
türlerin önemli bir bölümü de hayvan ko
nuludur. 

Çoğunlukla kompozisyonları minyatür 
ustaları tarafından yapılan halıların bir 
türü hayvanlı halılar olarak anılır. Bu tür 
halılarda kuşlara. hayvan mücadelele
rine ve mitolojik hayvaniara çokça rast
lanır. Kumaş üzerine işlenen motifterin 
önemli bir bölümü de hayvandır. Hadis
lerde üzerinde hayvan tasviri bulunan bir 
perdeden söz edilir (Tecrid Tercemesi, VI. 
414-421). 

islam fildişi sanatının önemli konula
rından biri de hayvandır. Özellikle Endü
lüs'te yapılan sandukçeler. küçük yekpa
re kutular ve av borusu. kılıç kabzası gibi 
eşya üzerinde aslan. kuş. boğuşan hay
van motifleri ve av sahneleri oyma veya 
boyama tekniğiyle yer alır. 
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Iii NEBİ BOZKURT 

D) Edebiyat. Diğer milletlerde olduğu 
gibi Türkler'de de pek çok hayvan müs
takil olarak veya başka eserler içinde çe
şitli maksatlarla edebiyatakonu edilmiş
tir. Dünyanın en eski yazılarında yer alan 
bazı piktogramlara hayvan figürlerinden 
istifade edilerek biçim verildiği bilinmek
tedir (b k ELiFBA) Bu şekilde pek çokya
zı türünün oluşmasına katkıda bulunan 
hayvanlar bütün dillerde teşbih. istiare 
ve mecazlar teşkil ederek anlatıma güç 
katmışlardır. Mesela Türkçe'deki, "Eşeği 
düğüne çağırmışlar. ya odun eksiktir ya 
su demiş"; "Aslan yatağından belli olur"; 

"Bülbülün çektiği dili belasıdır"; "Yürük 
at yemini kendi arttırır" vb. atasözleriyle 
"balık kavağa çıkınca". "aslan parçası", 
"şahin bakışlı" gibi deyimler ve "tilki gibi 
kurnaz". "kaz gibi aptal". "kuzu gibi mu
nis". "katır gibi inatçı" vb. teşbihler bun
lardan bazılarıdır. 

islamiyerten önceki Türk edebiyatın
da hayvan gerek totem olma özelliği ge
rekse avcılık ve göçebelikte işe yaraması 
sebepleriyle önemli bir yere sahiptir. Bu 
dönemde kullanılan on iki hayvanlı tak
vimde ay isimlerinin hayvanlardan seçil
miş olması. Türkler'in düşünce sistemin
de hayvanın sahip olduğu yeri açıkça gös
terir. Ata verilen özel değer ise yüzyıllar 
boyunca Türk topluluklarını temelden et
kilemiş ve çeşitli destanlarından da anla
şıldığı üzere adeta kendilerini bu hay
vanla özdeşleştirmeleri sonucunu doğur
muştur. 

Türkler'in islamiyet'e girmelerinden 
sonra oluşan edebiyatlarında. Kur'an ve 
hadislerde zikredilen hayvanlar kadar es
ki medeniyetlerinde önem verdikleri hay
vanlar da eserlerine yan sı mıştır. Klasik 
Türk edebiyatının çevre ve tabiatla olan 
ilgisi çeşitli hayvanların birer vesile ile 
anılmasına zemin hazırlamış ve müstakil 
kitaplardan küçük nazım parçalarına ka
dar pek çok edebi üründe onlara da yer 
ayrılmasına sebep olmuştur. islam ede
biyatında önemli yer tutan "Acaibü'l
mahiGkat" ve "Hayatü'l-hayevan" türü 
eserlerle tanışan klasik Türk edebiyatı
nın. hayvanları konu alan müstakil çalış
malar içerisinde tercüme yoluyla yakın
dan tanıdığı ilk kitap. Hintli filozof Bey
deba'nın (Bidpay) fabl özelliği taşıyan Ke
lile ve Dimne'sidir. Değişik asırlarda ve 

Kelile 

ve Dimne'nin 
yazma bir 

nüshasındaki 

bazı .havvan 

tasvirleri 
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farklı isimlerle (Kelfle ue Dimne, Hüma
yunname, Simarü'L-esmar [Zübdetü'L-ez
htir}, Nafiu'L-asar vb.) birçok defa Türk
çe'ye çevrilen Kelile ve Dimne'den son
ra bu alanda Feridüddin Attar'ın Man
tı]fu't-Tayr'ı ile Nahşebi'nin Tutini'ıme'
si büyük değer taşır. Bu üç eserin günü
müze kadar gelen manzum ve mensur 
çevirileri. asır asır Türk insanının hayvan
lar dünyasına bakış açısını göstermesi 
bakımından önemlidir. 

Klasik Türk edebiyatındaki ilk müsta
kil hayvan risaleleri "Harname" adıyla bi
linir. Germiyanlı Şeyhi'nin manzum. Mol
la Lutfı'nin mensur olarakyazdıkları Har
ni'ıme'lerde, devrio yaşanmış bazı olay
ları fabl özelliğine büründürülerek eşek
Ierin başından geçmiş gibi anlatılmıştır. 

Daha sonraki dönemlerde hayvan mer
kezli edebi eseriere ilgi azalır ve Köse Me
ali ile Sabit'in manzum, Ebubekir Kani'
nin mektup türündeki mensur Hirreni'ı 

me'leri dışında önemli bir esere rastlan
maz. Ancak klasik Türk edebiyatının ale
gorik mesnevileri içinde kahramanları 
hayvanlardan oluşan aşk hikayelerinin de 
önemli bir yeri vardır; Zati'nin Ş em' ü 
Pervi'ıne'si ile Kara Fazli'nin Gül ü Bül
bül'ü bunlardandır. Bu tür mesnevilerde 
hayvaniara daha ziyade temsili roller ve
rilir ve aşkın felsefi yorumları yapılır. Bu
nu. islami gelenekte Derviş Şemsi'nin 
Dehmurg'u gibi örneklerine sıkça rast
lanan ahlak'i-didaktik eserlerdeki hayvan 
sembolizmine bağlamak mümkündür. Ni
tekim daha Mevlana'nın Meşnevfsinden 
itibaren çeşitli Gülistan tercümelerinde 
ve telif mesnevilerde kıssadan hisse çı
karılabilecek hayvan hikayeleri sıkça yer 
alır ve bu hikayelerde felsefeden sosyo-
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lojiye, falklordan geleneğe kadar her tür
lü bilgi birikiminin aktanldığı görülür. Bu
nu Türk halkının minyatür, hat, dokuma, 
ahşap oymacılık, madeni eserler vb. ge
leneksel el sanatiarına yansıyan hayvan 
sembolizminin yazılı eserlerdeki tezahü
rü olarak değerlendirmek mümkündür. 

Çocuklarına Aslan. Şahin. 1l.ığrul gibi 
isimler verip bayrakianna aslan ve karta! 
motifleri işleyen Türkler'in, yaşadıkları 
coğrafyada karşılaştıkları hayvanlar ka
dar kültürlerine girmiş anka, hüma ve 
ejderha gibi efsanevl hayvanları da söz 
konusu ettikleri edebiyat mahsulleri da
ha ziyade şiirlerdir. Türk edebiyatında bi
rer sembol teşkil eden hayvanlar teşbih, 

istiare ve mecaza konu oluşlarıyla da dik
kat çeker. Ayrıca karada, havada ve suda 
yaşayan birçok hayvan divan şairinin il
ham kaynakları arasında yer almıştır. Dört 
ayaklılardan ceylan (ahQ), aslan (şlr) . kap
lan (peleng). kurt (gürk). tilki (rQbah) , sin
cap, sarnur (semmür) gibi vahşi hayvan
lar yanında deve (üştür). köpek (kelb, seg), 
eşek (har). at (semend, rahş, tevsen) . koyun 
(güsfend) , kuzu vb. evcil hayvanlar; uçan
lardan genel anlamda kuş ile (mürg. tu
yQr) bülbül (andellb. hezar). papağan (tütl, 
bebga). şahin (şehbaz). doğan (baz). akba
ba (kerkes). çaytak (zegan). baykuş (bum). 
karga (gurab, zag) . keklik (kebk) , sülün. 
güvercin (kebQter). serçe (usfur. güncişk), 
turna (küleng), yarasa (huffaş); yüzenler
den balık (semek, m ahi)' yengeç. timsah 
(neheng); sürüngenlerden yılan ile (efi. 
mar) böceklerden arı (zünbür). pervane. 
sinek (meges). sivrisinek (peşşe). örümcek 
(ankebQt), semender ve karınca (mür) şa
irlerin en çok adını andıkiarı hayvanlar
dır. Bunların içerisinde bülbül, pervane 
ve at yalnızca divan şairlerinin değil halk 
ve tekke şairlerinin de ilgi alanına girmiş
tir. "Güle güş ettiremez boş yere bülbül 
inler 1 Varak- ı mihr ü vefayı kim okur kim 
dinler" (Kaml); "Ötme bülbül ötme bülbül/ 
Derdi derde katma bülbül/ Benim der
dim bana yeter 1 Bir derd de sen katma 
bülbül" (anonim) mısralarıyla . "Aşk odu 
ewel düşer ma'şüka ondan aşıka 1 Şem'i 
gör kim yanınayınca yakmadı pervaneyi" 
(FuzQII) mısralarında bülbülün gül. per
vaneninde mum karşısındaki . durumları 

sevgili karşısındaki şairi (aşık) temsil eder. 
At ise gerek klasik şiirin gerek halk ve 
tekke şiirinin revaçta bulunduğu Osman
lı çağlarında en önemli binek, nakil, spor 
ve eğlence vasıtalarından olmakla ön pla
na çıkar. Nefl'nin elli üç beyitlik "Rahşiy

ye" kasidesinde IV. Murad'ın atlarından 
yirmi ikisi anlatılır. Bu kasideden alınan. 
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"Barekailah zehl rahş-ı hümayun -saye 1 
Ki komuş namını sultan-ı cihan bad-ı sa
ba" beytiyle, "Çamlıbel'e süreyidim yolu
nu 1 Altınlardan nalladayım nalını 1 Üç gü
zele dokudayım çulunu 1 Alma gözlü kız 
perçemli kır atım" (Köroğlu) kıtası bu öne
mi vurgulamaktadır. Yine halk şairleri 
sevgiliye benzetlikleri için kekliği (Keklik 
gibi taştan taşa sekerek 1 Gerdan açıp ge
l işini sevdiğim 1 Sağa sola taksim etmiş 
örgüsü n 1 Onar onar bölüşünü sevdiğim 1 
Ruhsatl) ve haberci kuş olarak da turna
yı (Allı turnam bizim ele varırsan 1 Şeker 
söyle kaymak söyle bal söyle 1 anonim) sık 
sık an mışlardır. Mevlid metinlerinin sonu
na eklenen manzum hikayelerden "Ge
yik", "Güvercin" ve "Deve" de ResGl-i Ek
rem'in hayvan sevgisini yansıttıkları için 
yüzyıllarca Türk halkı tarafından dini top
lantılarda okunmuştur. 

Şairterin eskiden beri adını aridıkları ef
sanevl hayvanların başlıcaları ejder (ejder
ha, şah-ı maran), anka, slmurg, hüma, kak
nus ve sonradan efsaneleşen hüdhüddür. 
Daha çok masallardan şii re geçen bu hay
vanların olağan üstü özellikleri şairterin 
hayal dünyalarında yeni ilhamlara vesile 
teşkil etmiştir. Masal ve efsanelerde nor
mal hayvanlar da çocuk ruhunun terbiye 
ve gelişimine paralel olarak bazı olağan 
üstü nitelikleriyle ön plana çıkar. Üstlen
dikleri roller itibariyle kahramanın yanın
da veya karşısında gösterilen hayvanların 
fonksiyonları farklı farklıdır. 

Tanzimat'la birlikte hayvan motifi ede
biyatın şiir alanından nesir alanına geçer. 
Bu devirde Şinasi'nin fabl türünde yazdı
ğı "Eşekle Tilki" manzumesiyle Namık Ke
mal'in tenkidl mahiyetteki Hirrenfıme'
si ve yine Şinasi'nin Tasvir-i Efkfır gaze
tesinde yayımladığı, sahipsiz köpekterin 
istanbul'dan uzaklaştınlmasına dair ma
kalesine Edhem Pertev Paşa'nın tepki 
olarak kaleme aldığı "Av'ave"si dışında 
müstakil hayvan konulu eser yok gibidir. 
Ancak Türk edebiyatının bu dönemde ta
nıştığı roman ve hikaye gibi mensur tür
lerde hayvan motiflerine sıkça yer veril
miştir. Bu geleneğin devamı olarak gü
nümüz roman ve hikayelerinde evcil hay
vanlar başta olmak üzere tabiatta mev
cut her çeşit hayvanı görmek mümkün
dür. Cumhuriyet sonrası Türk edebiyatı
nın en ünlü hayvan hikayeleri, Orhan Veli 
Kanık' ın La Fontaine'in tabilarından yap
tığı manzum çevirilerde görülür. Son de
virde ise Necip Fazı! Kısakürek'in At'a 
Sentani'si ve ünlü kedi severlerin (me
se la Nurullah Ataç, Mesut Cemil , Asaf 
Halet Çelebi, Hasan Ali) kedi üzerine ka-

leme aldıkları yazılar dışında hayvan mer
kezli mensur eserler artık kaleme alın
mamakta, ancak gerek n esir gerek şiir 
kitaplarına hayvanlarla ilgili mecazi ma
nalı isimler koymaya devam edilmekte
dir (Sait Faik : Alemdağ'da Var Bir Yılan; 
Reşat Nuri : Çalıkuş u; Hal it Fa h ri: Bay
kuş; Attila İlhan: Kurtlar Sofrası; Beşi r 
Ayvazoğlu: Kaknus vb.). Kuştarla ilgili 
isimler ise daha ziyade çocuk kitapların

da görülür (Cahit Zarifoğlu: Ağaçkakan

lar, Motorlu Kuş, Serçe Kuş, Kuşların Di
li; Mustafa Ruhi Şirin: Kuş Renkli Çocuk
luğum, Kuş Ağacı, Guguklu Saatin Kum· 
rusu, Leyleğin Aklı vb.). 
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