [Чуфадар 2013]. Очевидно е също така, че философската концепция 
на Ал Фараби отчасти се базира върху древнотюркските представи за душата и нейните 
качества, като например тясната връзка между сърцето и душата, по-точно сърцето 
като вместилището на човешката душа. Така проведеният анализ показва сложния път 
на формирането на концепта, по-точно на неговият архетипен слой, който определя 
наличието на няколко думи, обозначаващи нематериалната хипостаза на човека с 
различни функции. Тези функции, или аспекти се съдържат в отделни семи и маркират 
нейните  културно-специфични качества.  

Анализираният езиков материал на вербалните структури с компонентите gönül 
и can показват, че душата притежава различни качества, които позволяват нейното 
разглеждане като активен субект: can çabası (борба на душата), canın isterse! (душата ти 
ако иска), can sevecek birşey (душата да обича нещо); като същност, която може да се 
мести в в рамките на тялото и пространството: gönlü varmak (да отиде душата му), canı 
ağzına gelmek (букв.: душата му дойде до устата), canı burnuna gelmek (букв.: душата му 
дойде до носа), gönlüm topuklarıma indi (букв.: душата ми слезе в петите); като съд: 
gönlümün dibinden (от дъното на душата си), birinin gönlünü dolduruyorum (напълвам 
душата (на някого); като обект, който може да се даде, да се продаде: gönlümü veriyorum 
(давам душата си), gönlümü şeytana satıyorum (продавам душата си на дявола),  gönül 
almak (да взема душата); като двойник на човека, който може да стане обект за 
положително или отрицателно въздействие, в това число и физическото: gönül 
bağlamak (връзвам душата), gönül kırmak (да счупя душата), gönül çekmek (дърпам 
душата), gönül yıkmak (руша/сривам душа), gönül yakmak (паля душа). Прави 
впечатление големият брой словосъчетания, които визират различно физическо 
въздействие върху душата: стискане, завързване, счупване, дърпане, смъкване, 
нараняване, палене, изгаряне, пробиване, закачване и др.  Самата  душа може да се 
разпадне, да изтече (тук е очевидна връзката с водата), да се счупи, да се изцапа, да се 
пръсне и т. нат. Душата също така се осмисля като субект, който може да изживява 
положителни и отрицателни емоции, да бъде субект на познанието: vücutte gönül yoksa, 
aşk‟ta yoktur (в тялото няма ли душа, няма и любов), gönül belgesi (знание на душата). 
Душата е и вместилище на тайни: yabancı gönül - karanlık (чужда душа - мрак), gönlü 
kalmak (да остане сърцето му). Тези архетипни по своя произход семи не само се 
откриват в множество устойчиви словосъчетания и фразеологизми като речникови 
единици, но и се отнасят към активната лексика на речевия дискурс. Проведеният 
анализ на митологичните представи за душа при древните тюрки подтвърждава идеята 
на Нойман  [Нойман 1998: 24] за категоризация на определена идея чрез групиране на 
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синоним на can (душа), güç (сила), tin (дъх, дихание), yazgı (участ) [ТЕР 2004]. Към 
същото семантично поле се отнасят: dirilik (жизненост, животворност, жизнеспособност) 
yücelik (висота, високо положение), ululuk (величие), tanrısal güç (божествена сила), erk 
(сила, могъщество, власт, способност), mutluluk (щастие), yazgı (съдба). Коренната 
морфема kut влиза в състава на думи, семантиката на които се свързва с понятието 
„свещен‖: вождът е kutsal (свещен), свещени са Göktanrı (Тенгри - небесния бог), kutluğ 
kağan (вожд), güneş (слънце). В същото време коренът kut  влиза в състава на думите, 
които означават щастлив, радостен: kutlu, kut – luğ/kutlu (щастлив, радостен) [Чуфадар 
2013].  

Според Рокс кут е:  
1. Вид желатинов материал който пада/капе от отвора на шатра; 
2. Разум, дух/душа, сила за живот; 
3. Шанс; 
4. Пазител на стадото като муска или пазач от уруки  [Рокс 2002]. 

  С второто си значение думата kut се сближава с tin – в старотурския tın/tin- 
yel/вятър/, soluk/дъх/, а също така ruh/душа, дух, /can/душа, живот [Кашгарлъ 2005]. 

Заедно с kut и tin човекът според древнотюркските вярвания получава sür 
(облик, изображение), който също както и кут, може да се отделя от човека и да 
пътешества вместо него. В sür/сюр се е съдържа вътрешният свят на човека, който се 
развива заедно с него, но за разлика от kut, tin и can, по-скоро е негов нематериален 
двойник. Освен това Тенгри дава на човека kunel/кyнел, благодарение на който човекът 
има способност да предчувства бъдещите събития — кунелем сизэ [Безертинов URL]. 
Прави впечатление звуковото сходство на тази дума с турската дума  gönül, която 
означава едновременно ‗сърце‟ и  ‗душа‟.  

Думата can обикновено се отбелязва като персийска. В древноперсийския език 
думата е била  civa/cwa, която означава  ‗живот‟, „живея‟. Отбелязва се нейното 
звуковото сходство с други индоевропейски езици: древногръцки: zoio (живея),  zoѐ 
(живот), санскрит civa (живот). Приведеният списък думи илюстрира факта, че тези 
индоевропейски думи имат общ корен gw – [дж] [URL]. Сходни по семантика и звучене 
са: tin (дух, душа, издишане), tingi (1. tin, дух, душа, живот; 2. звучене, глас, 
вслушване), tinglayu (приветлив, общителен, вслушиващ се, послушен), tingliğ  (жив, 
подвижен, оживен), tini (1. духовен, отнасящ се към духа; 2. вяра, вярване);  tingirti1  
(чутото звучене);  dinç (1. успокоен, 2. бодър, оживен, здрав), dinlemek (1. вслушване, 
слушам, внимавам; 2. успокоявам мисли, почивам, грижа се за своята бодрост и 
здраве). В пратюркския език *teŋ- дух, *daŋ –‗връзка с Бога‘ *čAŋ (светлина, космос, 
мъгла). Така представата за една от хипостазите на душата –  tin е в очевидна  смислова 
и звукова връзка с думата can, като и двете означават дихание, дишане, свързват се с 
въздушност, подобно на думата душа в българския език [URL].   

В статията си „За дълбочината на тюркската цивилизация и независимост на 
Казахстан‖ М. З. Закиев отбеляза съответствията на думата душа/сърце в редица 
тюркски езици, в това число и в турския език, както  следва: пратюркски език: *göjŋ-il 
(сърце, дух); караханидски: köŋül, турски: gön-ül; göjün, göjn (диал.) татарски: küŋǝl, 
узбекски: k ŋil уйгурски: köŋül жълтоуйгурски: köŋül, азербайджански: könül, 
туркменски: gövün, köŋ-ül хакаски: k l, köŋn-ǝ, шорски: köŋn-ü, чувашки: kǝʷmǝʷl, 
якутски: köŋül 'долгански: köŋül, тофаларски:  x l, киргизки: köŋül, казахски:köŋil, 
ногайски: köŋil [URL]. От приведения списък думи става ясно, че това са думи, 
еднокоренни с турската дума gönül, и имат очевидна връзка с древнотюркската дума 
kunel. Това се подтвърждава и от  митологичните представи за едната от хипостазите на 

                                                 
1 За сравнение може да се приведе българската дума джангър-джангър, в която на [t]  съответства [ǆ] 

идеалната същност на живия човек, която се дава от висшето божество и  може да 
предусеща нещата, това, което става, или ще стане. 

Представлява интерес и връзката на думата can с хидронима ‗река‘, които се 
намират в метонимична връзка. Коренните морфеми, кон, гон, жон/жан в същото 
време са означават река и русло. Тук очевидно се визира сходството на реката като 
русло и вените и артериите, по които тече кръвта [URL]. Вероятно не са случайни и 
образните сравнения на мъка и бедствия чрез реки, напълнени с кръвта или 
изсъхналите русла на реките [Бартолд 1962]. Така етимологията на турската дума can се 
извежда и от пратюркската форма *qān ―кръв‖, от която произлизат древнотюркската 
дума qan «кръв», башкирската ҡан, карачаево – балкарската и  кумикската дума къан, 
долганската - каан, алтайската, кргизската и татарската дума кан, турската дума kan, 
тувинската, хакаската - хан, туркменската gan, узбекската qon, казахската қан 
азербайджанската, каракалпакската, кримско-татарската qan и др. [URL]. В 
метонимична връзка с кръвта е думата кут, която наред с други значения има значение 
‗кръвен съсирек‘ [Чуфадар 2013]. Очевидно е също така, че философската концепция 
на Ал Фараби отчасти се базира върху древнотюркските представи за душата и нейните 
качества, като например тясната връзка между сърцето и душата, по-точно сърцето 
като вместилището на човешката душа. Така проведеният анализ показва сложния път 
на формирането на концепта, по-точно на неговият архетипен слой, който определя 
наличието на няколко думи, обозначаващи нематериалната хипостаза на човека с 
различни функции. Тези функции, или аспекти се съдържат в отделни семи и маркират 
нейните  културно-специфични качества.  

Анализираният езиков материал на вербалните структури с компонентите gönül 
и can показват, че душата притежава различни качества, които позволяват нейното 
разглеждане като активен субект: can çabası (борба на душата), canın isterse! (душата ти 
ако иска), can sevecek birşey (душата да обича нещо); като същност, която може да се 
мести в в рамките на тялото и пространството: gönlü varmak (да отиде душата му), canı 
ağzına gelmek (букв.: душата му дойде до устата), canı burnuna gelmek (букв.: душата му 
дойде до носа), gönlüm topuklarıma indi (букв.: душата ми слезе в петите); като съд: 
gönlümün dibinden (от дъното на душата си), birinin gönlünü dolduruyorum (напълвам 
душата (на някого); като обект, който може да се даде, да се продаде: gönlümü veriyorum 
(давам душата си), gönlümü şeytana satıyorum (продавам душата си на дявола),  gönül 
almak (да взема душата); като двойник на човека, който може да стане обект за 
положително или отрицателно въздействие, в това число и физическото: gönül 
bağlamak (връзвам душата), gönül kırmak (да счупя душата), gönül çekmek (дърпам 
душата), gönül yıkmak (руша/сривам душа), gönül yakmak (паля душа). Прави 
впечатление големият брой словосъчетания, които визират различно физическо 
въздействие върху душата: стискане, завързване, счупване, дърпане, смъкване, 
нараняване, палене, изгаряне, пробиване, закачване и др.  Самата  душа може да се 
разпадне, да изтече (тук е очевидна връзката с водата), да се счупи, да се изцапа, да се 
пръсне и т. нат. Душата също така се осмисля като субект, който може да изживява 
положителни и отрицателни емоции, да бъде субект на познанието: vücutte gönül yoksa, 
aşk‟ta yoktur (в тялото няма ли душа, няма и любов), gönül belgesi (знание на душата). 
Душата е и вместилище на тайни: yabancı gönül - karanlık (чужда душа - мрак), gönlü 
kalmak (да остане сърцето му). Тези архетипни по своя произход семи не само се 
откриват в множество устойчиви словосъчетания и фразеологизми като речникови 
единици, но и се отнасят към активната лексика на речевия дискурс. Проведеният 
анализ на митологичните представи за душа при древните тюрки подтвърждава идеята 
на Нойман  [Нойман 1998: 24] за категоризация на определена идея чрез групиране на 
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символи край неизвестния все още обект, които осветляват, фиксират неговите 
различни страни в процеса на познанието.  
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Ġnsanlar arasında bildiriĢimi sağlayan dilin anlatım yollarının çeĢitli olduğu 
bilinmektedir. Ġnsan toplulukları kendi dillerini geliĢtirirken sözcüklerin yanında hazır söz 
öbekleri de yaratır ve kullanırlar. Deyimler de bir dilde hazır söz kalıpları olarak dilin 
anlamsal boyutunun zenginleĢmesine katkıda bulunan dil birlikleridir. Deyimler, dilin sözcük 
sistemindeki boĢlukları doldurmakta ve çoğu zaman bir nesneyi, niteliği, süreci, koĢulu ve 
buna benzer durumları tek bir ifade haline getirmektedir. Deyimlerin oluĢumu, düĢünce 
gereksinimi ile dilin sınırlı sözvarlığı kaynakları arasındaki çeliĢkiyi azaltmaktadır. Bu 
kalıplaĢmıĢ yapılar bir anlam bütünlüğü de yaratmaktadırlar.  

Bir toplumun kültürel yapısı, dünya görüĢü, inançları, örf ve adetleri gibi alanlardaki 
geliĢmeleri, deyimlere yansıyan elemanlardır. Türk kültürünün ana unsuru ve günlük hayatın 
uygulayıcılarından sayılan deyimler, farklı yapı ve anlamlara sahip olup değiĢik elemanlardan 
oluĢmaktadır. Bu elemanlardan birisi de ―sayı‖lardır. Her toplumun kültür sisteminde 
simgesel değeri olan sayılar, semiyotik polifonksiyonel iĢaretler sayılmaktadır. Dildeki sayı 
kavramı ve anlamında bulunan kültürel özellikleri bulup araĢtırmak sadece dilciler tarafından 
yapılmakla kalmayıp, psikolog, etnolog, tarihçi ve matematikçileri de ilgilendirmekte, 
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символи край неизвестния все още обект, които осветляват, фиксират неговите 
различни страни в процеса на познанието.  
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araĢtırma konularını oluĢturmaktadır. Bunun için sayı içeren deyimleri araĢtırıp incelemek, 
hem dildeki deyiĢ güzelliği ve anlatım gücünü göstermek, hem de o dili konuĢan toplumun 
yaĢam tarzının ve kültürel yapısının derinliklerine inmek demektir. 

Bütün dillerde deyim yapılarına baĢvurulduğu bilinmektedir. Bu çalıĢmamızın ana 
konusu ve amacı, Türkçe deyimlerdeki sayıların yerlerini ve anlamlarını tespit edip 
açıklamak, böylelikle de Türk toplumunun ulusal ve kültürel özelliklerini göstermede, az da 
olsa, katkıda bulunmaktır. 

Matematik, istatistik, astronomi, tıp ve ekonomi dilinin temel taĢlarını oluĢturan 
sayılar, çoğumuza edebiyat, sosyal bilimler, felsefe ve din alanlarının vazgeçilemez, güçlü ve 
etkin anlatım ve bildiriĢim araçları sözcüklerden daha soğuk ya da en azından tarafsız ve 
kesin görünürler. Genel ve yüzeysel bir yaklaĢımla sayılar niceliksel, sözcükler ise niteliksel 
bir eksene oturtulabilir. Çünkü sayılar doğrudan bilgi vermez, bilgiye zemin oluĢturur, kapı 
açarlar [Topçu 1999: 175]. Örneğin 0 ―yokluğu‖, 1 sayısı ―bir Ģeyin varlığını‖, 100 ve 1000 
―çokluğu‖ ifade ederler. Oysa geçmiĢ zamanlarda Platon‘dan içerikçilere (ezoteriklere) 
aritmetik anlatımlar olan sayıların arkasında aslında düĢünce ve güçlerin gizli olduğu görülür 
[Topçu 1999: 175]. 

K. Menemencioğlu: ―Ġnisiyeler tarih boyunca gizli bilgileri aktarmak için sembollere, 
simgelere baĢvurmuĢlardır. Bu Ģekilde semboller efsanelere, kutsal metinlere ve menkıbelere 
iĢlenmiĢtir. Onların anlamını bilenler, onları deĢifre ederek gizli anlamlarına kavuĢmuĢlardır. 
Ayrıca, harfleri sayılara ve sayıları harflere çeviren çeĢitli Ģifreler, çeĢitli kavramları ifade 
eden geometrik Ģekiller, piktogramlar ve 
ideogramlar geliĢtirildi. Her nesneye ve canlıya 
çeĢitli mecazi anlamlar verildi.‖ demektedir 
[Menemencioğlu 2013]. Mitler, efsaneler, 
folklorik öyküler, hatta masallar ve çeĢitli sanat 
eserleri bizlere bu sembollerin aktarılmasını 
sağlamıĢlardır.    

N. Topçu, Simgeler Sözlüğü‘ne 
dayanarak Ģunları belirtmektedir: ―Evrenin ritmi, 
dengesi, zamansal ve uzamsal uyum, insanın iç 
dünyasıyla büyük güç Tanrı arasındaki uyum, 
yazgı v.b. içerikçiler için sayılar özel ve önemli 
dil olmuĢtur. Simgeler Sözlüğü, Rakamların 
Evrensel Tarihi‘ndeki bilgilere de dayanarak, 
sayıları, düĢlere, rüyalara, metafizik kurgulara, 
bilinmeyeni bilme, ya da en azından tahmin etme 
isteğine dayanarak sağlayan Ģiirsel bir töz olarak 
tanımlar.‖ [Topçu 1999: 175]. 

ÇalıĢmamızda bütün bunları göz önünde bulundurup Türkçedeki deyimlerde 
rastlanılan rakamlar ve sayıların belirten ve belirtileni arasında ne Ģekilde bir bağlantı, iliĢki 
bulunduğunu tespit etmeye, deyimlerdeki sayıların semantik yönlerine genel hatlarla 
değinmeye çalıĢacağız. Bu konu hakkındaki bilgilere ünlü dilci ve araĢtırmacıların derleyip 
yayımladığı deyimler sözlüklerinden, elektronik ortamda bulunan makale ve bilgilerden ve 
kaynakça kısmında belirtilen kitaplardan ulaĢılmıĢtır. 

Sıfır, sayı olmamakla birlikte sayıların ilk sırasında değerlendirilmektedir. Sıfır, dini 
anlamda boĢluğu, yokluğu ifade etmektedir. Özellikle hemen hemen bütün dinlerin yaratılıĢ 
destanlarında kendisine yer bulmuĢtur. Çünkü birçok kozmolojide evrenin ilk hali yokluk 
olarak tasarlanır [Küçük 2013: 96]. Sıfırın ne zaman bulunduğu konusunda kesin ve genel 
bilgiye sahip değiliz. Bazı kaynak oluĢturacak belgelere göre milattan sonra 632 yılında Eski 
Hint medeniyetinde sıfırın bir sembol olarak kullanıldığının kayıtları bulunmaktadır. Eski 

zamanlarda, mesela aritmetik iĢlem yaparken, sadece 1‘den 9‘a kadar devam eden 9 farklı 
rakam kullanılırmıĢ. Hesaplama iĢlemlerinde sağdan sola doğru artan rakamların ilk defa bu 
Ģekilde meydana geldiği öne sürülmektedir. Ancak bu 9 rakam bazı sayıları ifade etmede 
güçlük çıkarır hale gelmiĢ.  

Ayrıca sıfırın M.Ö. 450 yılında Maya kavmi tarafından kullanıldığına dair kanıtlar da 
vardır. M.S. 1400‘lü yıllarda sıfır sayısı Amerika ve çevrelerinde de yaygınlaĢmıĢ ve 
geliĢmiĢtir. Türkçede sıfır sözcüğünün kökeni esasında Arapçadan türemiĢtir. Arapçada ―sıfr‖ 
boĢluk anlamına gelir. Hint medeniyeti de sıfır yerine kullandığı sembollere ―sunya‖ adını 
vermiĢlerdir. 

Günlük yaĢamda kullandığımız bazı tümceler sıfırın anlamıyla çeliĢmektedir. Örneğin, 
‖Benim için sıfır kadar değerin yok‖ ya da ―Bu hayatta sıfır bile olamadık‖ gibi ifadeler sıfırın 
da kendine ait bir özelliği ve önemi olduğunu gösteriyor. Zaten bir Ģeye hep 1 ile baĢlasak 
baĢlangıç noktası değeri gibi bir kavram olmazdı. AnlaĢılan, ünlü filozoflar, matematik 
alimleri, bilginler ve daha birçok ünlü kiĢiler sıfır ile uğraĢtıklarına ve ona bir anlam vermeye 
çalıĢtıklarına gore, bu sayının da bir hikmeti var demektir2. 

Sıfır sayısı bir olayın baĢlangıç noktası olarak ifade edilebilir. Sıfır matematikte çarpma 
kuralına göre etkisiz eleman, bölme kuralına göre ise yutan eleman diye isimlendirilir. Bir 
olayın baĢlangıcı sıfır olduğu gibi olayın bitiĢ noktası belirtilirken sıfır tanımlamaların baĢında 
yer alır. Normalde sıfır sözcüğü insanlar için yokluğu ve hiç olmayı ifade eder. Ġnsanlar bir 
Ģeyin yokluğundan bahsederken genellikle sıfır sözcüğünü kullanırlar. 

Türkçe deyimlerde sıfır sayısına birkaç örnekte ―hiçlik‖, ―yokluk‖ anlamları 
sezilmektedir:  

Sıfırı tüketmek - 1. elinde avucunda bir Ģey kalmamak, malı ve parayı bitirmek. 2. gücü 
kalmamak. Örn. Bu kadar düĢüncesiz davranmasaydı sıfırı tüketmezdi. 

Sıfıra sıfır, elde var sıfır – ―Hiçbir Ģey elde edemedik, bütün çalıĢmalar boĢa gitti‖ 
anlamında kullanılır; 

Solda sıfır - Değersiz 
Sıfırdan başlamak - Her Ģeye yeniden baĢlamak 
Sıfıra vurdurmak  - Saçları kazıtmak, yok etmek 

Bir sayısı sembolik olarak herkesin ilk defada söyleyebileceği gibi tek olanı, mutlak 
olanı sembolize etmektedir. Ġslam‘da bir olan, tek olan Allah‘tır. Allah sözcüğünün ilk harfi 
olan elif 1 Ģeklindedir ve ebcet hesabındaki değeri 1‘dir.3  
    Bir sayısının bir baĢka özelliği de kendinden önce baĢka sayı gelmemesidir. 
Kendinden önce gelen sıfır, yukarıda da belirttiğimiz gibi, hiçliği sembolize eder. Bir ise 
hiçliği takip eder ve diğer sayılar ondan türer. Burada bir‘in yaratılıcılık iĢlevi de ortaya çıkar. 
Tarot destesindeki bir numaralı kart olan Büyücü de başlangıç ve yaratılış anlamındadır 
[Ersoy 2000].4 

Evrensel ve genel anlamıyla ―temel‖ ve ―baĢlangıç‖ noktası, her Ģeyin kaynağının ve 
sonun (Tanrı ve evrenin varlığı) sayısı olan bir, Türkçe deyimlerde aĢağıdaki kavramları 
kapsadığı tespit edilir: 

 ―birlik‖, ―birliktelik‖, ―bütünleĢmek‖ten doğan aynılık kavramlarını ifade etmektedir: 

                                                 
2 http://www.ankaramatematik.com/sifir-sayisinin-hikayesi-nedir/; 
http://www.turkcebilgi.com/sozluk/s%C4%B1f%C4%B1r%C4%B1_t%C3%BCketmek; 
http://www.deyim.org/sifira-sifir-elde-var-sifir/ 
3 Fenike Alfabesi‘nden alınmıĢ olan Yunan ve Latin alfabesindeki alfa (a) ve Ġbrani alfabesindeki alef de 
baĢlangıcı temsil etmektedir. Bu bağlamda Ġncil‘de yer aldığı gibi Hz. Ġsa‘nın‚ ―BaĢlangıç ve son benim‖ 
ifadesinde baĢlangıcın simgesi ―Alfa‖ ve sonun simgesi de ―Omega‖ olarak gösterilmektedir (Küçük 2013: 97). 
4 Ersoy Necmettin, Semboller ve Yorumları, Kendi Basımı, Ġstanbul, 2000 
http://www.hermetics.org/Sayilar.html   
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araĢtırma konularını oluĢturmaktadır. Bunun için sayı içeren deyimleri araĢtırıp incelemek, 
hem dildeki deyiĢ güzelliği ve anlatım gücünü göstermek, hem de o dili konuĢan toplumun 
yaĢam tarzının ve kültürel yapısının derinliklerine inmek demektir. 

Bütün dillerde deyim yapılarına baĢvurulduğu bilinmektedir. Bu çalıĢmamızın ana 
konusu ve amacı, Türkçe deyimlerdeki sayıların yerlerini ve anlamlarını tespit edip 
açıklamak, böylelikle de Türk toplumunun ulusal ve kültürel özelliklerini göstermede, az da 
olsa, katkıda bulunmaktır. 

Matematik, istatistik, astronomi, tıp ve ekonomi dilinin temel taĢlarını oluĢturan 
sayılar, çoğumuza edebiyat, sosyal bilimler, felsefe ve din alanlarının vazgeçilemez, güçlü ve 
etkin anlatım ve bildiriĢim araçları sözcüklerden daha soğuk ya da en azından tarafsız ve 
kesin görünürler. Genel ve yüzeysel bir yaklaĢımla sayılar niceliksel, sözcükler ise niteliksel 
bir eksene oturtulabilir. Çünkü sayılar doğrudan bilgi vermez, bilgiye zemin oluĢturur, kapı 
açarlar [Topçu 1999: 175]. Örneğin 0 ―yokluğu‖, 1 sayısı ―bir Ģeyin varlığını‖, 100 ve 1000 
―çokluğu‖ ifade ederler. Oysa geçmiĢ zamanlarda Platon‘dan içerikçilere (ezoteriklere) 
aritmetik anlatımlar olan sayıların arkasında aslında düĢünce ve güçlerin gizli olduğu görülür 
[Topçu 1999: 175]. 

K. Menemencioğlu: ―Ġnisiyeler tarih boyunca gizli bilgileri aktarmak için sembollere, 
simgelere baĢvurmuĢlardır. Bu Ģekilde semboller efsanelere, kutsal metinlere ve menkıbelere 
iĢlenmiĢtir. Onların anlamını bilenler, onları deĢifre ederek gizli anlamlarına kavuĢmuĢlardır. 
Ayrıca, harfleri sayılara ve sayıları harflere çeviren çeĢitli Ģifreler, çeĢitli kavramları ifade 
eden geometrik Ģekiller, piktogramlar ve 
ideogramlar geliĢtirildi. Her nesneye ve canlıya 
çeĢitli mecazi anlamlar verildi.‖ demektedir 
[Menemencioğlu 2013]. Mitler, efsaneler, 
folklorik öyküler, hatta masallar ve çeĢitli sanat 
eserleri bizlere bu sembollerin aktarılmasını 
sağlamıĢlardır.    

N. Topçu, Simgeler Sözlüğü‘ne 
dayanarak Ģunları belirtmektedir: ―Evrenin ritmi, 
dengesi, zamansal ve uzamsal uyum, insanın iç 
dünyasıyla büyük güç Tanrı arasındaki uyum, 
yazgı v.b. içerikçiler için sayılar özel ve önemli 
dil olmuĢtur. Simgeler Sözlüğü, Rakamların 
Evrensel Tarihi‘ndeki bilgilere de dayanarak, 
sayıları, düĢlere, rüyalara, metafizik kurgulara, 
bilinmeyeni bilme, ya da en azından tahmin etme 
isteğine dayanarak sağlayan Ģiirsel bir töz olarak 
tanımlar.‖ [Topçu 1999: 175]. 

ÇalıĢmamızda bütün bunları göz önünde bulundurup Türkçedeki deyimlerde 
rastlanılan rakamlar ve sayıların belirten ve belirtileni arasında ne Ģekilde bir bağlantı, iliĢki 
bulunduğunu tespit etmeye, deyimlerdeki sayıların semantik yönlerine genel hatlarla 
değinmeye çalıĢacağız. Bu konu hakkındaki bilgilere ünlü dilci ve araĢtırmacıların derleyip 
yayımladığı deyimler sözlüklerinden, elektronik ortamda bulunan makale ve bilgilerden ve 
kaynakça kısmında belirtilen kitaplardan ulaĢılmıĢtır. 

Sıfır, sayı olmamakla birlikte sayıların ilk sırasında değerlendirilmektedir. Sıfır, dini 
anlamda boĢluğu, yokluğu ifade etmektedir. Özellikle hemen hemen bütün dinlerin yaratılıĢ 
destanlarında kendisine yer bulmuĢtur. Çünkü birçok kozmolojide evrenin ilk hali yokluk 
olarak tasarlanır [Küçük 2013: 96]. Sıfırın ne zaman bulunduğu konusunda kesin ve genel 
bilgiye sahip değiliz. Bazı kaynak oluĢturacak belgelere göre milattan sonra 632 yılında Eski 
Hint medeniyetinde sıfırın bir sembol olarak kullanıldığının kayıtları bulunmaktadır. Eski 

zamanlarda, mesela aritmetik iĢlem yaparken, sadece 1‘den 9‘a kadar devam eden 9 farklı 
rakam kullanılırmıĢ. Hesaplama iĢlemlerinde sağdan sola doğru artan rakamların ilk defa bu 
Ģekilde meydana geldiği öne sürülmektedir. Ancak bu 9 rakam bazı sayıları ifade etmede 
güçlük çıkarır hale gelmiĢ.  

Ayrıca sıfırın M.Ö. 450 yılında Maya kavmi tarafından kullanıldığına dair kanıtlar da 
vardır. M.S. 1400‘lü yıllarda sıfır sayısı Amerika ve çevrelerinde de yaygınlaĢmıĢ ve 
geliĢmiĢtir. Türkçede sıfır sözcüğünün kökeni esasında Arapçadan türemiĢtir. Arapçada ―sıfr‖ 
boĢluk anlamına gelir. Hint medeniyeti de sıfır yerine kullandığı sembollere ―sunya‖ adını 
vermiĢlerdir. 

Günlük yaĢamda kullandığımız bazı tümceler sıfırın anlamıyla çeliĢmektedir. Örneğin, 
‖Benim için sıfır kadar değerin yok‖ ya da ―Bu hayatta sıfır bile olamadık‖ gibi ifadeler sıfırın 
da kendine ait bir özelliği ve önemi olduğunu gösteriyor. Zaten bir Ģeye hep 1 ile baĢlasak 
baĢlangıç noktası değeri gibi bir kavram olmazdı. AnlaĢılan, ünlü filozoflar, matematik 
alimleri, bilginler ve daha birçok ünlü kiĢiler sıfır ile uğraĢtıklarına ve ona bir anlam vermeye 
çalıĢtıklarına gore, bu sayının da bir hikmeti var demektir2. 

Sıfır sayısı bir olayın baĢlangıç noktası olarak ifade edilebilir. Sıfır matematikte çarpma 
kuralına göre etkisiz eleman, bölme kuralına göre ise yutan eleman diye isimlendirilir. Bir 
olayın baĢlangıcı sıfır olduğu gibi olayın bitiĢ noktası belirtilirken sıfır tanımlamaların baĢında 
yer alır. Normalde sıfır sözcüğü insanlar için yokluğu ve hiç olmayı ifade eder. Ġnsanlar bir 
Ģeyin yokluğundan bahsederken genellikle sıfır sözcüğünü kullanırlar. 

Türkçe deyimlerde sıfır sayısına birkaç örnekte ―hiçlik‖, ―yokluk‖ anlamları 
sezilmektedir:  

Sıfırı tüketmek - 1. elinde avucunda bir Ģey kalmamak, malı ve parayı bitirmek. 2. gücü 
kalmamak. Örn. Bu kadar düĢüncesiz davranmasaydı sıfırı tüketmezdi. 

Sıfıra sıfır, elde var sıfır – ―Hiçbir Ģey elde edemedik, bütün çalıĢmalar boĢa gitti‖ 
anlamında kullanılır; 

Solda sıfır - Değersiz 
Sıfırdan başlamak - Her Ģeye yeniden baĢlamak 
Sıfıra vurdurmak  - Saçları kazıtmak, yok etmek 

Bir sayısı sembolik olarak herkesin ilk defada söyleyebileceği gibi tek olanı, mutlak 
olanı sembolize etmektedir. Ġslam‘da bir olan, tek olan Allah‘tır. Allah sözcüğünün ilk harfi 
olan elif 1 Ģeklindedir ve ebcet hesabındaki değeri 1‘dir.3  
    Bir sayısının bir baĢka özelliği de kendinden önce baĢka sayı gelmemesidir. 
Kendinden önce gelen sıfır, yukarıda da belirttiğimiz gibi, hiçliği sembolize eder. Bir ise 
hiçliği takip eder ve diğer sayılar ondan türer. Burada bir‘in yaratılıcılık iĢlevi de ortaya çıkar. 
Tarot destesindeki bir numaralı kart olan Büyücü de başlangıç ve yaratılış anlamındadır 
[Ersoy 2000].4 

Evrensel ve genel anlamıyla ―temel‖ ve ―baĢlangıç‖ noktası, her Ģeyin kaynağının ve 
sonun (Tanrı ve evrenin varlığı) sayısı olan bir, Türkçe deyimlerde aĢağıdaki kavramları 
kapsadığı tespit edilir: 

 ―birlik‖, ―birliktelik‖, ―bütünleĢmek‖ten doğan aynılık kavramlarını ifade etmektedir: 

                                                 
2 http://www.ankaramatematik.com/sifir-sayisinin-hikayesi-nedir/; 
http://www.turkcebilgi.com/sozluk/s%C4%B1f%C4%B1r%C4%B1_t%C3%BCketmek; 
http://www.deyim.org/sifira-sifir-elde-var-sifir/ 
3 Fenike Alfabesi‘nden alınmıĢ olan Yunan ve Latin alfabesindeki alfa (a) ve Ġbrani alfabesindeki alef de 
baĢlangıcı temsil etmektedir. Bu bağlamda Ġncil‘de yer aldığı gibi Hz. Ġsa‘nın‚ ―BaĢlangıç ve son benim‖ 
ifadesinde baĢlangıcın simgesi ―Alfa‖ ve sonun simgesi de ―Omega‖ olarak gösterilmektedir (Küçük 2013: 97). 
4 Ersoy Necmettin, Semboller ve Yorumları, Kendi Basımı, Ġstanbul, 2000 
http://www.hermetics.org/Sayilar.html   
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Bir kalemde5- Bir iĢlemde ve toptan. 
Bir kapıya çıkmak - Aynı sonucu doğurmak. 
Bir yastığa baş koymak - Karı koca, acı tatlı günlerde birbirlerini desteklemiĢ olmak. 
Bir karında yatmış, bir memeden emmiş olmak - Biri ötekinin kardeĢi olmak 
Bir kaşık suda boğacak - Elinden gelse gık dedirtmeden öldürecek. 
Bir solukta - Çarçabuk hemen. 
Bir yakadan baş çıkarmak - Bir çatı altında birlik ve düzenlik içinde yaĢamak. 
Birlik kavramı, Ġslam felsefesinde çok önemli yer tutar. Bu konuda Hz. Mevlana Ģöyle 

der, ―Ġnanlar kardeĢtir‖ ve ―Bilginler bir tek adamdır sanki‖. Hele Davut‘la Süleyman ve 
baĢka peygamberler, selam onlara, birdir; onların birini inkar edersen hiçbir peygambere 
inancın doğru olmaz; bu da birlik belirtisidir; hani bin evden birini yıktın mı, hepsi yıkılır 
gider, bir tek duvar bile ayakta kalmaz. Çünkü ―Onların aralarından hiçbirini ayırt etmeyiz ... 
Ġnanlar sayılıdır ama inanç bir; bedenler sayılıdır ama canlar bir... Hani gökteki bir tek 
güneĢin ıĢığı da evlerin içlerine vurdu yüz olur ya ... Fakat ortadan duvarı kaldırdın mı, 
hepsinin de ıĢığı bir olur gider [Menemencioğlu 20136]. 

 Bir sayısı bazı deyimlerde „teklik― veya „en iyi― kavramını ifade etmektedir: 
Bir sözünü iki etmemek - Birinin her istediğini, yinelemesine gerek olmadan yapmak, her 

dediğini hemen yerine getirmek. 
Bir pire için yorgan yakmak - Önemsiz bir istek uğruna ya da küçük bir zarardan 

kurtulmak için çok büyük bir zararı göze almak. 
Bir kuş bir çalıya sinmiş - Bir zavallı, bir güçlünün koruyuculuğuna sığınmıĢ. 
Bir kulağından girip bir kulağından çıkmak - Söylenen söze önem vermemek, kulak 

asmamak.  
Bir yol - Bir kez. 
 Bir sayısını içeren deyimlerde olumsuzluk ekiyle ―birlik‖ ve ―bütünlüğün― tam tersini 

anlatmak: 
Bir kazanda kaynamamak - AnlaĢamaz, uyuĢamaz, uzlaĢamaz, kaynaĢamaz durumda 

olmak. 
Bir dalda durmamak - AnlaĢamaz, uyuĢamaz. 

İki, karĢıtlığın, çatıĢmanın, düĢünmenin, bölünmenin, çeliĢkinin ya da çiftlenmenin 
sayısıdır. Bu çiftlenme rekabeti olduğu kadar karĢılıklığı ve karĢıtlığı, aĢk kadar nefreti de 
doğurabilir. KarĢıtlık ise zıtlık, uyuĢmazlık ya da birbirini tamamlamayı ve verimliliği 
beraberinde getirebilir: gece ve gündüz, kadın ve erkek v.s. [Topçu 1999: 176]. 

Evrende her Ģeyin bir karĢılığı bulunmakta, bu karĢılık beden-ruh Ģeklinde de 
gerçekleĢebilmektedir. Bu düĢünce, dini yaĢantıya veya düĢünceye de yansımıĢ ve ―Şu 
dünyanın iki kapısı var… İki günlük dünya‖, kıyamette birinden sorulacak hesabı olma 
anlamında ―İki eli yakasında olmak‖, ağır hastalar için ―ĠyileĢsin‖ veya, ―ölüp kurtulsun‖ 
anlamında „iki rahmetten biri‖, ―iki yüzlü olmak‖ gibi bazı deyimlerin ortaya çıkmasına vesile 
olmuĢtur. Bu deyimler, bir ikilik anlayıĢını yansıtmaktadır. Hatta antik çağlarda gelenekleĢmiĢ 
olan Tanrılara içki sunma törenlerinde Ģarap tasının iki diz üstüne çökme suretiyle iki elle 
tutularak sunulmasının‚ „iki kere iki dört eder― Ģeklinde sağlamlığın bir ifadesi olarak da 
yorumlanmaktadır [Ersoy 2000: 19-22]. 

Belirttiğimiz gibi, Türkçe deyimlerden çıkarılan anlamlardan biri, zıt Ģeyler arasından 
birini seçmek zorunluluğu ve bunun doğurduğu güçlükler, bazen de iki seçeneğin 
uzlaĢmasının da hiç bir iĢe yaramaması gibi gösterilebilir: 

                                                 
5 Örnekler, Ömer Asım Aksoy‘un, Atasözleri  ve Deyimler Sözlüğü  II,  Deyimler  Sözlüğü‘nden alınmıĢtır, s. 
648-651 
6 Bkz. Mesnevi ve ġerhi, Mevlana Celaleddin Rumi, ġerheden Abdülbaki Gölpınarlı, Milli Eğitim Basımevi 
1973. Cilt I, III, IV 

İki cami arasında kalmış beynamaza dönmek7 - O yana mı, bu yana mı yanaĢacağımı, 
Ģöyle mi, böyle mi yapacağını kestirememek. 

İki rahmetten biri - Çok çeken ağır bir hasta için dilek: Ya iyi olup kurtulsun ya ölüp 
kurtulursun (ya ölüm ya sağlık). 

İki gözü iki çeşme - 1. Durmadan ağlayarak; 2. Sürekli olarak gözyaĢı dökmek. 
İki sözü bir araya getirememek - Söylemek istediğini anlatma düzenli konuĢma 

yeteneğinden yoksun bulunmak. 
İki ucunu bir araya getirememek - Gelirle gideri yapılması gerekenle yapılanı 

denkleĢtirememek, iĢleri düzene koyamamak. 
İki yakası bir araya gelmemek – Geçim sıkıntısı çekmek borçtan kurtulamamak. 
İki yüzlü - Ġçtenlikli olmayan, birinin yüzüne karĢı baĢka, arkasından baĢka konuĢan. 
İki iple dikmek - Birbirine karĢı olan iki tarafın herbirine yardım etmek. 
İkisi bir kapıya çıkar - O da, bu da aynı Ģeydir aynı sonuca varır. 
Sayısal kavram olarak iki sayısı deyimlerde ―çokluk‖, ―çabukluk‖ anlamlarına da 

gelmektedir:  
İki ayağını bir pabuca sokmak - Birini bir iĢi hemen yapması için çok sıkıĢtırmak. 
İki çift laf etme - Birkaç söz söylemek. 
İki arada bir derede - Bir karara varamamak. 
Üç sayısı aracılık, bütünlük ve tanrısal güç anlamlarını bünyesinde barındırır, 

toplumsal iletiĢimi temsil etmektedir. BaĢlangıç, orta ve son Ģeklinde aĢamaları bulunan üç 
sayısı, bir ve ikinin özelliklerini birleĢtirerek iletiĢim ihtiyacını ve yaĢama katılma isteğini 
ifade etmektedir. Bu bağlamda tarihi süreçte temel bir sayı olarak kullanılan üç sayısı, Tanrı, 
insan ve evrendeki düzeni simgelemektedir. Ġslam dininde, üç sayısının kutsallığına inanılır. 
“Allah‟ın hakkı üçtür” sözü, üç sayısının kutsallığı hakkında gereken bilgiyi vermektedir.  

Kapsayıcı sentez olarak tarif edilen üç‚ baĢı/baĢlangıcı, ortası ve sonu olan ―ilk gerçek 
sayı‖ olarak kabul görmektedir. Üç dilek tutulması da üç motifinin bu anlamı ile ilgilidir. Bu 
çerçevede dünya-kabir-ahret, baba–anne–çocuk, doğum–yaşam–ölüm, beden–zihin–ruh veya 
bilinçüstü–bilinç–bilinçaltı da üçleme motifi ile sembolize edilmektedir. Ġlk geometrik Ģekil 
de üç noktanın birleĢtirilmesi sureti ile oluĢturulan ―üçgen‖dir [Ersoy 2000: 19-22; 
Menemencioğlu 2013].  

Geleneksel Türk kültüründe ve edebiyatımızda Ġslami inanıĢlar (gerek halk, gerekse 
divan edebiyatında) önemli ölçüde kendini hissettirmektedir. Manas Destanı‘nda da üç 
sayısının ön planda olduğu görülür. Dede Korkut hikayelerinde de üç sayısının 43 defa yer 
aldığı tespit edilmiĢtir. 

Türkçe deyimlerde üç sayısı ―az‖, ―değersiz‖ ya da ―çok‖, ―tam‖ kavramlarını yansıtır: 
Üç aşağı beş yukarı8- Belli bir sayıdan az fazla ya da az eksik olarak 
Üç aşağı beş yukarı dolaşmak - Kararsızlık içinde dolaĢmak. 
Üç buçuk atmak - Ġstenmeyen durum gerçekleĢecek diye korkup durmak. 
Üç nalla bir ata kalmak - Bir iĢle ilgili olarak elde edilen olanağın önemsizliğini ve 

daha önemli bazı Ģeylere gereksinme bulunduğunu alay yollu anlatır. 
Üçe beşe bakmamak - AlıĢveriĢte bir mal üzerinde fazla pazarlık etmemek. 
Üç otuzluk - Çok yaĢlı anlamında. 
Dört sayısının sembolizmi çok ilginçtir. Dört, bir çok farklı Ģeyi ifade edebilir. Bir 

masayı gözümüzün önüne getirebileceğimiz gibi en sağlam denge dört ayak üzerinde olur. Bir 
çok hayvan da dört ayağı üzerinde durmaktadır. Ġnsan da emeklerken dört ayağı üzerinde 
emekler. Böylece dört ―sağlamlığı‖ düĢündürtmüĢtür. Dört, ayrıca dört temel yön ile de 

                                                 
7 Örneklerin çoğu, Ömer Asım Aksoy‘un, Atasözleri  ve Deyimler Sözlüğü  II,  Deyimler  Sözlüğü‘nden 
alınmıĢtır, s.874-877.  
8 Örneklerin kaynak: http://www.lafsozluk.com/2010/07/uc_11.html 
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Bir kalemde5- Bir iĢlemde ve toptan. 
Bir kapıya çıkmak - Aynı sonucu doğurmak. 
Bir yastığa baş koymak - Karı koca, acı tatlı günlerde birbirlerini desteklemiĢ olmak. 
Bir karında yatmış, bir memeden emmiş olmak - Biri ötekinin kardeĢi olmak 
Bir kaşık suda boğacak - Elinden gelse gık dedirtmeden öldürecek. 
Bir solukta - Çarçabuk hemen. 
Bir yakadan baş çıkarmak - Bir çatı altında birlik ve düzenlik içinde yaĢamak. 
Birlik kavramı, Ġslam felsefesinde çok önemli yer tutar. Bu konuda Hz. Mevlana Ģöyle 

der, ―Ġnanlar kardeĢtir‖ ve ―Bilginler bir tek adamdır sanki‖. Hele Davut‘la Süleyman ve 
baĢka peygamberler, selam onlara, birdir; onların birini inkar edersen hiçbir peygambere 
inancın doğru olmaz; bu da birlik belirtisidir; hani bin evden birini yıktın mı, hepsi yıkılır 
gider, bir tek duvar bile ayakta kalmaz. Çünkü ―Onların aralarından hiçbirini ayırt etmeyiz ... 
Ġnanlar sayılıdır ama inanç bir; bedenler sayılıdır ama canlar bir... Hani gökteki bir tek 
güneĢin ıĢığı da evlerin içlerine vurdu yüz olur ya ... Fakat ortadan duvarı kaldırdın mı, 
hepsinin de ıĢığı bir olur gider [Menemencioğlu 20136]. 

 Bir sayısı bazı deyimlerde „teklik― veya „en iyi― kavramını ifade etmektedir: 
Bir sözünü iki etmemek - Birinin her istediğini, yinelemesine gerek olmadan yapmak, her 

dediğini hemen yerine getirmek. 
Bir pire için yorgan yakmak - Önemsiz bir istek uğruna ya da küçük bir zarardan 

kurtulmak için çok büyük bir zararı göze almak. 
Bir kuş bir çalıya sinmiş - Bir zavallı, bir güçlünün koruyuculuğuna sığınmıĢ. 
Bir kulağından girip bir kulağından çıkmak - Söylenen söze önem vermemek, kulak 

asmamak.  
Bir yol - Bir kez. 
 Bir sayısını içeren deyimlerde olumsuzluk ekiyle ―birlik‖ ve ―bütünlüğün― tam tersini 

anlatmak: 
Bir kazanda kaynamamak - AnlaĢamaz, uyuĢamaz, uzlaĢamaz, kaynaĢamaz durumda 

olmak. 
Bir dalda durmamak - AnlaĢamaz, uyuĢamaz. 

İki, karĢıtlığın, çatıĢmanın, düĢünmenin, bölünmenin, çeliĢkinin ya da çiftlenmenin 
sayısıdır. Bu çiftlenme rekabeti olduğu kadar karĢılıklığı ve karĢıtlığı, aĢk kadar nefreti de 
doğurabilir. KarĢıtlık ise zıtlık, uyuĢmazlık ya da birbirini tamamlamayı ve verimliliği 
beraberinde getirebilir: gece ve gündüz, kadın ve erkek v.s. [Topçu 1999: 176]. 

Evrende her Ģeyin bir karĢılığı bulunmakta, bu karĢılık beden-ruh Ģeklinde de 
gerçekleĢebilmektedir. Bu düĢünce, dini yaĢantıya veya düĢünceye de yansımıĢ ve ―Şu 
dünyanın iki kapısı var… İki günlük dünya‖, kıyamette birinden sorulacak hesabı olma 
anlamında ―İki eli yakasında olmak‖, ağır hastalar için ―ĠyileĢsin‖ veya, ―ölüp kurtulsun‖ 
anlamında „iki rahmetten biri‖, ―iki yüzlü olmak‖ gibi bazı deyimlerin ortaya çıkmasına vesile 
olmuĢtur. Bu deyimler, bir ikilik anlayıĢını yansıtmaktadır. Hatta antik çağlarda gelenekleĢmiĢ 
olan Tanrılara içki sunma törenlerinde Ģarap tasının iki diz üstüne çökme suretiyle iki elle 
tutularak sunulmasının‚ „iki kere iki dört eder― Ģeklinde sağlamlığın bir ifadesi olarak da 
yorumlanmaktadır [Ersoy 2000: 19-22]. 

Belirttiğimiz gibi, Türkçe deyimlerden çıkarılan anlamlardan biri, zıt Ģeyler arasından 
birini seçmek zorunluluğu ve bunun doğurduğu güçlükler, bazen de iki seçeneğin 
uzlaĢmasının da hiç bir iĢe yaramaması gibi gösterilebilir: 

                                                 
5 Örnekler, Ömer Asım Aksoy‘un, Atasözleri  ve Deyimler Sözlüğü  II,  Deyimler  Sözlüğü‘nden alınmıĢtır, s. 
648-651 
6 Bkz. Mesnevi ve ġerhi, Mevlana Celaleddin Rumi, ġerheden Abdülbaki Gölpınarlı, Milli Eğitim Basımevi 
1973. Cilt I, III, IV 

İki cami arasında kalmış beynamaza dönmek7 - O yana mı, bu yana mı yanaĢacağımı, 
Ģöyle mi, böyle mi yapacağını kestirememek. 

İki rahmetten biri - Çok çeken ağır bir hasta için dilek: Ya iyi olup kurtulsun ya ölüp 
kurtulursun (ya ölüm ya sağlık). 

İki gözü iki çeşme - 1. Durmadan ağlayarak; 2. Sürekli olarak gözyaĢı dökmek. 
İki sözü bir araya getirememek - Söylemek istediğini anlatma düzenli konuĢma 

yeteneğinden yoksun bulunmak. 
İki ucunu bir araya getirememek - Gelirle gideri yapılması gerekenle yapılanı 

denkleĢtirememek, iĢleri düzene koyamamak. 
İki yakası bir araya gelmemek – Geçim sıkıntısı çekmek borçtan kurtulamamak. 
İki yüzlü - Ġçtenlikli olmayan, birinin yüzüne karĢı baĢka, arkasından baĢka konuĢan. 
İki iple dikmek - Birbirine karĢı olan iki tarafın herbirine yardım etmek. 
İkisi bir kapıya çıkar - O da, bu da aynı Ģeydir aynı sonuca varır. 
Sayısal kavram olarak iki sayısı deyimlerde ―çokluk‖, ―çabukluk‖ anlamlarına da 

gelmektedir:  
İki ayağını bir pabuca sokmak - Birini bir iĢi hemen yapması için çok sıkıĢtırmak. 
İki çift laf etme - Birkaç söz söylemek. 
İki arada bir derede - Bir karara varamamak. 
Üç sayısı aracılık, bütünlük ve tanrısal güç anlamlarını bünyesinde barındırır, 

toplumsal iletiĢimi temsil etmektedir. BaĢlangıç, orta ve son Ģeklinde aĢamaları bulunan üç 
sayısı, bir ve ikinin özelliklerini birleĢtirerek iletiĢim ihtiyacını ve yaĢama katılma isteğini 
ifade etmektedir. Bu bağlamda tarihi süreçte temel bir sayı olarak kullanılan üç sayısı, Tanrı, 
insan ve evrendeki düzeni simgelemektedir. Ġslam dininde, üç sayısının kutsallığına inanılır. 
“Allah‟ın hakkı üçtür” sözü, üç sayısının kutsallığı hakkında gereken bilgiyi vermektedir.  

Kapsayıcı sentez olarak tarif edilen üç‚ baĢı/baĢlangıcı, ortası ve sonu olan ―ilk gerçek 
sayı‖ olarak kabul görmektedir. Üç dilek tutulması da üç motifinin bu anlamı ile ilgilidir. Bu 
çerçevede dünya-kabir-ahret, baba–anne–çocuk, doğum–yaşam–ölüm, beden–zihin–ruh veya 
bilinçüstü–bilinç–bilinçaltı da üçleme motifi ile sembolize edilmektedir. Ġlk geometrik Ģekil 
de üç noktanın birleĢtirilmesi sureti ile oluĢturulan ―üçgen‖dir [Ersoy 2000: 19-22; 
Menemencioğlu 2013].  

Geleneksel Türk kültüründe ve edebiyatımızda Ġslami inanıĢlar (gerek halk, gerekse 
divan edebiyatında) önemli ölçüde kendini hissettirmektedir. Manas Destanı‘nda da üç 
sayısının ön planda olduğu görülür. Dede Korkut hikayelerinde de üç sayısının 43 defa yer 
aldığı tespit edilmiĢtir. 

Türkçe deyimlerde üç sayısı ―az‖, ―değersiz‖ ya da ―çok‖, ―tam‖ kavramlarını yansıtır: 
Üç aşağı beş yukarı8- Belli bir sayıdan az fazla ya da az eksik olarak 
Üç aşağı beş yukarı dolaşmak - Kararsızlık içinde dolaĢmak. 
Üç buçuk atmak - Ġstenmeyen durum gerçekleĢecek diye korkup durmak. 
Üç nalla bir ata kalmak - Bir iĢle ilgili olarak elde edilen olanağın önemsizliğini ve 

daha önemli bazı Ģeylere gereksinme bulunduğunu alay yollu anlatır. 
Üçe beşe bakmamak - AlıĢveriĢte bir mal üzerinde fazla pazarlık etmemek. 
Üç otuzluk - Çok yaĢlı anlamında. 
Dört sayısının sembolizmi çok ilginçtir. Dört, bir çok farklı Ģeyi ifade edebilir. Bir 

masayı gözümüzün önüne getirebileceğimiz gibi en sağlam denge dört ayak üzerinde olur. Bir 
çok hayvan da dört ayağı üzerinde durmaktadır. Ġnsan da emeklerken dört ayağı üzerinde 
emekler. Böylece dört ―sağlamlığı‖ düĢündürtmüĢtür. Dört, ayrıca dört temel yön ile de 

                                                 
7 Örneklerin çoğu, Ömer Asım Aksoy‘un, Atasözleri  ve Deyimler Sözlüğü  II,  Deyimler  Sözlüğü‘nden 
alınmıĢtır, s.874-877.  
8 Örneklerin kaynak: http://www.lafsozluk.com/2010/07/uc_11.html 
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Fatma‟nın Eli 

alakalıdır. Böylece etrafımızın dört parçaya ayrıldığını kabul edebiliriz. Aynen ―dünyanın dört 
bucağı‖ deyiminde olduğu gibi. 

Dört sayısı aynı zamanda dört elementi de (AteĢ-Hava-Toprak-Su) sembolize eder. 
Böylece dört, dünyanın yapı taĢı olarak da yer alır.  

Hıristiyanlıktaki haç, Ġslam‘daki dört büyük melek, dört halife bu sembolizmle 
alakalıdır.9 

Doğruluk, adalet ve dünyayı simgeleyen dört sayısı, ―eĢitlik‖, ―denge‖, ―sağlamlık‖ 
(yapılan iĢin sağlamlığı) ve ―mükemmelliği‖ sembolize etmektedir. AĢağıdaki Türkçe 
deyimler de bu düĢünceyi doğrulamaktadır: 

Dört ayak üstüne düşmek10 - Tehlikeli bir durumdan hiç zarar görmeden kurtulmak. 
Dört başı mahmur - Hiç eksiği olmayan kusursuz. 
Dört bir taraf - Her taraf bütün çevre. 
Dört dörtlük – Kusursuz olan, eksiği olmayan.  
Dört elle sarılmak. 1. Bir iĢi iyice benimseyerek ve eksiksiz yapma kararıyla ele 

almak; 2. Desteklemesinden ya da yardımından yararlanmak için bir kimse ile sıkı bağ 
kurmak. 

Dört gözle ağlamak - Çok yakınmak. 
Dört gözle bakmak - Çok dikkatle bakmak. 
Dört gözle beklemek - Büyük bir özlemle büyük bir 

istekle sabırsızlıkla beklemek. 
Dört üstü murat üstü - ĠĢleri hep istediği gibi geliĢiyor her 

zaman iĢi yolunda ve keyiflidir. 
Beş sayısı genelde yaĢadığımız dünyayı ve insanı 

simgelemektedir. Çünkü insanın elinde ve ayaklarında beĢer 
parmak ve görme, iĢitme, koklama, tat alma, dokunma olmak 
üzere beĢ duyu vardır. BeĢ parmak ise genelde ―Fatma‘nın Eli‖ 
olarak bilinen nesne ile de ilgilidir. Zaten Fatma‘nın eli (Fadime 
Ananın eli) ile ilgili tasavvurlar da bu zihniyet ile alakalıdır11. 
Halk arasında Fadime Ana‘nın el iĢaretinin nazara iyi geldiğine, 
kötülüğü önlediğine ve yapılacak iĢlerin hayırla sonuçlanacağına 
inanılmaktadır [Küçük 2013: 101]. 

Beş sayısı dört elementle de ilgilidir. Eski çağlarda dört elementi bir arada tutan bir 
beĢinci elementin varlığı düĢünülmüĢtür. 

Sembolizmde beĢ köĢeli yıldız yaĢamın sembolü olarak da kullanılmıĢtır. BeĢ vakit 
namaz, Ġslam‘ın beĢ Ģartı, beĢ ile ilgili sembolizme örnek olarak verilebilir. 

Türkçe deyimlerde fazla kullanılmayan beş sayısını bizler aĢağıdaki iki örnekte 
bulabiliyoruz. 

Beş para etmemek - Hiç değeri yok. 
Beş kardeş –Tokat anlamında. 

                                                 
9 Ersoy Necmettin, Semboller ve Yorumları, Kendi Basımı, Ġstanbul, 2000 
http://www.hermetics.org/Sayilar.html   
10 Örnekler, Ömer Asım Aksoy‘un, Atasözleri  ve Deyimler Sözlüğü  II,  Deyimler  Sözlüğü‘nden alınmıĢtır, s. 
732-733 
11 Fatma, kocası Hz. Ali'yi genç ve güzel bir odalıkla görünce o sırada piĢirmekte olduğu helvaya ĢaĢkınlıkla 
elini daldırır ve karıĢtırmaya baĢlar. Kocası, durumu fark edince Fatma'nın elini tencereden çıkartır. Fatma'nın 
eli, yüzyıllardır sahiplerine Ģans getirdiğine ve onlara sabır ve sadakat erdemleri verdiğine inanılan bir tılsım 
haline gelir. Bu nesne genellikle 'Fatma'nın Eli' olarak bilinilirse de Araplar arasında 'Hamse Eli' diye anılır. 
Hamse, 5 demektir ve bir elin parmak sayısını gösterir. Hindu'lar 'Humsa Eli', Musevilerse 'Hameş Eli'ya 
da 'Miryam'ın Eli' adını vermiĢlerdir. Kimi kültürlerde yukarıya dönük, kimi kültürlerde aĢağıya dönük el 
Ģeklinde bulunmaktadır. (http://gizliilimler.tr.gg/Fat&%23305;ma-h-n&%23305;n-Eli--k1-Hamse-Eli-k2-.htm) 

 
Hz. Süleyman‟ın Mührü 

 

Altı sayısının sembolizmi ―Hz. Süleyman‘ın Mührü‖ ile alakalıdır. Ġçiçe geçmiĢ iki 
eĢkenar üçgenden oluĢan bu Ģekil altı köĢelidir. Çok eski çağlardan beri kullanıldığı 
düĢünülmektedir. Yukarı bakan üçgenin tekamül ederek tanrıya ulaĢan ruhu, aĢağıya bakan 
üçgenin ise toprağa dönüĢü temsil ettiği düĢünülmektedir. Bir baĢka açıklamaya göre ise 
yukarı çıkan ateĢi ve aĢağıya akan suyu sembolize etmektedir.  

Altı sayısı 3+3 ‗tür. Bir özelliği de 1 x 2 x 3 olmasıdır. Altı sayısının ayrıca 
bölenlerinin (1, 2, 3) toplamı da kendisine eĢittir. Böylece altı mükemmel bir sayı olarak 
düĢünülmektedir. 

Eski çağlarda altı sayısı zaman ve mekanın birimi olarak kabul edilirdi. Çünkü hem 
zamanın hem de mekanın devresel oldukları ve daire 
oluĢturdukları inanılırdı ve bir daireyi bir pergele çizildiğinde, 
pergelin açısını bozmadan daire cizildiğinde daireyi tam altıya 
böler. Bu yüzden bu zaman ve mekan birimleri altı ile bölünür, 
12 ay, 24 saat, 60 dakika, 60 saniye gibi, veya bir dairenin 360 
dereceye bölünmesi gibi. Bu yüzden Tevrat ve Kuran‘da 
dünyanın altı günde yaratıldığı yazılır [Menemencioğlu 2013]. 

Tanrının dünyayı altı günde yaratması da altının 
mükemmel olma özelliği ile alakalı olabilir. Tüm bunlara 
ramen, deyimlerde altı sayısına pek rastlanılmaz: 

Altı karış beberuhi - Kısa boylu olanlar için alay yollu söylenir. 
(Birini) Altı okka etmek - Birini, omuzlarından, bacaklarından kaldırarak götürmek. 
Altı aylık seyisliği var, kırk yıllık fışkı karıştırır (eşeler) - Henüz yeni ve deneyimsiz 

olduğu halde, çok Ģey bilirmiĢ gibi ortalığı karıĢtıran, birbirine katanları kınamak için 
söylenir. 

Altı kapıya almak - 1. Tavla oyununda, ilk altı kapıyı kapatarak rakibinin pullarını 
hapsetmek; 2. (argo) Sağlama almak, kımıldayamayacak duruma getirmek. 

Yedi sayısı ile ilgili sembolizmin kökeninde eskiden yedi gezegen olduğuna inancı 
vardır. Dünya sabit, bütün gezegenlerin onun etrafında döndüğüne inanıldığı için bu 
gezegenler Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Ay ve GüneĢ‘tir. Eskiden her gezegenin bir 
gök katında olduğu düĢünülmekte olduğundan ―Göğün yedi katı‖ deyimi o günlerden 
kalmadır. Aynı Ģekilde ―yukarıda olan aşağıda olanla aynı olduğu‖ için yerin de ―yedi katı‖ 
vardı. Bazı ezoterik öğretilerdeki yedi basamaklı inisiyasyon da sembolik olarak göğün yedi 
katına ulaĢmayı ifade etmektedir. 

Eskiden her gezegene bir kutsal gün olduğu için bir haftada yedi gün vardır. Haftanın 
günlerinden Pazartesi Ay, Salı Mars, ÇarĢamba Merkür, PerĢembe Jüpiter, Cuma Venüs, 
Cumartesi Satürn, Pazar ise GüneĢ ile alakalıdır12. 

Yedi sayısı, Orta Asya‘daki Türk boylarından günümüze kadar Türk halk inançları ile 
günlük yaĢamlarında en çok sözü edilen sayılardandır. Bunlardan bazılarını Ģu Ģekilde 
belirlemek mümkündür. 

Altay Türklerine göre ayın tutulması ―yedi başlı dev‖ yüzündendir. 
Kırgız Türkleri‘nde Kutup Yıldızı‘nda bulunan Büyük Ayı‘ya, ―Yedi Bekçi‖ denir. 

Orta Asya ve Anadolu Türklerine göre yer yedi kattır. 
Kur‘an-ı Kerim yedi harf üzerine inmiĢtir. 
Mekke ile Medine arasında yedi kale vardır.13 
Türkçe deyimlerde de sıkça kullanılan yedi sayısının ―yetkinliğin‖ ve ―eksiksizliğin‖ 

simgesi olduğu düĢünülebilir: 
Yedi canlı14- Ölüm nedeni olabilecek birçok olaydan kurtulup sağ çıkan kimse. 

                                                 
12 Ersoy Necmettin, Semboller ve Yorumları, Kendi Basımı, Ġstanbul, 2000 
http://www.hermetics.org/Sayilar.html   
13 http://kayalik.blogcu.com/geleneksel-kulturumuzde-ve-asiklarin-dilinde-sayilarin-anlami/3140546 
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Fatma‟nın Eli 

alakalıdır. Böylece etrafımızın dört parçaya ayrıldığını kabul edebiliriz. Aynen ―dünyanın dört 
bucağı‖ deyiminde olduğu gibi. 

Dört sayısı aynı zamanda dört elementi de (AteĢ-Hava-Toprak-Su) sembolize eder. 
Böylece dört, dünyanın yapı taĢı olarak da yer alır.  

Hıristiyanlıktaki haç, Ġslam‘daki dört büyük melek, dört halife bu sembolizmle 
alakalıdır.9 

Doğruluk, adalet ve dünyayı simgeleyen dört sayısı, ―eĢitlik‖, ―denge‖, ―sağlamlık‖ 
(yapılan iĢin sağlamlığı) ve ―mükemmelliği‖ sembolize etmektedir. AĢağıdaki Türkçe 
deyimler de bu düĢünceyi doğrulamaktadır: 

Dört ayak üstüne düşmek10 - Tehlikeli bir durumdan hiç zarar görmeden kurtulmak. 
Dört başı mahmur - Hiç eksiği olmayan kusursuz. 
Dört bir taraf - Her taraf bütün çevre. 
Dört dörtlük – Kusursuz olan, eksiği olmayan.  
Dört elle sarılmak. 1. Bir iĢi iyice benimseyerek ve eksiksiz yapma kararıyla ele 

almak; 2. Desteklemesinden ya da yardımından yararlanmak için bir kimse ile sıkı bağ 
kurmak. 

Dört gözle ağlamak - Çok yakınmak. 
Dört gözle bakmak - Çok dikkatle bakmak. 
Dört gözle beklemek - Büyük bir özlemle büyük bir 

istekle sabırsızlıkla beklemek. 
Dört üstü murat üstü - ĠĢleri hep istediği gibi geliĢiyor her 

zaman iĢi yolunda ve keyiflidir. 
Beş sayısı genelde yaĢadığımız dünyayı ve insanı 

simgelemektedir. Çünkü insanın elinde ve ayaklarında beĢer 
parmak ve görme, iĢitme, koklama, tat alma, dokunma olmak 
üzere beĢ duyu vardır. BeĢ parmak ise genelde ―Fatma‘nın Eli‖ 
olarak bilinen nesne ile de ilgilidir. Zaten Fatma‘nın eli (Fadime 
Ananın eli) ile ilgili tasavvurlar da bu zihniyet ile alakalıdır11. 
Halk arasında Fadime Ana‘nın el iĢaretinin nazara iyi geldiğine, 
kötülüğü önlediğine ve yapılacak iĢlerin hayırla sonuçlanacağına 
inanılmaktadır [Küçük 2013: 101]. 

Beş sayısı dört elementle de ilgilidir. Eski çağlarda dört elementi bir arada tutan bir 
beĢinci elementin varlığı düĢünülmüĢtür. 

Sembolizmde beĢ köĢeli yıldız yaĢamın sembolü olarak da kullanılmıĢtır. BeĢ vakit 
namaz, Ġslam‘ın beĢ Ģartı, beĢ ile ilgili sembolizme örnek olarak verilebilir. 

Türkçe deyimlerde fazla kullanılmayan beş sayısını bizler aĢağıdaki iki örnekte 
bulabiliyoruz. 

Beş para etmemek - Hiç değeri yok. 
Beş kardeş –Tokat anlamında. 

                                                 
9 Ersoy Necmettin, Semboller ve Yorumları, Kendi Basımı, Ġstanbul, 2000 
http://www.hermetics.org/Sayilar.html   
10 Örnekler, Ömer Asım Aksoy‘un, Atasözleri  ve Deyimler Sözlüğü  II,  Deyimler  Sözlüğü‘nden alınmıĢtır, s. 
732-733 
11 Fatma, kocası Hz. Ali'yi genç ve güzel bir odalıkla görünce o sırada piĢirmekte olduğu helvaya ĢaĢkınlıkla 
elini daldırır ve karıĢtırmaya baĢlar. Kocası, durumu fark edince Fatma'nın elini tencereden çıkartır. Fatma'nın 
eli, yüzyıllardır sahiplerine Ģans getirdiğine ve onlara sabır ve sadakat erdemleri verdiğine inanılan bir tılsım 
haline gelir. Bu nesne genellikle 'Fatma'nın Eli' olarak bilinilirse de Araplar arasında 'Hamse Eli' diye anılır. 
Hamse, 5 demektir ve bir elin parmak sayısını gösterir. Hindu'lar 'Humsa Eli', Musevilerse 'Hameş Eli'ya 
da 'Miryam'ın Eli' adını vermiĢlerdir. Kimi kültürlerde yukarıya dönük, kimi kültürlerde aĢağıya dönük el 
Ģeklinde bulunmaktadır. (http://gizliilimler.tr.gg/Fat&%23305;ma-h-n&%23305;n-Eli--k1-Hamse-Eli-k2-.htm) 

 
Hz. Süleyman‟ın Mührü 

 

Altı sayısının sembolizmi ―Hz. Süleyman‘ın Mührü‖ ile alakalıdır. Ġçiçe geçmiĢ iki 
eĢkenar üçgenden oluĢan bu Ģekil altı köĢelidir. Çok eski çağlardan beri kullanıldığı 
düĢünülmektedir. Yukarı bakan üçgenin tekamül ederek tanrıya ulaĢan ruhu, aĢağıya bakan 
üçgenin ise toprağa dönüĢü temsil ettiği düĢünülmektedir. Bir baĢka açıklamaya göre ise 
yukarı çıkan ateĢi ve aĢağıya akan suyu sembolize etmektedir.  

Altı sayısı 3+3 ‗tür. Bir özelliği de 1 x 2 x 3 olmasıdır. Altı sayısının ayrıca 
bölenlerinin (1, 2, 3) toplamı da kendisine eĢittir. Böylece altı mükemmel bir sayı olarak 
düĢünülmektedir. 

Eski çağlarda altı sayısı zaman ve mekanın birimi olarak kabul edilirdi. Çünkü hem 
zamanın hem de mekanın devresel oldukları ve daire 
oluĢturdukları inanılırdı ve bir daireyi bir pergele çizildiğinde, 
pergelin açısını bozmadan daire cizildiğinde daireyi tam altıya 
böler. Bu yüzden bu zaman ve mekan birimleri altı ile bölünür, 
12 ay, 24 saat, 60 dakika, 60 saniye gibi, veya bir dairenin 360 
dereceye bölünmesi gibi. Bu yüzden Tevrat ve Kuran‘da 
dünyanın altı günde yaratıldığı yazılır [Menemencioğlu 2013]. 

Tanrının dünyayı altı günde yaratması da altının 
mükemmel olma özelliği ile alakalı olabilir. Tüm bunlara 
ramen, deyimlerde altı sayısına pek rastlanılmaz: 

Altı karış beberuhi - Kısa boylu olanlar için alay yollu söylenir. 
(Birini) Altı okka etmek - Birini, omuzlarından, bacaklarından kaldırarak götürmek. 
Altı aylık seyisliği var, kırk yıllık fışkı karıştırır (eşeler) - Henüz yeni ve deneyimsiz 

olduğu halde, çok Ģey bilirmiĢ gibi ortalığı karıĢtıran, birbirine katanları kınamak için 
söylenir. 

Altı kapıya almak - 1. Tavla oyununda, ilk altı kapıyı kapatarak rakibinin pullarını 
hapsetmek; 2. (argo) Sağlama almak, kımıldayamayacak duruma getirmek. 

Yedi sayısı ile ilgili sembolizmin kökeninde eskiden yedi gezegen olduğuna inancı 
vardır. Dünya sabit, bütün gezegenlerin onun etrafında döndüğüne inanıldığı için bu 
gezegenler Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Ay ve GüneĢ‘tir. Eskiden her gezegenin bir 
gök katında olduğu düĢünülmekte olduğundan ―Göğün yedi katı‖ deyimi o günlerden 
kalmadır. Aynı Ģekilde ―yukarıda olan aşağıda olanla aynı olduğu‖ için yerin de ―yedi katı‖ 
vardı. Bazı ezoterik öğretilerdeki yedi basamaklı inisiyasyon da sembolik olarak göğün yedi 
katına ulaĢmayı ifade etmektedir. 

Eskiden her gezegene bir kutsal gün olduğu için bir haftada yedi gün vardır. Haftanın 
günlerinden Pazartesi Ay, Salı Mars, ÇarĢamba Merkür, PerĢembe Jüpiter, Cuma Venüs, 
Cumartesi Satürn, Pazar ise GüneĢ ile alakalıdır12. 

Yedi sayısı, Orta Asya‘daki Türk boylarından günümüze kadar Türk halk inançları ile 
günlük yaĢamlarında en çok sözü edilen sayılardandır. Bunlardan bazılarını Ģu Ģekilde 
belirlemek mümkündür. 

Altay Türklerine göre ayın tutulması ―yedi başlı dev‖ yüzündendir. 
Kırgız Türkleri‘nde Kutup Yıldızı‘nda bulunan Büyük Ayı‘ya, ―Yedi Bekçi‖ denir. 

Orta Asya ve Anadolu Türklerine göre yer yedi kattır. 
Kur‘an-ı Kerim yedi harf üzerine inmiĢtir. 
Mekke ile Medine arasında yedi kale vardır.13 
Türkçe deyimlerde de sıkça kullanılan yedi sayısının ―yetkinliğin‖ ve ―eksiksizliğin‖ 

simgesi olduğu düĢünülebilir: 
Yedi canlı14- Ölüm nedeni olabilecek birçok olaydan kurtulup sağ çıkan kimse. 

                                                 
12 Ersoy Necmettin, Semboller ve Yorumları, Kendi Basımı, Ġstanbul, 2000 
http://www.hermetics.org/Sayilar.html   
13 http://kayalik.blogcu.com/geleneksel-kulturumuzde-ve-asiklarin-dilinde-sayilarin-anlami/3140546 
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Yedi düvel -1. (halk dilinde) Bütün devletler; 2. Herkes, bütün dünya 
Yedi denizin (dışarı) attığı - Hiçbir çevrede kendisine yer verilmeyen, herkesin 

kendisinden tiksindiği kiĢi. 
Yedi iklim dört bucak - Bütün dünyayı, her tarafı 
Yedi kat el - Çok yabancı. 
Yedi kubbeli hamam kurmak - Büyük hayaller peĢinde koĢmak. 
Yedi mahalle - Herkes, bütün çevre. 
Yedisinden yetmişine - En küçüğünden en büyüğüne kadar herkes. 
Yediye gitmek - Gelinin koca evine gittikten yedi gün sonra, baba evini ziyaret etmesi. 
Sekiz sayısı, yedi kat gökyüzü inancının bir uzantısı olarak tanrı katını temsil 

etmektedir. Ġslam‘da sekizin cenneti temsil ettiği de düĢünülmüĢtür. Ayrıca sekiz cennet ve 
yedi cehennem olduğu inancı da bu sembolizmle alakalıdır. 

Hıristiyanlıkta ise gökyüzü tahtını sekiz melek taĢır. Aynı inancın benzeri Ġslam‘da da 
vardır. 

Sekiz aynı zamanda tutulan yolda sonuna gelmeyi ve mükemmelleĢmeyi de ifade eder. 
Budizm‘deki sekiz yapraklı lotus çiçeği de sekiz aĢamalı bir sistemin sembolüdür. Aynı 
Ģekilde Tapınakçılar arasında da sekiz aĢamalı bir inisiyasyon sistemi de vardır. Sekiz sayısı, 
diriliĢin ve Ģekil değiĢtirmenin rakamı olarak da kabul edilmektedir15. 

Türkçe deyimlerimizde çok az rastlanılan sekiz sayısı, yukarıda belirtilen kozmik 
anlamları dıĢında kalan niceliksel bir iliĢki ifade etmektedir: 

Adı çıktı dokuza, inmez sekize16- KiĢinin adı nasıl duyulmuĢsa, kiĢi hangi sıfatlarla 
anılıyorsa bunu ne yapsanız değiĢtirmek mümkün değildir. 

Hafta sekiz, gün dokuz - Sık sık, hemen hemen her gün, usandıracak Ģekilde (rahatsız 
etmek). 

Dokuz sayısı eski sembolizmde bir bitiĢi, sonu göstermektedir. Zaten tek haneli 
sayıların sonuncusudur. Dokuz, üçün karesi olduğundan da bir eriĢilen noktayı, tamam olmayı 
göstermektedir. Ancak dokuz sonun olduğu yerde baĢlangıcın da olması gibi baĢlangıcı da 
haber verir. 

Eskiden göğün dokuz katı olduğu inancı yaygındır. Buna göre dünya + 7 yıldız katı + 
sabit yıldızların olduğu kat dokuz kat etmektedir. Ġlginç olan bir baĢka husus da eski Türk 
inançlarında da göğün dokuz katı olduğuna inanılmasıdır. Aynı inanç Meksika‘da da vardır. 
Aztekler yerin dokuz kat altı olduğuna da inanmaktaydı17. 

Türklerde kutsal sayılan sayılardan dokuz sayısına geleneksel kültürün her aĢamasında 
rastlamak mümkündür. Altay YaratılıĢ Destanı‘na göre Tanrı yerden „dokuz dallı― bir ağaç 
bitirerek her dalın altında bir insan yaratmıĢtır. Bunlar dokuz insan cinsinin ataları olmuĢtur. 
Bu dokuz insana ―Dokuz Dedeler‖ denmektedir18. Özellikle Oğuz Kağan Destanı‘nda önemli 
bir yer tutan dokuz rakamı, Oğuz Kağan‘ın seferlerden zaferle döndüğünde dokuz bin koyun, 
dokuz yüz sığır kestirdiği, derisinden doksan dokuz havuz yaptırdığı ve dokuzuna rakı, 
doksanına kımız doldurttuğu ifade edilmektedir [Küçük 2013: 104]. 

Türkçe deyimlerde dokuz sayısının genel olarak ―çok‖, ―bütün‖ kavramlarını 
kapsadığı görülmektedir. 

Dokuz ayın çarşambası19 - Birçok iĢlerin yapılması aynı zamana rastlayarak sıkıĢık bir 
durum meydana gelmek. 
                                                                                                                                                         
14 Örnekler: http://www.lafsozluk.com/2011/03/yedi-ile-ilgili-deyimler-ve-anlamlari.html 

 
15 Ersoy N. Semboller ve Yorumları, Kendi Basımı, Ġstanbul, 2000 http://www.hermetics.org/Sayilar.html   
16 Kaynak: http://deyimler.sitesi.web.tr/a/5/ 
17 Ersoy N. Semboller ve Yorumları, Kendi Basımı, Ġstanbul, 2000 http://www.hermetics.org/Sayilar.html 
18 http://kayalik.blogcu.com/geleneksel-kulturumuzde-ve-asiklarin-dilinde-sayilarin-anlami/3140546 
19 Örnekler, Ömer Asım Aksoy‘un, Atasözleri  ve Deyimler Sözlüğü  II,  Deyimler  Sözlüğü‘nden alınmıĢtır, s. 
729-730 

Dokuz babalı - Birçok erkekle düĢüp kalkan bir anadan doğma. 
Dokuz doğurmak - 1. Merakla heyecanla sabırsızlıkla beklemek; 2. Bir iĢi sıkıntı ve 

güçlük içererek sona erdirmek. 
Dokuz körün bir değneği - Birçok yakınlarının kendisinden yardım beklediği kiĢi. 
Dokuz köyden kovulmuş - Çevrede hoĢ karĢılanmayan davranıĢlardan dolayı birçok 

yerden ya da iĢten  uzaklaĢtırılmıĢ. 
Dokuz öküzle bir mağraya mı kapandı - AĢırı bir geçim sıkıntısı içinde değil. Yakınıp 

tasalanmasının nedenı yok. 
Dokuz yorgan eskitmek - Uzun yaĢamak. 
 
On, en eski zamanlardan beri belki de ilk dört sayının toplamı olmasından ötürü 

mükemmelliği temsil etmiĢtir (1+2+3+4=10). Ġki elin parmaklarının sayısı on olması da 
tamlığı ve mükemmelliği gösterdiğine inanılmıĢtır. Musa‘ya gelen on emrin de bu 
sembolizmle alakası vardır. Ayrıca Zohar‘da ifade olunduğu gibi evren on sözcükle 
yaratılmıĢtır. Mayalarda on sayısı bir destenin sonu olduğu için sonu da sembolize etmektedir. 
Ancak her kültürde olduğu gibi bu bitiĢ aynı zamanda bir baĢlangıcı da göstermekteydi20. 
Deyimlerimizde on sayısı ―çokluk‖ ya da ―azlık‖ kavramlarını ifade etmektedir. 
 

On doğurmuş Osman anası21- Çocuk ama baĢından çok iĢ geçmiĢ gibi her Ģeyi biliyor. 
On paralık etmek - Söz ve davranıĢlarıyla bir kimsenin itibarını, değerini düĢürmek. 
On paraya on taklak atar - Küçük bir çıkar için katlanmayacağı onur kırıcı iĢ yoktur. 
On parmağında on hüner (marifet) - Elinden her iĢi gelir çok hünerli. 

 
Türklerin önem verdiği ve kutsal bir nitelik kazandırdıkları sayıların baĢında kırk 

gelmektedir. Kırk sayısı, hazırlama, sınama, bekletme ve ceza gibi uygulamaların temel 
rakamı olarak dikkat çekmektedir. Ġslam‘da namaz alıĢkanlığının kırk gün süre sonra 
kazanılması, Hz. Ġsa‘nın kırk gün vaaz vermesi ve kırk gün oruç tutması, ölümünden kırk gün 
sonra dirilmesi ve havarilerine görünmesi de bu ifadeleri pekiĢtirmektedir. Ayrıca Tufan 
olayında yağmurun kırk gün kırk gece yağması, Yahudilere mukaddes yerlerin kırk yıl haram 
kılınması, Konfüçyüs‘ün, kırk yaĢında Ģüphelerinden kurtulması, Hz. Musa‘nın kırk gün 
dağda kalması, Hz. Süleyman ve Hz. Davut‘un kırk yıl krallık yapması; Yahudilerin çölde 
kırk gün dolaĢmaları da diğer örneklerdendir [Küçük 2013: 105-106]. 

Türk kültüründe kırk basması, kırkı çıkması, kırk yemeği, kırklama ve kırklık 
dağıtılması gibi uygulamalar günümüzde de mevcuttur. Dilimizde yer alan, kırk gün kırk 
gece, kırk haramiler, kırk atlı, kırk katır kırk satır gibi deyimler de bu ifadeyi belirtmektedir. 

Dört sayısı ile ilgili tüm olay, olgu, anlam ve değerlerin on kat çoğaltılması ile ortaya 
çıkan kırk sayısı, olgunluk, tamlık, güç ve kuvveti ifade etmektedir.  

Simgeler Sözlüğü kırk sayısının bekleyiĢin, hazırlanmanın, deneyimin (dayanıklılığın) 
ya da cezanın sayısı olarak verir [Topçu 1999: 178]. Yedi ve dokuz sayılarının aksine kırk 
kesin bir değiĢikliği, sonu, belirli bir sürenin dolmasıyla baĢka bir yaĢam, baĢka bir duruma 
geçiĢi simgeler. Bu anlayıĢın, çok değiĢik kökenli kültürlerde olduğu gibi Türk kültüründe de 
hala bazı geleneksel törenlere yansıdığına tanık oluyoruz. Örneğin, lohusalığın kırk gün 
sürmesi ve bu dönemin sonunda bebeğin ve annenin kırklanması ya da ölmüĢ birinin kırkını 
okutmak v.b. (a.g.e). 

Türkçe deyimlerde kırk sayısı genel olarak ―çokluk‖, ―fazlalık‖, ―bütünlük‖ 
kavramlarını karĢılar: 
                                                 
20 Ersoy N. Semboller ve Yorumları, Kendi Basımı, Ġstanbul, 2000 http://www.hermetics.org/Sayilar.html 
21 Örnekler, Ömer Asım Aksoy‘un, Atasözleri  ve Deyimler Sözlüğü  II,  Deyimler  Sözlüğü‘nden alınmıĢtır, s. 
987-988 
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Yedi düvel -1. (halk dilinde) Bütün devletler; 2. Herkes, bütün dünya 
Yedi denizin (dışarı) attığı - Hiçbir çevrede kendisine yer verilmeyen, herkesin 

kendisinden tiksindiği kiĢi. 
Yedi iklim dört bucak - Bütün dünyayı, her tarafı 
Yedi kat el - Çok yabancı. 
Yedi kubbeli hamam kurmak - Büyük hayaller peĢinde koĢmak. 
Yedi mahalle - Herkes, bütün çevre. 
Yedisinden yetmişine - En küçüğünden en büyüğüne kadar herkes. 
Yediye gitmek - Gelinin koca evine gittikten yedi gün sonra, baba evini ziyaret etmesi. 
Sekiz sayısı, yedi kat gökyüzü inancının bir uzantısı olarak tanrı katını temsil 

etmektedir. Ġslam‘da sekizin cenneti temsil ettiği de düĢünülmüĢtür. Ayrıca sekiz cennet ve 
yedi cehennem olduğu inancı da bu sembolizmle alakalıdır. 

Hıristiyanlıkta ise gökyüzü tahtını sekiz melek taĢır. Aynı inancın benzeri Ġslam‘da da 
vardır. 

Sekiz aynı zamanda tutulan yolda sonuna gelmeyi ve mükemmelleĢmeyi de ifade eder. 
Budizm‘deki sekiz yapraklı lotus çiçeği de sekiz aĢamalı bir sistemin sembolüdür. Aynı 
Ģekilde Tapınakçılar arasında da sekiz aĢamalı bir inisiyasyon sistemi de vardır. Sekiz sayısı, 
diriliĢin ve Ģekil değiĢtirmenin rakamı olarak da kabul edilmektedir15. 

Türkçe deyimlerimizde çok az rastlanılan sekiz sayısı, yukarıda belirtilen kozmik 
anlamları dıĢında kalan niceliksel bir iliĢki ifade etmektedir: 

Adı çıktı dokuza, inmez sekize16- KiĢinin adı nasıl duyulmuĢsa, kiĢi hangi sıfatlarla 
anılıyorsa bunu ne yapsanız değiĢtirmek mümkün değildir. 

Hafta sekiz, gün dokuz - Sık sık, hemen hemen her gün, usandıracak Ģekilde (rahatsız 
etmek). 

Dokuz sayısı eski sembolizmde bir bitiĢi, sonu göstermektedir. Zaten tek haneli 
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14 Örnekler: http://www.lafsozluk.com/2011/03/yedi-ile-ilgili-deyimler-ve-anlamlari.html 

 
15 Ersoy N. Semboller ve Yorumları, Kendi Basımı, Ġstanbul, 2000 http://www.hermetics.org/Sayilar.html   
16 Kaynak: http://deyimler.sitesi.web.tr/a/5/ 
17 Ersoy N. Semboller ve Yorumları, Kendi Basımı, Ġstanbul, 2000 http://www.hermetics.org/Sayilar.html 
18 http://kayalik.blogcu.com/geleneksel-kulturumuzde-ve-asiklarin-dilinde-sayilarin-anlami/3140546 
19 Örnekler, Ömer Asım Aksoy‘un, Atasözleri  ve Deyimler Sözlüğü  II,  Deyimler  Sözlüğü‘nden alınmıĢtır, s. 
729-730 
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20 Ersoy N. Semboller ve Yorumları, Kendi Basımı, Ġstanbul, 2000 http://www.hermetics.org/Sayilar.html 
21 Örnekler, Ömer Asım Aksoy‘un, Atasözleri  ve Deyimler Sözlüğü  II,  Deyimler  Sözlüğü‘nden alınmıĢtır, s. 
987-988 
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Kırklara karışmak - Görünmez olmak. 
Kırk dereden su getirmek - Birini kandırmak için çok dolambaçlı gerekçeler ileri 

sürmek, ikna edebilmek için çok uğraĢmak. 
Kırdığı koz kırkı aşmak - Sürekli yakıĢıksız davranıĢlarda bulunmak. 
Kılı kırk yarmak - Titizlenmek, çok dikkat ederek en ince ayrıntılarına kadar 

incelemek, önemle üstünde durmak. 
Kırk kapının ipini çekmek - Birçok yere uğramak. 
Kırk tarakta bezi olan - Birbirinden farklı birçok iĢle uğraĢmak, birçok iliĢkisi 

bulunmak, gizli iliĢkileri olmak. 
Suratına bakanın kırk yıl işi rast gelmez - Uzun zaman uğursuzluk görmek. 
 
Sonuç olarak denilebilir ki, sayılar sayısal değerleri ile birlikte niteliklere de sahip 

olup, tarih boyunca gizemi çözme aracı olarak nesnel varlıklar Ģeklinde algılanmıĢlardır. 
Türk kültüründe sayılar çok önemli bir yere ve anlamlara sahiptir. Bunların büyük bir bölümü 
dini inanmalardan kaynaklanmakta, hatta bazılarının iĢlevi Ġslamiyet öncesi sosyal hayata 
dayanmaktadır. Sayıların, insanların dilinde, kültüründe hayatlarında önemli bir yer tuttuğu 
Ģüphe getirmez bir gerçektir. Türkçede kullanılan birçok sayı içeren deyim saptanmıĢtır. 
Sayıların deyimlerdeki varlığı, belki tesadüf, belki de bilinç dahilinde oluĢmuĢtur. Bunlardan 
bazıları baĢlı baĢına bir araĢtırma konusu oluĢturacak kadar çok sayıda ve değiĢik dilbilgisel 
ve anlamsal özelliklere sahip görünmektedir.  

Sayılar hakkına yazılacak çok Ģey var. Sembolik yönü ağır basan bir çok sayıyı bu 
çalıĢmada incelemek mümkün olmadı. Makale dıĢında kalan sayılar da ancak baĢka bir 
araĢtırmanın konusu olacaktır. 
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Dünya mutfakları arasında yer alan her ulusal mutfak, mutlaka ve mutlaka ilgili ulusun 

tarihi, gelenek ve görenekleri, kullanılan malzemeler, iklim ve ekosistemler ile yakından 
bağlantılıdır. Türk mutfağı, dünyanın sayılı mutfaklarından biri sayılır. 

Türk mutfağı, Fransız ve Çin Mutfağı ile birlikte dünyanın en zengin üç mutfağından 
biridir.  

Türk Mutfağını; göçebelik ve tarımsal ekonomik yapı, coğrafya, dinsel yapı, sosyo-
ekonomik yapı, gelenek ve görenekler, Selçuklu ve çeĢitli kültürlerle etkileĢme gibi faktörler 
etkilemiĢtir. Bu nedenlerle, yemek çeĢitleri, piĢirme Ģekilleri, besin maddesi üretimi ve 
beslenme alıĢkanlıkları bölgesel olarak değiĢiklikler göstermektedir. Bu faktörlerin de etkisiyle 
Türk mutfağı zenginleĢmiĢ, bugüne kadar binlerce yemek çeĢidi geliĢtirilmiĢtir. Yemek 
sanatının her dalında zengin örnekler veren Türk Mutfağında 2500 çeĢidi aĢkın yemek türü 
bulunmaktadır.Genel olarak tahıl, çeĢitli sebze ve bir miktar etle sulu olarak hazırlanan yemek 
türleri, çorbalar, zeytinyağlılar, hamur iĢleri ve kendiliğinden yetiĢen otlarla hazırlanan 
yemeklerden oluĢan Türk Mutfağı; pekmez, yoğurt, bulgur gibi kendine özgü sağlıklı yiyecek 
türlerini de ortaya çıkarmıĢtır. Yöreden yöreye farklılaĢan lezzetleri barındıran yeme-içme 
biçimleri, özel gün, kutlama ve törenlerde ayrı bir anlam hatta kutsallık taĢır[Bkz. Etyemez ve 
Özyılmaz, 2012: 4]. 
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Türk mutfağı, Fransız ve Çin Mutfağı ile birlikte dünyanın en zengin üç mutfağından 
biridir.  

Türk Mutfağını; göçebelik ve tarımsal ekonomik yapı, coğrafya, dinsel yapı, sosyo-
ekonomik yapı, gelenek ve görenekler, Selçuklu ve çeĢitli kültürlerle etkileĢme gibi faktörler 
etkilemiĢtir. Bu nedenlerle, yemek çeĢitleri, piĢirme Ģekilleri, besin maddesi üretimi ve 
beslenme alıĢkanlıkları bölgesel olarak değiĢiklikler göstermektedir. Bu faktörlerin de etkisiyle 
Türk mutfağı zenginleĢmiĢ, bugüne kadar binlerce yemek çeĢidi geliĢtirilmiĢtir. Yemek 
sanatının her dalında zengin örnekler veren Türk Mutfağında 2500 çeĢidi aĢkın yemek türü 
bulunmaktadır.Genel olarak tahıl, çeĢitli sebze ve bir miktar etle sulu olarak hazırlanan yemek 
türleri, çorbalar, zeytinyağlılar, hamur iĢleri ve kendiliğinden yetiĢen otlarla hazırlanan 
yemeklerden oluĢan Türk Mutfağı; pekmez, yoğurt, bulgur gibi kendine özgü sağlıklı yiyecek 
türlerini de ortaya çıkarmıĢtır. Yöreden yöreye farklılaĢan lezzetleri barındıran yeme-içme 
biçimleri, özel gün, kutlama ve törenlerde ayrı bir anlam hatta kutsallık taĢır[Bkz. Etyemez ve 
Özyılmaz, 2012: 4]. 
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Yemek çeĢitleri, yapımı, kullanılan malzemeler, Anadolu‘da bölgeler arasında geniĢ bir 
farklılaĢma gösterir. Güneydoğu illerinde hamur tatlıları çok yaygındır. Fıstıklı, ağır tatlılar bu 
yörede çok popülerdir. Ayrıca baharatlı kebaplar da yörenin belirgin özelliğidir. Kısır, içli ve 
çiğ köfteler de yine bu yörenin karakteristik yiyeceklerindendir.Batı Anadolu‘da bitkilerden 
(yeĢillikli) yapılan yemekler yaygındır. Sütlü tatlılar, Ġstanbul ve Ege yöresinde çoktur. 
Karadeniz‘de, Ege‘de, Marmara‘da su ürünlerinden balık tüketilir. Fındık, birçok yemeğin, 
tatlının yapımında kullanılır.Ġç ve Doğu Anadolu‘da tahıl ve hamur iĢleri, fırınlı, pirinçli 
yemekleri daha yaygındır. Zeytinyağı Doğu Anadolu‘da popüler değildir. Ayrıca her bölgenin 
kendine özgü özel yemekleri vardır ki bu, diğer yörelerde görülmez. Örneğin Çukurova 
kentlerinde sevilen bir ‗Humus‘ yemeğini diğer yöreler halkı bilmez. "Meftune", sadece 
Diyarbakır‘da yapılan bir yemektir. "Çiğköfte"yi Urfalılardan lezzetli yapan yoktur.1 

Osmanlı kültürünün uzantısı olan Türk mutfağı kendi içerisinde yörelere göre 
farklılaĢma gösterir.  

Yemek çeĢitleri, yapımı, kullanılan malzemeler, Anadolu‘da bölgeler arasında geniĢ 
bir farklılaĢma gösterir. Güneydoğu illerinde hamur tatlıları çok yaygındır. Fıstıklı, ağır 
tatlılar bu yörede çok popülerdir. Ayrıca baharatlı kebaplar da yörenin belirgin özelliğidir. 
Kısır, içli ve çiğ köfteler de yine bu yörenin karakteristik yiyeceklerindendir. Batı Anadolu‘da 
bitkilerden (yeĢillikli) yapılan yemekler yaygındır. Sütlü tatlılar, Ġstanbul ve Ege yöresinde 
çoktur. Karadeniz‘de, Ege‘de, Marmara‘da su ürünlerinden balık tüketilir. Fındık, birçok 
yemeğin, tatlının yapımında kullanılır. Ġç ve Doğu Anadolu‘da tahıl ve hamur iĢleri, fırınlı, 
pirinçli yemekleri daha yaygındır. Zeytinyağı Doğu Anadolu‘da popüler değildir. Ayrıca her 
bölgenin kendine özgü özel yemekleri vardır ki bu, diğer yörelerde görülmez. Örneğin 
Çukurova kentlerinde sevilen bir ‗Humus‘ yemeğini diğer yöreler halkı bilmez. "Meftune", 
sadece Diyarbakır‘da yapılan bir yemektir. "Çiğköfte"yi Urfalılardan lezzetli yapan yoktur.2 

Karadeniz, Türkiye‘nin büyük bölgelerinden biri. Batı, Orta ve Doğu Karadeniz diye 
bölümlere ayrılmıĢ durumda. Mutfak kültürü de bundan doğal olarak etkileniyor.3 

Fındık, çay, hamsi, Karadeniz mutfağının üç atlısıdır. Ama Karadeniz mutfağını 
sadece fındık, çay ve hamsiye indirgemek de büyük haksızlık. Çünkü bu mutfakta otların, 
tereyağının ve peynirin de büyük önemi var. Üstelik değiĢim Karadeniz mutfağına, diğer 
mutfaklardan daha az uğramıĢ durumda. Bu nedenle de Karadeniz, otantik lezzetlerini 
baĢarıyla koruyor.4 

Coğrafi konum ve iklim özelliklerinin mutfak kültürlerine katkısı tartıĢılmaz bir 
gerçektir. Karadeniz Bölgesi ise coğrafi özelliği nedeniyle çok fazla yağıĢ alan bir bölgedir, 
bu yüzden de zengin bitki örtüsüne sahiptir. Karadeniz‘in zengin bitki örtüsü ve yeĢil doğası 
da bu bölgenin sofralarına katkıda bulunmuĢtur. Karadeniz Bölgesi‘nde pek çok ot ve yaprak 
kullanılır. Karalahana (yerel dilde pancar), pazı (pezik), ısırgan, mısır (darı), kiraz bu 
bitkilerden en bilinenleridir. Çay ve fındık da Karadeniz mutfağının olmazsa olmazlarıdır. 
TurĢudan tavalıya (soğan, sarımsak ve fasulyenin kavrulmasıyla oluĢan bir yemek) kadar pek 
çok yemekte kullanılan taze fasulyeyi ve ayrıca meĢhur kuru fasulyeyi de unutmamak lazım. 
Sebze ve her çeĢit yeĢilliğin bol olduğu Karadeniz Bölgesi‘nde balıkçılık ve bahçe sebzeciliği 
oldukça geliĢmiĢtir.5 

Karadeniz Bölgesi‘nde bazı yemeklerin yapılıĢı bölgeden bölgeye farklılık 
gösterebiliyor. Örneğin Karadeniz pidesinin temeli aynı; ama açık ya da kapalı oluĢuna, 
boyuna, içindeki malzemeye göre farklılık gösterebiliyor ve Bafra pidesi, Samsun pidesi, 
Trabzon pidesi gibi isimlerle anılabiliyor.  Temel özellik ise bütün bölgelerde aynı; bu da 
                                                 
1 http://www.dilset.com/akademi/index.php/website/content/1636 
2 http://dilset.com 
3 http://mutlumutfaklar.com/ayin-konusu/bir-baskadir-karadeniz-mutfagi 
4 http://mutlumutfaklar.com/ayin-konusu/bir-baskadir-karadeniz-mutfagi 
5http://www.mutfaktayiz.biz/  

Karadeniz mutfağının pratik ve basit olması. Bu bölgede hamsinin çok önemli bir yeri vardır. 
Hamsi, Karadeniz insanının yalnız mutfak kültürünü değil genel kültürünü de etkilemiĢ bir 
unsur; hikayelerden fıkralara kadar. Mutfakta da çok özel bir yeri var. Çorbasından 
buğulamasına, mücverinden sarmasına, tatlısından dolmasına, pilavından köftesine kadar 
hamsinin girmediği herhangi bir yemeği düĢünmek zor. Karadeniz mutfağının bir özelliği de 
turĢuları kullanma Ģekilleri. Bu bölgede turĢu bir ana yemek aynı zamanda. Soğanla 
kavrularak yapılan turĢu yemekleri bu bölgeye özeldir. Karadeniz‘de yaygın olarak tereyağı, 
peynir ve kavurma da üretiliyor. Yöreye özgü nefis tereyağı ve peynirle yapılan muhlama en 
önemli tarifler arasındadır. Bu özel tereyağı ve peynirler, Karadeniz pidelerinin yapımında da 
kullanılır. Karadeniz Bölgesi‘nin en ünlü tatlısı, yufka ve muhallebinin ilginç bir karıĢımı olan 
Laz böreğidir. Kadayıf, eniĢte lokumu, kabak sütlacı, pekmezli kabak da yörenin tatlıları 
arasında. Pepecuraya ise ayrı bir cümle ayırmak lazım. Karadeniz‘de yetiĢen özel ve ufacık 
bir üzümden yapılan pepecura, muhallebi kıvamında mor renkli, hafif mayhoĢ çok özel bir 
tatlı.  Ġncecik açılmıĢ, tereyağlı nefis su böreği de, Karadeniz mutfağının çok önemli bir 
lezzeti.6 

Karadeniz halkı asırlar boyu yeniliklere açık kalmıĢ, bölgeye getirilen her yeni ürünü 
kısa zamanda geleneksel hayata uydurmuĢtur. Özellikle mısır adeta bölgeyle özdeĢleĢmiĢtir. 
Güney Amerika kökenli bitki 17. yüzyıldan sonra Karadeniz'e gelmiĢ ve bölgenin mutfağında 
neredeyse baĢ köĢeye oturmuĢtur. Mısır, Karadeniz Mutfağı'nda pek çok Ģekilde kullanılır. 
Tarıma elveriĢli olmayan tepeliklerde yaºayan halk, mısırı bahçelerinde yetiĢtirerek taze, 
kurutulmuĢ, haĢlanmıĢ veya öğütülmüĢ olarak değerlendirir, dönüĢtürür.7 

Karadeniz yöresi halkının beslenmesinde baĢlıca yiyecekler; hamsi, mısır ekmeği ve 
mısır yemekleri, karalahana, patates ve fasulye önemli bir yer tutar. Hamsili pilav, sütlaç, 
tutmaç çorbası, ovmaç çorbası, çerkez tavuğu, un ve irmik helvası, özel gün yiyeceklerini 
oluĢtururlar.8 

Yöresel yemek örnekleri de Ģu Ģekildedir: Bakla Çorbası (Gerede), Karalahana 
Çorbası (Ordu), Fasulye Kavurması (Giresun), Hamsi Böreği (Giresun), Cevizli Tavuk 
(Samsun), Pancar Yaprağı Çorbasi (Giresun), Gelin Tirnağı (Safranbolu), Gendime Çorbası 
(GümüĢhane), Beyaz Baklava (Zonguldak), Toyga Çorbası (Amasya), Tokat Dolması, 
KizarmıĢ Hamsi Buğulama (Karadeniz), Etli Ekmek (Kastamonu), Fındık Köftesi (Giresun), 
Laz Helvası,  Ayvalı Et (GümüĢhane), MısırPastası (Sinop), Kuymak (Mıhlama) Trabzon, 
Uğut (Bolu), Siron (GümüĢhane), Laz Böreği, Mengen Pilavı (Bolu), Kıymalı Karalahana 
(Samsun), Kağıtta Hamsi (Samsun), Peynirli ve Cevizli Mantı (Samsun), Yaniç (Samsun), 
Böbrek Kavurma (Samsun), Mısır Çorbası (Samsun).  

Karadeniz mutfağının sunduğu eĢsiz lezzetleri örneklemek amacıyla yöresel 
yemeklerin yapıldığı lokanta ve restoranlarda turistlerin beğenisine sunulan bazı yemeklerin 
tarifleri Ģu Ģekildedir:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 http://www.mutlumutfaklar.com 
7 http://www.rumeysa.net 
8 http://www.dilset.com 
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4 http://mutlumutfaklar.com/ayin-konusu/bir-baskadir-karadeniz-mutfagi 
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Hamsili Pilav 
 

 
 

Fotoğraf: http://www.yemektarifleri.in/ 
 
Karadeniz yemeği deyince akla hamsi gelir. Yirmi çeĢit yemeği yapılan, Karadeniz‘in 

en ünlü yemeği hamsi pilavıdır. Hamsiler ayıklanıp yıkanır, tuzlanır. Ġçinin kılçıkları çıkarılır. 
Diğer tarafta pirinçler temizlendikten sonra haĢlanır. HaĢlanırken yeteri kadar tuz atılır. 
Pirinçler piĢinceye kadar haĢlanmalıdır. Ezilmemesi gerekir. HaĢlanan pirinçler yıkanır, 
süzülür. Maydanoz incecik doğranır, içine konur. AyıklanmıĢ, yıkanmıĢ ve suyu süzülmüĢ 
üzümler, karabiber, tarçın, nane ve Ģeker karıĢtırılarak hazırlanır. Öbür taraftan tavaya yağ 
konup ısıtılır. Hamsilerin dıĢ kısmı unlanıp tavanın dibine ve yanlarına dizilir. Tavanın dibi 
tamamen hamsilerle kaplanınca hazırlanan pilavlı iç hamsinin üzerine konur ve kaĢıkla 
yayılarak düzeltilir. Tavanın yanına dizilen hamsinin uçları iç pilavın üzerine yatırılır. Açık 
kalan orta kısım aynı Ģekilde unlanmıĢ hamsilerle kapatılır. Hafif ateĢte veya fırında 
kızarıncaya kadar piĢirilir. Bundan sonra ―kral yemeği‖ hamsi pilavı servis tabağına alınarak 
servis yapılır.9  

Vakfıkebir Ekmeği: 

 

Fotoğraf: http://bilgisayarparcasi.net 

GeçmiĢi yüzyıllar öncesine dayanan bu ekmek bugün Türkiye‘nin her yanında 
üretilmesine ve Trabzon Ekmeği olarak bilinmesine rağmen aslına uygun üretimin yapıldığı 
tek yer Vakfıkebir'dir. TaĢ fırın ekmeğini özel kılan piĢirildiği fırın baĢta olmak üzere, suyu, 
                                                 
9 http://blog.milliyet.com.tr 

odunu, unu, mayası, havası, Ģekli, ağırlığı ve piĢiren ustasıdır. Vakfıkebir ekmeğinin en 
önemli özelliği taĢ fırınlarda ve odun ateĢi ile piĢirilmesidir. Yörede bu fırınları yapan ustalar 
bulunmakta ve geleneği devam ettirecek olan çırakları yetiĢtirmektedirler. Vakfıkebir 
ekmeğinin en önemli özelliklerinden biri de ekĢi maya ile yapılmasıdır. EkĢi maya ile yapılan 
ekmekler iyi kabarır, geç bayatlar ve lezzetli olurlar. Vakfıkebir Ekmeği, tadımlık değil 
doyumluktur. Ekmeklerin büyük yapılması sonucu piĢirme süresi uzadığından dıĢ kabuk 
kalın, ekmeğin iç kısmı yumuĢak, piĢkin ve arzu edilen büyüklüklerde gözeneklere sahip olur. 
Ekmeğin bayatlama süresi uzun olur. Uygun saklama koĢullarında 5-15 gün kadar 
bozulmadan saklanabilir. Bu ekmek soğuduktan sonra temiz bezlere sarılı olarak rutubetsiz 
ortamlarda tahta kutular içerisinde 5-10 gün arasında, kağıda sarılı ve naylon poĢete geçirilmiĢ 
olarak buzdolabında 10-15 gün saklanabilmektedir. PiĢme süresi uzun olduğundan ve iyi 
piĢtiğinden dolayı yenildiğinde midede ĢiĢkinlik yapmaz.10 

Kaz Tiridi: 

 

Fotoğraf: http://www.asarcikkampus.org 

Samsun‘un Havza ilçesine bağlı Çakıralan köyü yöresine ait kaz tiridi yemeği 2013 
yılının Temmuz ayında Türk Patent Enstitüsü tarafından "Samsun Kaz Tiridi" olarak 
tescillenmiĢ bir yemektir. Samsun Kaz Tiridini bölgeye has hale getiren özelliği, yolunmuĢ 
kazların boyunlarından asılarak ateĢ karĢısında ağır ağır piĢirilmesidir. Diğer bölgelerde 
yapılan yani Kars'ta, Sivas'ta, Yozgat gibi iç bölgelerde yapılan tirit yemeğinde kaz, su veya 
fırında piĢirilir. Bu bölgede ise bu, kazların asılması ile yapılır ve yaklaĢık 3–4 saat sürer. 
Tiritteki asıl amaç yemek değil, uzun kıĢ gecelerinde sıcak dost ortamları kurmaktır. Köylerde 
Aralık, Ocak ve ġubat aylarında tirit geceleri düzenlenmekte."Samsun Kaz Tiridi"nin yapılıĢı 
ise Ģöyle:Yolunan kaz ayak ve boynundan iple bağlanarak ateĢin önüne asılıyor. 
Döndürülerek nar gibi kızartılan kazdan akan yağ ise altına konulan tepside toplanıyor. Kaz 
piĢtikten sonra bir tarafta etleri küçük parçalara ayrılıyor. Öte yandan kazın akan yağından 
bulgur pilavı yapılıyor. Kaz etleri bu pilavın üzerine konuluyor. Kazın yağı ile ıslatılan 
yufkalar, tiritle servis ediliyor. Kaz azma yani tiridin tadının alınması içinse özellikle elle 
yenmesi tavsiye ediliyor.11 

                                                 

10http://www.karadenizgezi.net/karadeniz_Yemekleri_Ekmek.htm, EriĢim Tarihi: 21.10.2013 

11http://www.platinhaber.com/samsun-kaz-tiridi-tescillendi-119613h.htm, EriĢim Tarihi: 01.11.2013 
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Bu börek tatlı, hem de oldukça tatlı bir börek çeĢididir.Sekiz bardak Ģekere, yedi 
bardak su koyarak yarım limon ile kaynatılarak Ģerbeti hazırlanır. Daha sonra iki kilo süte 
yarım kilo kadar un, 5 bardak da Ģeker koyup iyice piĢirilerek böreğin muhallebisi hazırlanır. 
Muhallebi ocaktan alınır ve 6 yumurtanın sarısı hızlı bir Ģekilde içine karıĢıtırılır.En son 
aĢamada baklava hamuru kıvamında bir hamur  yapılır. Her yumak açılıp tepsiye 
yerleĢtirildiğinde üstüne tereyağı sürülür. BeĢ katı bu Ģekilde bitirilir. Sonra muhallebi üzerine 
döĢenir ve çok az karabiber serpilir. Üstüne 5 yufka da aynı Ģekilde tepsiye döĢenir. Tekrar 
tereyağı döküp, dilimlenip fırına verilir. Sıcak böreğin üstüne soğuk Ģerbet dökülür ve 
Ģerbetini çekmesi beklenir.  
 

Kaygana: 
 

 
 

Fotoğraf: http://www.bitkiblog.com 
 

Karadeniz yöresinin en belirgin yemeklerinden biri olan kaygana, çok çeĢitli otlarla 
yapılmaktadır. AyıklanmıĢ ve yıkanmıĢ pazı, karalahana, pırasa, taze soğan ve maydanoz 
incecik kıyılıp, derin bir kaba alınır. Ġçine hamsi, yumurta, un, mısır unu, kekik, pulbiber ve 
tuzu ilave edilip, karıĢtırılır. Sıvıyağın yarısı yapıĢmaz yüzeyli bir tavaya alınır. Hazırlanan 
karıĢım içine dökülür ve ağzı bir kapakla kapatılarak altı kızarana kadar piĢirilir. Daha sonra 
kaygana bir tabağa alınır. Kalan sıvıyağ tavaya boĢaltılır ve kaygananın diğer yüzü de piĢirilir. 
Servis tabağına alımıp, dilimlenir ve sıcak olarak servis yapılır.12 
                                                 
12 http://www.gurmerehberi.com/yemek-kulturu/bilinmeyen-tatlar/kaygana-nedir/ 
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1930 yıllarında Akçaabat'lı lokantacılarının ortaklaĢa yaptıkları, etlerin (Öküz ve 

Dana) bir araya getirilerek bir arada çekilen kıyma birbirlerine bağlanabilmesi için belirli 
ölçüde ekmek ve az miktarda sarımsak karıĢımı ile kendilerinin yemesi için yaptıkları 
köfteden çok büyük bir damak zevki yakalamıĢlardır. Bu damak zevkini artık lokantalarda 
kömürlü, ızgaralı ocaklarda piĢirilmek kaydıyla öncelikle bölgeye tanıtımı yapılmıĢtır ve o 
tarihten günümüze kadar tüm dünyaya tanıtımı sağlanmıĢ olup Akçaabat Belediyesi 
tarafından her yıl Ağustos ayında belirli gününde Festival olarak tanıtım için gerekli Ģenlik ve 
Ģölenler sürdürülmektedir. Akçaabat yöresinde hayvancılıkla uğraĢan insanların yetiĢtirmiĢ 
olduğu Dana ve Öküz'ler (1 veya 2 yaĢ grubunda olmak kaydıyla) yetiĢtirici köylüler 
tarafından sabahları yemleri verilirken yemlerine katılan tuz ve yörenin otlarının bu 
hayvanların üzerindeki etlerine vermiĢ olduğu tad ile köfteye ayrı bir damak lezzeti 
vermektedir.Akçaabat bölgesinin dıĢındaki illerden gelen hayvanların etinden bu lezzetin 
yakalanması mümkün değildir.Bir dana veya öküzün ön kol etleri, bir miktar kaburga eti 
(döĢ), iĢkembe yağı ve böbrek yağı gerekli temizlik ve ayrıĢımlar yapıldıktan sonra karıĢım 
harmanlanarak kıyma makinasının normal kafesli olmak kaydıyla makine baĢında kıyıma 
geçilir. Yapılacak kıyımın miktarına göre belirli miktarda sarmısakla çekime baĢlanır. 
Sarmısakla çekime baĢlarken belirli gramajda ekmek katılır. Bu katılan ekmek etin 
zerreciklerinin birbirine yapıĢmasını ve kaynaĢmasını sağlar. Fazla veya az katılan ekmek 
köftenin damak tadını bozar. Belirli gramajda katılması uygun görülür. Çekim olayı bittikten 
sonra çekilen kıyma makine önünde harmanlanarak ve tuzu atılarak yoğrulmaya baĢlanır. Bu 
yoğurma esnasında fazla veya az yoğrulma sağlıklı olmayabilir, normal kıvamı verildikten 
sonra rulolar haline getirilir ve normal gramajlarda kesime baĢlanır. Kesilen köfteler avuç 
içerisinde yuvarlanarak bastırılmıĢ olarak düzgün bir Ģekilde tepsilere dizilir. Ġki veya üç sıra 
olan tepsiler dinlendirilmek üzere soğuk hava depolarına yerleĢtirilir. Dinlendirildikten sonra 
piĢirmeye hazır bir konuma gelmiĢtir.13 
 
 
 
 
 

                                                 
13 http://www.trabzon.org/akcaabat/akcaabat_koftesi.htm 
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Kuymak, Samsun'dan Artvin'e yani Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Erzurum 
illerinde çok popüler olan bir yemektir. Gürcistan, Dağıstan ve Kafkasya'nın bazı bölgerinde 
de çok popülerdir. Mısır unu, tereyağı ve genellikle minci adı verilen tuzlu çökelek (bazı 
yörelerde telli peynir veya su peyniri) peyniri kullanılarak yapılan mısır lapasının adıdır. 
Kuymak, Türkçe bir kelime olup Anadolu'nun baĢka yörelerinde peynir kullanılmadan 
hazırlanan arpa ve buğday lapalarını tanımlamak için kullanılmaktadır. Trabzon,  Erzurum, 
GümüĢhane, Bayburt, Ardahan-Posof'ta ve Artvin'in iç kesimlerinde kuymak, Ordu, Giresun 
ve Trabzon ġalpazarı'nda yağlaĢ (yağlı aĢ), Rize ve Artvin sahilinde muhlama, Trabzon'un 
Rumca konuĢulan köylerinde ve ÇamlıhemĢin'de havits adlarıyla da bilinmektedir. Tereyağı 
yerine kaymak kullanılarak hazırlanırsa Trabzon'da yayla kuymağı Rize'de hoĢmerim olarak 
adlandırılmaktadır. Mısır unu yerine bayat mısır ekmeğinin ufalanarak kullanılması 
durumunda ise yöresel ağızlara göre cumur, çumur ya da zumur olarak 
adlandırılmaktadır."Çürük" kuymak olarak da adlandırılmaktadır; yemeğe peynirin konması 
aĢamasına "peyniri çürütmek" de denmektedir. 

- Artvin usulü: Ġlk önce tencereye Artvin'e özgü kaymak konur. Kaymak yandıktan 
sonra yavaĢ yavaĢ mısır unu ilave edilir. Mısır unu ilave edildikten sona kaymakla 
beraber kavrulur ve bazen azar azar ılık su koyulur. Un kavuruldukça yavaĢ yavaĢ da 
yağ çıkmaya baĢlar. Sonra da tabağa konulup servis edilir. 

- Trabzon usulü: Yağ eritildikten sonra mısır unu ile biraz kavrulur. Yağ salınmaya 
baĢlayınca 'soğuk' su ilave edilir. Minzi peyniri ya da imansız peynir konulabilir. 
Kaynayınca karıĢtırma iĢlemi bırakılır. Orta ateĢte fokurdayıp dibi kızarır ve yağ 
üstüne çıkınca kapatılır. Sıcak servis yapılır. 

- Rize usulü: GeniĢçe bir tavada tereyağı eritilip, mısır unuyla hafif kavrulur. Burada 
kullanılan mısır unu, balıkların kızartılırken kullandıkları mısır unundan daha kalınca 
öğütülmüĢ olandır. Ama diğeriyle de yapılabilir. Trabzon tereyağı kendine has 
reyhasıyla mısır ununu pembeleĢtirince kaynar su ilave edilir ve iyice karıĢtırılır. Bir 
süre sonra yağ kendini göstermeye baĢlar. Erzurum'a ait telli peynir ilave edilir ve kısa 
süre hızlıca karıĢtırılır. 

- Iğdır usulü:Tavaya yağ konularak eritilir. Eritilen yağa sarıkök ilave edilir. Diğer 
tarafta bir kap içerisinde hazırlanmıĢ su, un, tuz karıĢımı erimiĢ yağın içine yavaĢ 
yavaĢ dökülüp hızlı hızlı karıĢtırılır. PiĢince ateĢten alınıp üstüne kepleme dökülür. 

Kepleme ise Nabat Ģekeri, tarçın, akkök, muğek ve karabiberden oluĢan, Ġran'dan 
gelen bir karıĢımdır.14 

Çılbır: 

 

Fotoğraf: http://static.uzmantv.com/ 

Çılbır yumurta ve yoğurtla yapılan lezzetli bir yemek. Sahanda yumurta piĢirmek 
kadar kolay olan çılbır yapmanın püf noktası ise kaynar suya kırılan yumurtaların dağılmadan 
kalması. GeniĢçe bir sahanın yarısına kadar su koyulur. Tuz ilave edilir ve su kaynatılır. 
Kaynayan suyun içine yumurtalar kırılır. Sahanın kapağı kapatılır ve yumurtalar kayısı 
kıvamına gelene kadar piĢirilir. Sarımsaklar dövülür ve yoğurtla karıĢtırılır. Sarımsaklı yoğurt 
tabaklara konulur. Yumurtalar süzülür ve tabağa alınır. Harlı ateĢte tereyağını toz kırmızı 
biber ve tuzla kızdırılır. Hazırlanan tereyağlı sos yumurta ve yoğurdun üzerinde gezdirilir.15 

Günümüzde yemek yeme biyolojik bir ihtiyaç olmaktan çıkmıĢtır. Yiyecek ve 
içecekler, her seyahatin ayrılmaz bir parçasını teĢkil etmektedir. Bir ülkeye tatile giden 
yabancı uyruklu turistler, o ülkenin kültürü hakkında bilgi edinmenin yanı sıra yöresel 
yemeklerin tadına da bakmak istemektedirler. Böylece alternatif turizmin bir türü olan 
gastronomi turizmi oluĢmaya baĢlamıĢtır.  

KüreselleĢme süreci ve beraberinde gelen fast food olgusuna rağmen son yıllarda 
turistler gürültüden, trafikten, stresten kaçıp sesiz sakin yerlere gitmeyi ve alternatif turizm 
türlerini tercih ettikleri görülmektedir. Gün geçtikçe insanların, özellikle de gurmelerin, 
değiĢik mutfak kültürlerine ilgileri artmaktadır. Diğer turizm türlerinin yanı sıra gastronomi 
turizminin ülke tanıtımında önemli bir yere sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla bu 
çalıĢmada alternatif turizm güzergahı olarak Bulgaristan‘da az bilinen Karadeniz mutfağı 
kısaca tanıtılmıĢtır. Ancak bu bağlamda kapsamlı araĢtırma ve tanıtımların yapılması, yemek 
turları, yemek festivalleri vb. etkinliklerin düzenlenmesi etkili bir reklam olabilir.  
 

KAYNAKÇA 
Can, Sünnetçioğlu, Durlu-Özkaya 2012: Can AyĢe; Sünnetçioğlu Serdar ve Durlu-

Özkaya Fügen. Füzyon Mutfağı Uygulamalarının Gastronomi Turizminin GeliĢimine Katkısı, 
13. Ulusal Turizm Kongresi, 6-9 Aralık 2012, Antalya  

                                                 
14 http://tr.wikipedia.org/wiki/Kuymak 
15 http://rehber.uzmantv.com/cilbir-tarifi 
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БЕЛЕЖКИ КЪМ „АЛИАНИТЕ В ГЕРЛОВО‖ ОТ МИНКО ПЕНКОВ 
 

 Ст. н. с. Минко Пенков (1922 – 2003) е роден в с. Борина, Троянско. През 1951 г. 
той се дипломира по специалност „История‖ в Софийския университет. От 1955 до 
1982 г. с известно прекъсване работи в Историческия музей в град Шумен, към отдел 
„Османистика‖. През 1972 г. придобива научното звание старши научен сътрудник след 
успешна защита на хабилитационен труд на тема „Герлово. Поселищно, демографско и 
историко-етнографско изследване‖.1  Автор е на редица преводи и научни трудове по 
османистика и история на Шуменския край през периода на османското владичество. 
Някои от тях: 

Пенков 1956: Пенков, М. Върбишките султани Гераи – Във: В. Коларовградска 
борба, №60/ 28 юли, 1956. 

Пенков 1960: Пенков, М. Турски надгробни паметници от Коларовград. – В: 
Известия на Народния музей – Коларовград, 1, 1960, 105 – 120. 

Пенков 1963: Пенков, М. Турски каменни надписи от Коларовград. – В: 
Известия на Народния музей – Коларовград, 3, 1963, 75 – 90. 

Пенков 1967: Пенков, М. Турски архивни документи за черкезите в Герлово. – В: 
Известия на Народния музей – Шумен, Кн. IV (1967), 145 – 156. 

Пенков 1970: Пенков, М. Български печати на османотурски език в Шумен и 
Шуменско. – В: Музеи и паметници на културата, X, 1970, №3, 14 – 16. 

Пенков 1971: Пенков, М. Смядово: Материали и документи за историята на 
града под османско владичество. – В: Шумен и Шуменско: Изследвания, съобщени, 
документи и материали. Кн. 3, 1971, 5 – 21. 

Пенков 1972: Пенков, М. Поселищен и демографски облик на Шумен под 
османско владичество. – В: Известия на Народния музей – Шумен, 5, 1972, 116 – 146. 

Пенков 1973: Пенков, М. Селища и селищни имена в Герлово. – В: Известия на 
Народния музей – Шумен. Книга VI (1973), 283-310. 

Пенков 1993: Пенков, М. Документи за войнушката рая в Шуменско през XVI в. 
– В: Известия на Историческия музей – Шумен, 8, 1993, 84 - 100. 

Георгиева, Пенков 1996: Георгиева, Д., Пенков М. (Съст. и ред.).  Шумен и 
Шуменско – XV – XIX в. (Документи и материали). Исторически музей – Шумен 

 
* 
 

 Текстът на статията „Алианите в Герлово‖2 се публикува за пръв път в неговия 
автентичен вид при любезното съдействие на дъщерята на Минко Пенков - Павлина 
Пенкова. Заедно с него тук се помества и писмо от 1996 г., което авторът изпраща до 
Антонина Желязкова3, вероятно с предложение за нейното отпечатване. В него са 
очертани водещите принципи на събирателска и научно-изследователска работа: 
задълбочено познаване на културата и традициите на изследваната общност, научна 
прецизност, стремеж към обективно пресъздаване на непосредствено наблюдаваните 
явления и процеси: „А ако, все пак тя има кое що някакъв принос, то е защото при 
моите обиколки из Герлово, аз исках с очите си да видя, записвах си това-онова. 
Срещнах се с много хора, имах възможност да разговарям със старци, които точно 
отговаряха на въпросите ми. Алияните не са скъпи на думи, но имаше мъже, които 

                                                 
1 За него: Георгиева, Д. Минко Павлов Пенков.- В: Годишник на Музеите от Северна България. 

Том 10, 1984, 233. 
2 В оригинала „алияни‖. 
3 Проф. д-р Антонина Желязкова – османист и общественик, директор на Международния 

център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия (IMIR). 
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 Текстът на статията „Алианите в Герлово‖2 се публикува за пръв път в неговия 
автентичен вид при любезното съдействие на дъщерята на Минко Пенков - Павлина 
Пенкова. Заедно с него тук се помества и писмо от 1996 г., което авторът изпраща до 
Антонина Желязкова3, вероятно с предложение за нейното отпечатване. В него са 
очертани водещите принципи на събирателска и научно-изследователска работа: 
задълбочено познаване на културата и традициите на изследваната общност, научна 
прецизност, стремеж към обективно пресъздаване на непосредствено наблюдаваните 
явления и процеси: „А ако, все пак тя има кое що някакъв принос, то е защото при 
моите обиколки из Герлово, аз исках с очите си да видя, записвах си това-онова. 
Срещнах се с много хора, имах възможност да разговарям със старци, които точно 
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1 За него: Георгиева, Д. Минко Павлов Пенков.- В: Годишник на Музеите от Северна България. 

Том 10, 1984, 233. 
2 В оригинала „алияни‖. 
3 Проф. д-р Антонина Желязкова – османист и общественик, директор на Международния 

център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия (IMIR). 
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трудно отваряха уста, трябваше да дойдат „на кеф”, както се казва. На по-
приказливите пък, приемах съобщенията с най-голяма предпазливост и трябваше 
многократно да ги проверявам..”4 В писмото са определени също: структурата на 
изложението, общият характер, тематичната насоченост и наложителната 
информативна ограниченост на изпратените материали: „Съставено подборно, и след 
като се отдели по-значимото, тук са изложени фактите, най-напред с оглед на 
алиянските тук села с имената им, после с демографската статистика и етническия 
състав на това население, някои компоненти на бита, вероучение, обряди [узаконени 
от векове], и накрая алиянското тъй наречено общежитие - джем. Никак не съм се 
докоснал до сватбените обичаи и обреди, най-малко до обичаите, свързани с 
бременността, раждането и пр. И без това не бе по силите ми и е повече работа за 
жени все пак.‖  

В неголямата по обем статия М. Пенков следва регионалния подход като се 
насочва към слабо проучена историко-етнографска област - Герлово и по-конкретно 
към селата Ябланово, Малко село и Могилец. Записаното отразява състоянието на 
явленията през 60 и 70-те години на XX век - време, през което интересът в българската 
наука към общността на алианите, както и към историята и културата на етносите у нас 
е твърде слаб или ръководен от идеологически или политически интереси. Ето защо 
може да се подчертае, че съхраненото от изследователя на Герлово е ценен принос към 
обективното познание за богатите традиции на местното население. 

В изложението, етнографско по своя характер, се регистрират някои местни 
легенди и предания за създаването на селища и за техните основатели. По-специален 
акцент в него представляват някои топоними, както и – идеите за обяснение тяхната 
етимология. Алианите са представени с характерния си поминък – скотовъдството, 
който  според автора е свързан с номадския им произход; със специфичната им 
материална култура (традиционна къща, носия) и самобитното им духовно наследство. 
Специално място в текста е отделено на жената и на нейното място в алианската 
общност. Многократно и с разнообразни примери се илюстрират междуетническите 
взаимоотношения, сочи се различието между културата на алианите и на 
мюсюлманите-сунити5 и са регистрирани някои стереотипни представи, жизнени и 
днес. Теренистът отразява различни гледни точки към изследваната група – на самите 
алиани, на мюсюлманите – сунити и на българите – християни. Регистрирани са и 
някои популярни легенди за произхода на алианите в Герлово, които отразяват 
български национални митове.   

Сведенията за религиозността и за религиозните практики у алианите са 
поднесени от позицията на външния за общността наблюдател като се обелязват 
естествените промени, настъпили след 50-те години, през периода на налаган атеизъм. 
По-подробно авторът се спира на някои религиозни легенди, на сведения за алиански 
свети места (тюрбета) в Герлово. Отбелязани накратко са и промените, които настъпват 
в погребалната обредност под влияние на процесите на модернизация. Наред с това не 
са пренебрегнати и някои дискусионни мнения за произхода на алианите. Но целта на 
автора не е да критикува тези становища, по-скоро неговата задача е обективно да 
запише и да съхрани това, което самият той непосредствено е наблюдавал  – живи 
следи от една  „самобитна‖ култура, която придава „колорит‖6 на Герловския край. 
Наред с това изложението привлича с достъпните си език и стил, което го прави 
разбираемо за по-широка читателска аудитория. С някои названия като „дервишки 

                                                 
4 Правописът и пунктуацията на оригинала са запазени. 
5 Авторът употребява етноконфесионима „турци‖ вместо „мюсюлмани – сунити‖ 
6 По думите на Минко Пенков. 

манастири‖, „черкуват се‖ и пр., несъмнено инспирирани от християнството, днес е 
трудно да се съгласим.  

След 90-те години на XX век с откриването на познанието за Другия в 
българската наука се осъществяват множество специализирани научни изследвания и 
се публикуват ценни трудове, свързани с проблематиката на хетеродоксния ислям на 
Балканите.7 Статията на шуменския османист Минко Пенков е стойностно 
предизвестие към тази дейност и сериозна заявка за необходимостта от нейното 
осъществяване. 
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    Запознах се с известния шуменски османист Минко Пенков през 1972 г. Той бе 
висок и слаб човек, изправен и строен, с усмихнато лице и ведър поглед. Скоро бях 
назначена в Института по история (днес Институт за исторически изследвания) при 
БАН. В нашата секция по история на България през ХV-ХІХ в. предстоеше да бъде 
обсъден трудът му ―Герлово (Поселищно, демографско и историко-етнографско 
изследване). Шумен, 1972 г.‖, включващ повече от 345 страници. Името на автора бе 
написано ―Минко Пенков, н. с. по османистика‖. Имах възможност за кратко време да 
се запозная с монографията и да извадя на 18 страници в ръкопис данни и текстове, 
които най-много ме интересуваха. 
     По това време ми бяха вече известни неговите значими статии върху 
шуменските надгробни и строителни надписи от османско време, тъй като в къщи се 
намираха І и ІІ том от Известията на музея в Шумен (тогава Коларовград), издадени 
през 1960 и 1963 г. във Варна. Те включват: описание, превод на български език, 
коментар, анализ и факсимилета на по-важните надгробни и строителни надписи от 
града, данни за текстовете, езика и стила им, за гробищата, за украсата върху 
мраморните плочи, за майсторите каменоделци и краснописци, за известни личности, 
живели в Шумен, за стари сгради и квартали от османско време, пояснения на термини. 
И до днес те са запазили значението си като незаменими източници за шуменската 
история. Единственото липсващо в тях е разчетен текст на османотурските надписи в 
транскрипция. Когато анализира строителните надписи от града, авторът отделя място 
и за хронограмите им. И до сега няма у нас публикация, в която да са включени осем 
хронограми в надписи от едно и също селище. 
    По-късно ми стана известно, че по същото време – около 1960 г. М. Пенков е 
имал и контакти с полския османист Ананияш Заянчковски, посетил Шумен и издал 
два надписа от града, както и с Петър Миятев, който още през 1938 г. е писал статии за 
епиграфски паметници в Шумен.  
    В непубликувания труд върху Герлово М. Пенков дава важни сведения за 
историята, демографията, етнографията и поселищната история на района. Но освен 
това той включва и съществени данни за епиграфските паметници на арабско писмо на 
османотурски език там. Предава и на латиница без транскрипция текстовете им и 
превода им на български език - на места с кратък коментар. Авторът отбелязва, че само 
няколко джамии в Герлово имат османски надписи (с. 334). На първо място Пенков се 
спира на сарая на Гираите във Върбица. Съобщава ни за ―възхвалата в чест на Масуд 
Гирай, доскоро пазена.‖ Обръща внимание, че ―Стопаните й вероятно са я отнесли в 
Стамбул.‖ Тази възхвала се състояла от 24 полустиха на ―изискан османотурски език и 
изящен персийски несталик‖. После предава разчетения текст на този надпис и превода 
му на български език (с. 321-323). Тук давам само края на надписа: 
 

―[12a] Söyledim Akif gayıbdan mısra-i tarihini[:12b] Yaptı i`la kasr-ı nev tarh-i 
bibedel Masud Giray[. 13] Sene 1251 [.] - [12a] Казах датата, посочена от Акиф [: 12б] 
“Направи Масуд Гирай нов, висок сарай, който няма равен на себе си.” [13] Година 
1251/1835.‖ 
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    С малка корекция можем да доуточним превода: [12a] Ариф каза (получи) от 
Невидимия свят стиха с хронограмата [:12б] Месуд Гирай направи най висок 
несравним дворец с нова подредба (с ново разпределение) [.] 
 
    М. Пенков добавя, че името на строителя не е споменато.8    Също така Пенков 
пише, че името на ―автора на възхвалата е във винетка отстрани‖, но в същност автор 
на възхвалата е споменатият по-горе Акиф, който е съставил текста на надписа и 
хронограмата, а във винетка отстрани е името на краснописеца, изработил надписа:  
 
 ―Nemika (nammaka, бел. К.В.) el-аbdülmüznib el-hac Hüseyin el-Hamdi, gafar-u lahi 
(gaferallah lehü, бел. К.В.)– Написа грешният Абдюлмюзниб (грешният роб, бел. К.В.) 
Хаджи Хюсейн Хамди, Бог да опрости греховете му!‖ 
 
    От запазения чрез М. Пенков надпис разбираме, че във Върбица, Герлово и 
областта е живял поет на име Ариф и краснописец на име Хаджи Хюсейн Хамди. 
Става ясно, че строежът на новия сарай бил завършен през 1251*9 г. Х. = 29. 04. 1835, 
сряда – 18. 04.1836*, понеделник.  
    Освен за сарая на Гираите във Върбица Пенков предава и текстовете на надписи 
на джамии и чешми от селата Пъдарино, Долно Новково, Плъстина и Методиево. На 
тях ще се спра в друго изследване.  
    Втори период на по-преки контакти с М. Пенков бе времето 1982-1988 г. През 
май-юни 1982 г. бях получила от професорите Ал. Фол и Кирил Йорданов, които 
правеха по Програма ―Гетика‖ теренни проучвания в района на Свещари, ксерокопие 
от един препис на Житието на Демир баба с молба да ги информирам за съдържанието 
му. Тази ―Книга – Свето писание за Демир баба султан‖ се състоеше от 186 страници 
ръкопис на арабица на османотурски език с вмъквания на арабски език и приписки от 
по-ново време, от 1948 г. и пр. Тя включва и данни за историята, религията и бита в 
много селища в България. Информирах ги доста подробно на 50 страници машинопис и 
до края на 1984 г. транскрибирах на арабица и латиница цялото житие, извлякох на 
фишове географски и лични имена и термини, като на места и превеждах на български. 
От един ръкописен албум на М. Стайнова и Н. Панайотов научих, че изглежда 
оригиналът на този препис се пази в Историческия музей в Шумен, както и че М. 
Пенков работи върху него. Не ми бе удобно да публикувам върху Житието, знаейки, че 
друг работи върху него. Затова периодически писах на М.  Пенков няколко писма с 
молба да ме осведоми публикувал ли е нещо върху това съчинение и продължава ли да 
работи върху него. На 28. 04. 1988 г. се срещнахме в София. Той ме осведоми, че се е 
отказал да работи върху Житието и ми предаде работните си фотокопия от повечето 
страници. Също ми даде две тетрадки, в които имаше преписи на арабица главно от 
приписките след 186-те страници основен текст на арабица. След това вече аз издадох 
няколко статии и една студия от 50 печатни страници с анализ на текстове от Житието 
на Демир баба. Ръкописа представих на конференция на Софийския университет и 
Музея в Каварна. 
    Косвено съм поддържала връзката с ерудирания османист като непрекъснато 
при нужда съм използвала и използвам в изследвания  неговите публикации върху 
епиграфски паметници и печати от Шумен, изследвания върху историята на града и 
района, публикувани в Известията на музея в Шумен, както и ценния му труд в 
съавторство с Доротея Георгиева “Шумен и Шуменско, ХV-ХІХ век”, издаден през 
                                                 
8 Така е в повечето строителни надписи у нас, отбелязва се дарителят, но рядко и майсторът – строител. 
9 Звездичката показва високосна година. 

1996 г. Този сборник включва документи и материали за историята на града и района от 
края на ХІV век до Освобождението. Трудове на Минко Пенков съм използвала и 
използвам и при преподавателската си работа по няколко дисциплини в Софийския и в 
Шуменския университети. Някои от тях са включени и в библиографиите към 
конспектите  и учебните програми поне по четири различни дисциплини. 
    Последната ни среща с изтъкнатия османист стана през 2003 г. в Шумен, където 
аз преподавах през 1999/2000 г. По инициатива на доц. Венета Янкова бяхме поканени 
в дома му в Шумен. Срещата мина много сърдечно в приятни и полезни разговори. 
Посрещнаха ни много радушно самият М. Пенков и жена му. Обсъждахме въпроса за 
османистичните дисциплини – османотурски език, история на турския език и 
историческа граматика, османотурска дипломатика и палеография, османски извори за 
българските земи и пр., които тогава се преподаваха в трети и в четвърти курс. 
Радвахме се, че има няколко дипломни работи и много курсови работи, в които са 
приложени знанията на студентите по османотурски език, свързани с проблеми от 
миналото на различни селища в България, и коментирахме темите им. Отделихме и не 
малко време на писмените извори за историята на Шумен и Шуменско. Спряхме се на 
Житието на Демир баба и съдържанието му, на някои важни османотурски документи 
за града и района през ХVІ-ХІХ в., на ред съществени строителни и надгробни надписи. 
Стана въпрос и за печатите на различни еснафи. Почти по всички споменати въпроси 
М. Пенков имаше основни и широки  познания и бе публикувал много материали. На 
раздяла домакинът ни ми подари някои ксерокопия от писмени източници на арабско 
писмо за българските земи и Османската империя, върху които вероятно е работил. 
Помоли ни да се заинтересуваме какво става с труда му за Герлово, предаден за печат в 
Издателството на БАН. 
    В действителност, аз бях прочела в един каталог на Издателството на БАН, че 
предстои да бъде издаден трудът на М. Пенков ―Герлово‖. Когато се върнах в София се 
свързах с няколко редактори и служебни лица в издателството. Не можах да получа 
положителна информация нито по въпроса за издаването, нито дали трудът е налице. 
Обърнах се за съдействие и към някои колеги, които работеха в сградата на 
издателството, но и от тях не получих положителен отговор. Оставаме с надеждата този 
полезен труд да се открие някой ден. 
    Всички ние, които сме познавали М. Пенков и творчеството му, ще си спомняме 
за него като за един изключително добър човек, съвестен и компетентен труженик на 
науката. До днес все още няма учен, който да е заел обширното място на този изтъкнат 
османист в проучването на почти всички видове османотурски писмени източници за 
културата, религията, топонимията и историята на Шумен и района му, нито някой, 
който да е направил толкова много писмени извори от и за областта достояние на по-
широк кръг читатели – специалисти и неспециалисти. 
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    С малка корекция можем да доуточним превода: [12a] Ариф каза (получи) от 
Невидимия свят стиха с хронограмата [:12б] Месуд Гирай направи най висок 
несравним дворец с нова подредба (с ново разпределение) [.] 
 
    М. Пенков добавя, че името на строителя не е споменато.8    Също така Пенков 
пише, че името на ―автора на възхвалата е във винетка отстрани‖, но в същност автор 
на възхвалата е споменатият по-горе Акиф, който е съставил текста на надписа и 
хронограмата, а във винетка отстрани е името на краснописеца, изработил надписа:  
 
 ―Nemika (nammaka, бел. К.В.) el-аbdülmüznib el-hac Hüseyin el-Hamdi, gafar-u lahi 
(gaferallah lehü, бел. К.В.)– Написа грешният Абдюлмюзниб (грешният роб, бел. К.В.) 
Хаджи Хюсейн Хамди, Бог да опрости греховете му!‖ 
 
    От запазения чрез М. Пенков надпис разбираме, че във Върбица, Герлово и 
областта е живял поет на име Ариф и краснописец на име Хаджи Хюсейн Хамди. 
Става ясно, че строежът на новия сарай бил завършен през 1251*9 г. Х. = 29. 04. 1835, 
сряда – 18. 04.1836*, понеделник.  
    Освен за сарая на Гираите във Върбица Пенков предава и текстовете на надписи 
на джамии и чешми от селата Пъдарино, Долно Новково, Плъстина и Методиево. На 
тях ще се спра в друго изследване.  
    Втори период на по-преки контакти с М. Пенков бе времето 1982-1988 г. През 
май-юни 1982 г. бях получила от професорите Ал. Фол и Кирил Йорданов, които 
правеха по Програма ―Гетика‖ теренни проучвания в района на Свещари, ксерокопие 
от един препис на Житието на Демир баба с молба да ги информирам за съдържанието 
му. Тази ―Книга – Свето писание за Демир баба султан‖ се състоеше от 186 страници 
ръкопис на арабица на османотурски език с вмъквания на арабски език и приписки от 
по-ново време, от 1948 г. и пр. Тя включва и данни за историята, религията и бита в 
много селища в България. Информирах ги доста подробно на 50 страници машинопис и 
до края на 1984 г. транскрибирах на арабица и латиница цялото житие, извлякох на 
фишове географски и лични имена и термини, като на места и превеждах на български. 
От един ръкописен албум на М. Стайнова и Н. Панайотов научих, че изглежда 
оригиналът на този препис се пази в Историческия музей в Шумен, както и че М. 
Пенков работи върху него. Не ми бе удобно да публикувам върху Житието, знаейки, че 
друг работи върху него. Затова периодически писах на М.  Пенков няколко писма с 
молба да ме осведоми публикувал ли е нещо върху това съчинение и продължава ли да 
работи върху него. На 28. 04. 1988 г. се срещнахме в София. Той ме осведоми, че се е 
отказал да работи върху Житието и ми предаде работните си фотокопия от повечето 
страници. Също ми даде две тетрадки, в които имаше преписи на арабица главно от 
приписките след 186-те страници основен текст на арабица. След това вече аз издадох 
няколко статии и една студия от 50 печатни страници с анализ на текстове от Житието 
на Демир баба. Ръкописа представих на конференция на Софийския университет и 
Музея в Каварна. 
    Косвено съм поддържала връзката с ерудирания османист като непрекъснато 
при нужда съм използвала и използвам в изследвания  неговите публикации върху 
епиграфски паметници и печати от Шумен, изследвания върху историята на града и 
района, публикувани в Известията на музея в Шумен, както и ценния му труд в 
съавторство с Доротея Георгиева “Шумен и Шуменско, ХV-ХІХ век”, издаден през 
                                                 
8 Така е в повечето строителни надписи у нас, отбелязва се дарителят, но рядко и майсторът – строител. 
9 Звездичката показва високосна година. 
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Катерина Венедикова и Минко Пенков, 2003. Снимка: Венета Янкова 


