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~ FiKRET TüRKMEN 

b) Divan Edebiyatı. Hikayeyi modern 
anlamda değerlendiren araştırmacılar ço
ğunlukla Türk edebiyatında hikaye ve ro
manı Tanzimat'la başlatırlar. Ancak Türk
ler'in bu türde, İslamiyet'ten önceki dö
nemlere kadar giden bir geleneği olduğu 
bilinmektedir. İslamiyet'in kabulünden 
Tanzimat'a kadarki dönem içinde ise hi
kaye tarzına uygun manzum ve mensur 
pek çok eser kaleme alınmıştır. Bunlar 

destaniara ve efsanelere kadar uzanan 
bir çizgide kısmen tercüme veya bir çeşit 
uyarlama yoluyla meydana getirilmiş, kıs
men de şairlerin muhayyilesinden doğ
muş veya bizzat yaşanmış olayların hika
ye veya romanı çağrıştıran örnekleridir. 

Eski Türk toplumlarında hikayenin 
amacı insanları dini-ahlaki yönden eğit
mek, onların olgun insan olmasını sağla
maktır. Bu özellik, hikayelerin birçoğunun 
halk hikayesi çerçevesine girmesine yol 
açmıştır. Saray hayatının gelişmesi, İran 
edebiyatının zamanla önem kazanması 
ve saray çevresinde toplanan şairlerin bu 
etki altında eserler kaleme almaya baş
lamasıyla birlikte hikaye anlayışı giderek 
halk hikayelerinden ayrılmaya başlamış
tır. Hem halk edebiyatı hem de klasik ede
biyatın içinde aynı konuların ele alınma
sının sebebi, bunların değişik bilgi ve se
viyede insanlar tarafından farklı üsiOp
larla yazılmış veya okunmuş olmasıdır. 
Klasik edebiyatta Hüsrev ve Şirin adıyla 
yazılan mesnevi konusunun halk edebi
yatında Ferhad ile Şirin şeklinde anlatıl
ması bu farklılığın örneklerinden biridir. 
Böylece zamanla yön değiştiren ve daha 
işlenmiş bir dil ve üsiOba bürünen tarih, 
siyer. men kı be. efsane, kıssa, latife gibi 
anlatıma dayalı pek çok klasik eser bazan 
hikaye genel adıyla anılmış, bazan da hi
kaye denilebilecek biresere bu isimler
den biri verilmiştir. Olay anlatırnma daya
nan manzum veya mensur birçok eser 
ya hikaye olarak nitelendirilmekte veya 
söz konusu isimlerden biriyle anılmakta
dır. Bu terim karmaşası adı geçen türle
rin birbirine yakın veya en azından bir
biriyle ilişkili bir durum göstermesinden 
kaynaklanmaktadır. Yani hikayeler de tıp
kı destan vb. türlerde olduğu gibi zaman 
zaman mucize, menkıbe, keramet veya 
hayal ürünü olaylarla bezenmiş, hatta bu 
çeşit motiflerle kaynaşmış olabilir. Bu du
rumda söz konusu eserlerin az çok farklı 
tür adlarıyla anılması tabiidir. 

İster nesir ister nazım olsun, klasik hi
kayelerin çoğunda dil ve ifade divan ede
biyatının diğer metinlerine oranla halk 
diline daha yakındır. Hatta bazı hikayeler
de veya aynı hikayenin varyantiarı arasın
da kaleme alındığı coğrafyanın sosyal 
özelliklerini ve dil hususiyetlerini de gör
mek mümkündür. Dildeki bu yalınlık men
sur hikayelerde biraz daha fazladır. An
cak hikayelerin arasına serpiştirilen man
zum parçalarda sanat endişesi ön plan
da geldiğinden bu kısımlarda adeta ede
bi kudretini ve şairliğini göstermeye çalı
şan hikayeci daha ağır bir dil kullanır. Ba-
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zan seeilere ağırlık veren, çeşitli tamla
malar ve kelime oyunları ile dolu cümle
lerle anlamı ve olayın akışını kaybettiren 
sanatkarane mensur hikayeler de yazıl
mıştır. Bu hikayelerde ise manzum şekil
lerin daha rahat okunduğu söylenebilir. 
Esasen bu tür hikayelerde konunun hü
ner göstermek için bir araç gibi düşünül
düğü anlaşılmaktadır. Bundan dolayı çok 
defa akıl ve mantığın sınırlarını zorlayan 
olaylar bir masal havası içinde verilir. Hi
kaye kahramanı olarak seçilen yönetici sı
nıfa dahil kişiler (padişah. şehzade vb.) 
olağan üstü bir güç yanında pek çok hü
nere daha küçükken sahip olurlar. Yer ve 
zaman kaydından, tabiilikten uzak göste
rilen bu tür kahramanların yaptıkları iş
ler mantık dışı bir atmosferde gerçekle
şir. Bütün klasik edebiyatlarda görüldü
ğü gibi idealize edilmiş olan kahramanlar 
daima birinci sınıf kişiliğe sahiptir; güzel
leri çok güzel, iyileri çok iyi, kötüleri çok 
kötüdür. Korkunç olaylar, savaşlar, deniz 
yolculukları , rüyalar, büyü ve tılsım çe
şitleriyle dolu hikaye örgüsünde genellik
le aşk maceraları anlatılır. Bu hikayeler
de kader ve tesadüfler büyük rol oynar. 
abartmalar tabii hadiselere üstünlük sağ
lar. Klasik hikayelerde sanat gösterme en
dişesiyle daha ziyade nazım tercih edil
miştir. 

Anadolu'da klasik edebiyatın başladığı 
deviriere kadar Türk hikayeciliği genellik
le halk hikayesi biçiminde devam eder. 
Klasik edebiyatın teşekkülü ve İran ede
biyatındaki mesnevi nazım şeklinin be
nimsenmesiyle birlikte özellikle manzum 
hikayede önemli bir gelişme görülür. Ni
tekim daha sonraki dönemlerde nesir kü
çümsenen bir anlatım şekli olmuş. hika
yeler daha çok mesnevi nazım şekliyle 
kaleme alınmıştır. Klasik manzum hika
yelerin aruz vezniyle yazılmasına rağmen 
çok defa halk diliyle söylenmiş olmaları, 
bunların geniş halk kitlelerine hitap etti
ğini ve arka planında halk hikayesi gele
neğinin bulunduğunu gösterir. Ancak ori
jinal örnekleri Fars edebiyatından seçilen 
klasik mesnevilerde durum farklıdır ve bu 
tür eserlerde şairler, örnek alınan mesne
viyi aşma gayesiyle genellikle sanatkara
ne bir üsiGp kullanmışlardır. 

Divan edebiyatında mesnevi tarzında 
yazılan ve daha çok ünlü aşk maceraları
nı konu alan klasik hikayelerin en önem
lileri şöylece sıralanabilir: XIV. yüzyıl: Yu
suf u Züleyha (Şeyyad Hamza), Hüsrev 
ü Şirin (Kutb, Fahrl). Hurşidname (Şey
hoğlu Mustafa. Hurşid ü Ferahşad), Sü
heyl ü Nevbahar (Hoca Mesud), Varka 
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vü Gülşah (Yusuf Meddah), Işkname 
(Mehmed), Gül ü Hüsrev (Tutmacı). XV. 
yüzyıl: Leyla vü Mecnun (Edirneli Şa
hid!, Ali Ş!r Neval), Yusuf u Züleyha 
(Hamdullah Hamdi), Cemşid ü Hurşid 
(Ahmed!. Cem Sultan), Hüsrev ü Şirin 
(Şeyh!), Hümô. vü Hümô.yun (Cemal!). 
Mihr ü Müşteri (Münlrl İbrahim), Mihr 
ü Vefa (Ümm!Tsa). Gül ü Sabfı (Necati 
Bey). Hüsn ü Nigô.r (Bihiştl) XVI. yüz
yıl: Leyla vü Mecnun (Bihiştl, Hamidi
zade Ce lll!, Fuzull). Ahmed ü Mahmud 
(Zat!), Şem' ü Pervô.ne (Zat!, Larnil Çe
lebi). Yusuf u Züleyha (Kemalpaşazade, 
Hamidizade Cellll, Taştıcalı Yahya). Hüs
rev ü Şirin (Ahmed Rıdvan, Hamidizade · 
Cellll, Perhad ü Şirin adıyla Larnil Çele
bi). Guy u Çevgan (Lamii Çelebi), Va
mık u Azra (Lamii Çelebi, Kalkandelen
li Muldl). Gül ü Nevruz ( Kalkandelenli 
Mu!dl). Veys u Rô.min (Lamii Çelebi). 
Edhem ü Hümô. (Lamii Çelebi). Cemşid 
ü Hurşid (Abdi). Şah u Geda (Taşlıcalı 
Yahya), Mihr ü Mah (Kıyasl. All Mus
tafa Efendi, Zarmı. Gül ü Bülbül (Kara 
Fazll; Il. Gazi Giray, Bekayl). Mihr ü Vefô. 
(Bursalı Haşiml, All Mustafa Efendi). Ni
yaznô.me-i Sa'd ü Hümô. (Abdi). Ferruh 
u Gülruh (Na'tl), Cemşah u Alemşah 
(Bihiştl Ramazan), Şô.hid ü Ma'na (Vücu
dl), Hayal ü Yar (Vücudl). Behram u 
Zühre (Fikri Derviş). Hurşid ü Mihr (Fik
ri Derviş). Mihr ü Nahid (Fikri Derviş). 
Hüsn ü Dil (Vali Ahmed) . XVII. yüzyıl: 
Yusuf u Züleyha (Bursalı Heval Musta
fa), Hüsrev ü Şirin (Nev'lzade Ata!, Hil
yetü'L-e{kar adıyla, Fasih Ahmed Dede). 
Celal ü Cemal (Safi Mustafa). XVIII. yüz
yıl: Yusuf u Züleyhô. (Heval Abdurrah
man). Hayrabad (Nabl). Leylô. vü Mec
nun (Örfl Mehmed). Edhem ü Hüma 
(Sabit, Na'tl Mustafa). Hüsn ü Aşk (Şeyh 
Galib). Can u Cô.nan (Refl-i Amidl). 

Klasik hikayeler yapılarına. konularına, 
kahramaniarına ve kaynaklarına göre sı
nıflandırılmıştır (Levend, TDAY Belleten 
1967, s. 72; Mazıoğlu, s. 19-20; Boratav, 
Halk Hikaye/eri, s. 34 vd .). Yapılarına göre 
manzum, mensur ve manzum-mensur 
olmak üzere üç gruba ayrılmış; man
zum olanlar romanesk mesneviler ve kü
çük hikayeler. mensur olanlar da müsta
kil büyük hikayeler, çerçeve hikayeler ve 
küçük hikayeler şeklinde tasnif edilmiş
tir. Konularına göre ise gerçek hayattan 
ve tarih! olaylardan alınanlar, aşk mace
rasını anlatanlar yahut ahlaKi, dini, tasav
vufl konuları ihtiva edenler olmak üzere 
ikiye ayrılmıştır. Kahramaniarına göre de 
gerçek ve efsanevl kişilerin, hayvanların 
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ve cansız varlıkların yer aldığı hikaye grup
ları düşünülebilir. Hikayeterin en yaygın 
ve benimsenmiş tasnif şeklinde ise kay
nakları dikkate alınır. Buna göre hikaye
ler tercüme, telif ve adaptasyon özelliği 
gösterir. Mesnevilerin dışında kalan kla
sik mensur hikayeler bu son tasnif siste
mine göre şöyle gruplandırılabilir: 

a) Tercüme Hikayeler. Bunlar. Türkler'in 
İslamiyet' i kabulünden sonra özellikle 
i ran ve Arap edebiyatından tercüme yo
luyla alınan hikayelerdir. Klasik Türk ede
biyatında eserler ya astma sadık kalına

rak çevrilmiş veya ekleme ve çıkarmalar
la değiştiritmiş ya da sadece muhteva esas 
alınarak yeniden şekiilendirilip Türk- İs
lam kültürüne adapte edilmiştir. Tercü
meler genellikle Farsça'dan, kısmen de 
Arapça'dan yapılmıştır. Farsça'dan yapı

lan çeviriterin başında Kelile ve Dimne 
gelir. Çerçeve hikaye tekniğiyle yazılmış 
hayvan hikayeleri külliyatı olan bu eseri 
aynı türden Merzübanname takip eder. 
Sadreddin Şeyhoğlu tarafından bazı kü
çük değişiklikler ve eklemelerle çevrilen 
bu eser didaktik bir hayvan hikayeleri 
külliyatıdır. Envô.r-ı Süheyli'yi XVI. yüz
yılda Alaeddin Ali Çelebi münşiyane bir 
üslupla ve Hümayunname adıyla yeni
den kaleme almıştır. XV. yüzyıla ait olan 
Bahtiyamame ve Hikdye-i Ucube vü 
Mahcube ile Kahramannô.me çevirileri 
de yine çerçeve hikaye tekniğiyle yazılmış
tır. Ziyaeddin Nahşebl'nin Tutiname'si, 
Firdevsl'nin Şahname'si, Cemaleddin Mu
hammed Avfl'nin Cevô.mi'u'l-J:ıikayô.t ve 
levô.mi'u'r-rivayat'ı (tercümesi Celalza
de Salih Çelebi). Fettahl'nin Hüsnü Dil'i 
(tercümeleri Larnil Çelebi ve Ahi), Seka
yi'nin Şirvan Şah ve Şemayil Banu'su, 
Muhammed Abdülkerlm b. Muham
med'in Sindbfıdname'si, Sa'dl-i Şlrazl'
nin Gülistan'ı ile Kıssa-i Firuzşah, Dô.s
tô.n-ı Ferruh u Hüma ve Kıssa-i Kırô.n-ı 
Habeşi gibi eserleri de XVI. yüzyılda 
Türkçe'ye aktarılan hikaye külliyatlarıdır. 
Bunlardan başka Kıssa-i Celfıl ü Cemal, 
Kıssa-i Şehr-i Şatıran, Kıssa-i Müsey
yeb, Haverannô.me, Kıssa-i Melike-i 
Şehzade-i Rum, Kıssa-i Melik Beh
men, Heft Peyker, İskendername ve 
mensur Leyla vü Mecnun da Farsça'
dan Türkçe'ye çevrilen eserlerdir. Arap
ça'dan yapılan tercümeler ise sayıca az 
olmakla beraber etki bakımından önem
lidir. Bunların başlıcaları elf leyle ve leyle, 
Kur'an'dan kaynaklanan kıssa-i Yusuf, bir 
aşk hikayesi olan Mikdad ü Miyô.se, Ebu 
Ali et-Tenuhl'nin müstakil hikayelerden 
oluşan el-Ferec ba'de'ş-şidde'sinin bir 

kolu, 'Anterename, Silvanü'l-muta', di
ni, ilmi bir eser olan lfikdye-i Beşir ü 
Ş ad an, hayvan hikayeleri külliyatı ~ıstô.
sü'd-devran, Müstedrefve Fransızca çe
virisinden aktarılan Arapça menşeli El
tü'n-nehar ve'n-nehô.r'dır. Bunların ya
nında bir de Aisopos hikayeleri çevirisi 
vardır. Bu hikayeterin XVI. yüzyılda Batı 
dillerinden Türkçe'ye aktanldığı tahmin 
edilmektedir. 

b) Telif Hikayeler. İslami kültürle tanı
şan Türkler, bu kültür dairesi içinde ken
di duygu ve düşüncelerinin mahsulü olan 
telif eserler de meydana getirmişlerdir. 

ilk telif hikayeterin dini konulu ve men
sur olduğu tahmin edilmektedir. Kaynak
ların belirttiği ilk telif eser XV. yüzyıl son
larında yazılan, Anabacı veya Bursalı 
Hoca Abdürrauf Hikô.yesi adlarıyla da 
bilinen Hikdye-i Dendaniyye'dir. Vahdl 
Cafer Çelebi tarafından kaleme alınan 
eser, sosyal muhtevalı olup tek vak'a ku
ruluşuna sahip gerçekçi büyük bir hikaye 
veya küçük bir romandır. XVI. yüzyılda Ci
nan!' nin yazdığı Bedayiu '1-ô.sar ise müs
takil küçük hikayelerden oluşan yine sos
yal muhtevalı bir eserdir. Aynı yüzyılın so
nunda Derviş Hasan Mehdi'nin iki karde
şin hikayesini konu alan Kıssa-i Ebu Ali 
Sina ve Ebü'l-Hô.ris'i, XVII. yüzyıldaGen
cine-i Hikmet adıyla Seyyid Ziyaeddin 
Yahya tarafından yeniden yazılmış ve Hi
kayet-i Ebu Ali Sina adıyla ayrıca geniş
letilmiştir. Yine XVII. yüzyılda kaleme alı
nan Hô.bnô.me (Veysi). mensur Hamse-i 
Nergisi'nin bazı bölümleri, Evhad Çe
lebi Hikayesi, Hikdye-i Yahya Çelebi 
orüinal konuları ihtiva eden eserlerdir. 

Bazı araştırmacıların halk hikayesi ola
rak kabul ettiği. ancak klasik hikayeterin 
bütün vasıflarını bünyesinde taşıyan. me
kan, dil, vak'a özellikleriyle İstanbul'u yan
sıtan gerçekçi ve orüinal hikaye kitapları 
da vardır. Sultan IV. Murad devrine ait 
olduğu bilinen, müellifleri meçhul bu hi
kayeler Hançerli Hanım, Binbirdirek 
Batakhanesi, Letaifname, Hikaye-i 
Cevri Çelebi, Tıtli ile İki Birader Hi
kô.yesi, Kanlı Bektaş, Sansar Musta
fa, Satiye ile Yusufşah Hikayesi, Hi
kaye-i Tayyarzô.de, Hikdye-i Sipahi-i 
Şadô.n, Hikdye-i Hüseyin Çelebi, Ca
fer Paşa Hikdyesi, Hikdye-i Sipahi-i 
Kastamani adlarını taşır. 

c) Adapte Hikayeler. Bunlar genellikle 
Arap ve Fars edebiyatlarından alınıp kı
saltmalar, eklemeler ve değiştirmelerle 
yeni bir biçime sokulan, hatta sadece 
muhtevanın alınıp yeniden biçimtendiril
mesiyle ortaya konan eserlerdir. Attar'ın 



Mantı~u't-tayr'ından ilham alınarakya
zılan Şeyh-i San'an Kıssası, çerçeve hi
kaye külliyatlarından ve Şark motiflerin
den etkilenilerek kaleme alınan Kırk Ve
zir Hikayeleri, Larnil Çelebi'nin müs

takil hikayelerden oluşan İbretnüma'sı. 
Arap ve Fars örneklerinden tamamen ay
rı olarak EbO Ali et-TenOhl'nin kırk iki hi
kayelik el-Ferec ba'de'ş-şidde külliyatı, 
Hikfiye-i Hoca Said, Hikaye-i Tuti ve 

Mekr-i Vezir ile Muhayyelat-ı Aziz 
Efendi gibi eserler bunların başlıcaları
dır. Özellikle Muhayyelfit, klasik hikaye
cilikten modern hikayeciliğe geçişte bir 
dönüm noktası kabul edilir. 

Ayrıca bazıları tamamen telif, bazıları 
da dini, edebi. tarihi, ahlaki, mizahi ve 
ilmi eserlerde hoşa giden ibretli hikaye
lerin seçilerek bir araya getirilmesiyle olu
şan derlemeler de bulunmaktadır. Bun
lar, yer yer küçük müstakil hikayelerden 
teşekkül eden mecmualar (mesela bk. Sü

leyman Faik Efendi Mecmuası, iü Ktp., 
TY, nr. 9577) veya Jetaifname tarzında ka
leme alınmış mensur eserlerdir. Bu eser
lerde anlatılan küçük hikayelerin bir kısmı 
ya halk ağzından derlenmiş ya da adapte 
yoluyla yeni bir biçime sokulmuştur. Özel 
bir adı olanların yanında "camiu'l-hikayat, 
mecmau'l-hikayat, hikayat" veya sadece 
"letaifname" adlarıyla anılan bu tür eser
lerden bazıları şunlardır: Camiu'l-hika
yat (Muhli s b. Hilfız el-Kadi}, Acaibü'l
measir ve garaibü 'n-nevadir (Sühey
ll}, Camiu'l-hikfiyat (Hezarfen Hüseyin 
Efendi), el-Fülkü '1-meşhun bi-lü 'lüi'l
meknun (Abdüllatif Razi}, Camiu'l-hi
kfiyat (ismail b. Ali}, Mecmua-i Letaif 
(Lamii Çelebi). Letaif-i Zati, Letaif-i Ci
nani (Bedayiu'l-asar'ın sonunda}, Me
nakıb-ı Hamsin (Sultan lll. Murad'a su
nulmuş), Hadayiku 'l-cinan, Letaifna
me (Feyzullah b. Mehmed}, Letaif-i Bah
ri (Gelibolulu Bahri Mehmed Paşa) . Hez
liyyat mecmuası tarzında düzenlenmiş 
bazı eserlerde de yer yer gerçek hayat
tan alınmış tarihi değer taşıyan hikayele
re rastlanır (bk. HEZL). 

Klasik Türk edebiyatının bir diğer hika
ye tarzı manzum veya mensur küçük hi
kayelerdir. Bunların konuları diğerlerine 
göre farklı bir gerçekçilik anlayışına sahip
tir. Bir kişinin başından geçen ya da iki 
üç kişi arasında cereyan eden, zaman ve 
mekanı belli bu tür hikayelerde olay
lar İstanbul, Bursa, Kastamonu, Konya, 
İskenderiye, Kahire vb. yerlerde ve çoğun
lukla tarihi belli bir zaman diliminde ger
çekleşir. Türk toplum hayatının belli bir 
cephesini göstermesi bakımından konu 

birliğine sahip bu tür hikayelerin her biri 
aynı zamanda bir tarihi vesika değeri ta
şımaktadır. XIV--m. yüzyıla ait olduğu öne 
sürülen manzum Haza Hikayet-i Kız 
Maa Cuhud (Ersoylu, s. lll}, -m. yüzyıl
da Molla Lutfi ve Şeyhl'nin Hamame'
leri, Tacizade Cafer Çelebi'nin Hevesna
me'si, -mı. yüzyılda Latifi'nin mensur Ev
s{if-ı İstanbul risalesindeki bazı bölüm
ler, Taşllealı Yahya Bey'in Kitab-ı Usul 
(Usulname), Gencine-i Raz, Gülşen-i 
En var ve Şah u Geda mesnevilerindeki 
yerli anekdotlar bu bakımdan önemlidir. 
Bu tür küçük hikayeler -mıı. yüzyıldan iti
baren derlenerek özel mecmualar oluş
turulduğu gibi (Sırri İbrahim'in Hikaye-i 
Garibü'l-asarı ve Bursalı CinanT'nin Be
dayiu 'l-asar ı) Nev'izade Atal ile birlikte 
mesneviler arasında zikredilmeye baş
lanır. Onun Sohbetü'l-ebkfir, Nefhatü'l
ezhar ve Heft Han'ındaki bazı hikayele
ri, Mehmed Dal'nin Nevhatü'l-uşşak'ı 
ve Nebil'in Hecr-i Visal'i. Nabi'nin Hay
rabfid'ındaki birtakım anekdotlar; -mııı. 
yüzyılda Sabit'in Berbername ve Dere
name'si, İsmail Beliğ'in Sergüzeştna
me-i Fakir be-Azimet-i Tokat'ında an
latılan maceraları, Sünbülzade Vehbi'nin 
Şevkengiz'i, Vahid'in Makale-i İbret
meal'i ; XIX. yüzyılda Enderunlu Fazıl'ın 
Defter-i Aşk'ı ve izzet Molla'nın Mih
netkeşan (Mihnet-i Keşan) adlı mesne
visi bu türden hikayeler ihtiva eden eser
lerdir. 

Yazarı belli olmayan hikayelerle birlik
te bu isimleri çağaltmak ve kütüphane
lerde pek çok hikaye metni bulmak müm
kündür. Tanzimat sonrası hikaye ve ro
mancılığında bu eserlerin önemli ölçüde 
etkisi görülmektedir. Modern Türk ede
biyatında hikaye ve romanın köklerinde 
Batılı örnekler yanında klasik edebiyat
tan da önemli ölçüde izler bulunmakta
dır. Hatta bazı araştırmacılar (mesela Gü
zin Di no. Necmettin Turinay, Şerif Aktaş}, 
modern Türk romanının köklerini de di
van edebiyatındaki klasik hikaye ve mes
neviler arasında bulmanın mümkün ola

bileceği veya mesnevilerin birer roman 
olarak telakki edilebileceği görüşünde
dir. 
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Iii HASAN KAVRUK - İSKENDER PALA 

c) Yeni Türk Edebiyatı. Türk edebiya
tında modern anlamda hikaye XIX. yüz
yılın son çeyreği içinde ortaya çıkmıştır. 
Bununla beraber tarihi seyir göz önünde 

tutulduğunda bu safhaya gelinmeden ön-
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