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rarası Prehistorik ve Protohistorik i lim
Ieri Birliği daimi şeref üyesi olan Koşay, 
Atatürk Üniversitesi Fen- Edebiyat Fa
kültesi Araştırma Enstit üsü ile Türk Kü
tüphaneciler Derneği'nin de şeref üye
siydi. 

Koşay arkeoloji, etnoloji ve filoloji alan
Iarında yaptığı çalışmalarıyla tanınmış

tır. Cumhuriyet döneminin ilk kazıların
dan biri olan Ahiatlıbel kazısını yönetmiş 
(ı 933). Truva yakınlarındaki Kumtepe'de 
sondaj çalışmaları yapmış ( ı 934) ve Ana
dolu arkeolojisi açısından büyük önem ta
şıyan Alacahöyük kazılarını başlatmıştır 
(ı 93 5- ı 949. ı 962- ı 968) Ayrıca Pazarlı, 
Karaz höyük, Büyükgülücek. Mahmatlar. 
Pul ur, Güzelova, ikiztepeler kazılarını ger
çekleştirmiştir. Müzecilik çalışmalarının 
yanı sıra falklor ve etnografya konuların
da araştırmaların başlatılmasında da ön
cülük etmiş, Türk Etnografya Dergisi'ni 
kurarak (ı 956) bu konudaki araştırmala
rın yayımianmasını sağlamıştır. Türk Ta
rih Kurumu tarafından planlanan "Türk 
Tarihinin Ana Hatları" eserinin hazırlan
masında görev almıştır. Türk Dil Kuru
mu'nun başlattığı derleme çalışmalarına 
da katılan Koşay, Türk dilinin yakın ilişki 
içinde bulunduğu dillere dikkat çekmiş. 
bilhassa ispanya'daki Bask toplumunun 
dil yapısının Türkçe ile olan ilişkisini orta
ya koymuştur. Kurum bünyesinde sür
dürdüğü çalışmaları sırasında aşırılığa 

kaçmadan dilde yenilik hareketini des
teklemiştir. Koşay, arkeoloji ve müzecilik 
çalışmalarıy~a birlikte kütüphanecilik ve 
arşivcilik üzerinde de durmuş, kütüpha
nelerin çağdaş bir görünüm kazanması 
için çeşitli projeler ileri sürmüştür. Tarihi 
belgelerin saklandığı arşiv konusuna da 
eğilen Koşay, Macar arşivci Lajos Pekete'
nin istanbul'a getirtilerek çağdaş tasnif 
sistemine geçilmesini sağlamıştır. 

Eserleri. Harnit Zübeyr KoşayAnadolu 
arkeolojisi ve etnografyası. Anadolu falk
Ioru ve kültürü, tarih, filoloji, müzecilik, 
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arşivcilik, kütüphanecilik, halk eğitimi, 
nekroloji ve kitap tanıtma konularında 
pek çok makale yazmıştır. Makalelerinin 
çoğu Türk Yurdu, Türk Etnografya 
Dergisi, Belleten, Önasya Mecmuası, 
Ülkü ve Muallimler Birliği gibi dergi
lerde yayımlanmıştır. Değişik yerlerde 
çıkmış elli kadar makalesi Makaleler ve 
İncelemeler adı altında kitap haline ge
tirilmiştir (Ankara 1974). Bu kitapta Ko
şay'ın eserlerinin tam bir listesi de veril
miştir. Katıldığ ı kazılarla ilgili olarak ka
leme aldığı raporlarının bir kısmı da kitap 
halinde neşredilmiştir. Bu raporların dı
şında yine kazı sonuçlarıyla ilgili olarak 
bazı küçük kitapları bulunmaktadır. Bun
lar Truva 'da Dört Yerleşme Yeri (istan
bul 1 936), Ogüst (Augustus) Mabedi, 
Hacı Bayram Camii ve Türbesi Klavu
z u (Ankara I 956). Alacahöyük Klavuz u 
(1965) ve Güzelova Kazısı'dır (Ankara 
1967). 

Koşay'ın Anadolu etnografyası ve falk
loruna dair kaleme aldığı eserler de şun
lardır: Ankara Budun Bilgisi (Ankara 
I 93 5). Etnografya ve Falklor Klavuz u 
(Ankara I 939). Türkiye Türk Düğünleri 
Üzerine Mukayeseli Malzeme (İstan
bul I 944). Anadolu 'nun Etnografya ve 
Falkloruna Dair Malzeme I. Alacahö
yük (Ankara I 95 I). Anadolu Yemekleri 
ve Türk Mutfağı (Akile Ülkücan ile bir
likte, Ankara I 96 I). Karaçay Malkar 
Türkleri'nde Hayvancılık ve Bununla 
İlgili Gelenekler (Ramazan Karça ile 
birlikte, Ankara 1 954). 

ilk derleme sözlüğü olan ve uzun süre 
bu alanda başvuru kaynağı olarak fayda
Ianılan Anadilden Derlemeler adlı kita
bın I. cildini ishak Refet'Ie (lşıtman) 1932'
de, Il. cildini Orhan Aydın'la (Acıpayam! ı) 
birlikte 19S2'de yayımlamıştır. El amca
Türkçe Dil Akrabalığı (Ankara I 937) 
adıyla küçük bir eser de yazan Koşay'ın 
Dokuz Ötkünç (istanbul I 929) ve Cincik 
(Şerafettin Işık takma adıyla, Ankara 1 973) 
gibi bazı küçük hikaye kitapları da bulun
maktadır. Ayrıca Türk Tarih Kurumu ta
rafından planlanan "Türk Tarihinin Ana 
Hatları" eseri için Bulgar Türkleri'nin eski 
tarihi ve Macarlar'ın eski tarihi konularını 
kaleme almıştır. 
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KOŞ MA 
Şekil, konu ve ezgi özellikleri bulunan 

ve Türk halk edebiyatında 

L 
en çok kullanılan nazım şekli. 

_j 

Türkçe koşma kelimesi koşmak (ekle
mek. kat mak) fiilinden türemiş olup "güf
teye beste ilavesi" demektir. Tarihi m etin
Ierin raks ile beraber söylenen "koşuk"u
na çok benzeyen koşma "saz eşliğinde 
okunmak için hece ölçüsüyle yazılmış. ilk 
parçanın birinci, ikinci ve dördüncü mıs
ralarıyla öteki parçaların dördüncü mısra
ları birbiriyle, diğer mısralar kendi arala
rında kafiyeli. konuları sevgi ve tabiat 
olan halk şiiri türü" olarak tanımlanmak
tadır. Türkler'in islamiyet'in etkisi altında 
meydana getirdikleri ilk manzum eserler
den Kutadgu Bilig'in asıl metninde koş

maya rastlanmamakta, ancakesere daha 
sonra ilave edilmiş bir manzum parçada 
koşuğ kelimesi geçmektedir. Divô.nü lu
gati't-Türk'te ise koşuğ "şi i r. kaside" an
lamında kullanılmıştır (1, 376). Koşuğa gö
re daha yeni bir kelime olan koşma, küçük 
farklarla günümüzdeki çeşitli Türk leh
çelerinde de mevcuttur (geniş bilgi için 
bk. Arat, s. XI-XIII). M. Fuad Köprülü, Ana
dolu Türkleri 'nde görülen koşmanazım 
şeklinin Doğu Türkleri'ndeki koşuk ve Al
tay Türkleri'ndeki "kojon"lardan farklı ol
madığını belirtmekte (Türk Edebiyatı Ta
rihi, s. 273-274). Reşit Rahmeti Arat ve 
Pertev Naili Boratav ise bu görüşe katıl
ınamaktadır (Dizdaroğlu, s. 69-70). Türk 
edebiyatında hece vezniyle yazılmış ilk şi 

irlerin koşmalar olduğu söylenebilir. An
cak eldeki koşma örneklerinin ~- yüzyı

lın sonlarından daha gerilere götürülmesi 
mümkün değildir. Bunun en önemli se
bebi Türk halk edebiyatının sözlü gelenek 
içinde gelişmiş olmasıdır. 



Türk edebiyatında hece vezninin kulla
nıldığı şiirler içinde ilk sırada yer alan koş
manın kafiye şeması bir inci dörtlük aba b 
(xaxa veya aaab) , diğer dörtlükler ise 
cccb-dddb- ... şeklinde düzenlenir. Baştan 
sona kadar devam eden ana kafiye (b) şe
kil birliğini sağlar. Ana kafiyeni n bulundu
ğu mısralara "bağlama mısraı" denir. Koş
manın diğer özellikleri değişse bile bağ
lama mısraı ve kafiyesi değişmez . Bura
daki bağlama mısraı bazan nakarat da 
olabilir. Koşmalar irticai en söylenen şiirler 
olduğundan daha çokyarım kafiye kulla
nılır. Hece vezninin genellikle 4 + 4 + 3 = 
11 '1i veya 6 + 5 = 11'1i kalıbıyla yazılan 
koşman ın değişik hece kalıplarıyla olan 
örnekleri de vardır. Ahmet Talat Onay 
beş. altı. yedi, sekiz ve on heceli koşma
ları örnekleriyle tesbit etmekle beraber 
(Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev 'i, s. 47-70) 

halk ezgiyle okunan her şiire koşma adını 
verdiğinden on bir ve sekizli hece vezniy
le yazılan koşmalar dışı.1da ezgilerinden 
dolayı koşma adı verileniere pek rastlan
mamaktadır. Aşık edebiyatı ile bazı tek
ke edebiyatı mensuplarının koşmalarında 
son dörtlükte şairin adı ve mahlası geçer. 
Dörtlük sayısı genel olarak üçtür; bazan 
dört. beş ve daha fazla da olabilir. 

Şekil özellikleri bakımından koşmalar şu 
adları alır: 1. Düz (adi) koşma. Aşıkede
biyatında en çok rastlanan ve her mısraı 
on bir heceli olan koşmadır. z. Yedekli 
koşma. Doğu Anadolu ve Azeri sahasın
daki saz şairlerinin kullandıkları bir şekil
dir. İki çeşidi vardır: Birincisi koşma- mani 
karışımıdır. Koşma beyitlerinin arasına 
aynı kafiyede bir mani kıtası veya kafiye 
şeması maniye uymayan yedi heceli kıta
lar getirilir. İkincisi yedekli beşli koşmadır. 
Hece ölçüsü sekizdir. Her bentte ilki beş. 
ikinci ve yedek sayılan kıta dört mısralı
dır. Birinci bent aaabb + cncn. ikinci bent 
dddee + cncn, üçüncü bent fffgg + cncn 
... şeklinde kafiyelenir. Her bendin ikinci 
kıtasında ikinci ve dördüncü mısralar na
karattır. 3. Musammat koşma. Her mısraı 
iki bölümden oluşan ve bu bölümleri aynı 
kafiyeyi taşıyan koşmadır. 6 + 5 durakla 
yazılan musammat koşmalarda iç kafiye 
genellikle altıncı hecenin üzerinde olur. 
4. Ayaklı koş ma. İlk dörtlüğü oluşturan iki 
beyitle diğer dörtlükterin sonuna "ziya
de" adı verilen beş heceli mısraların ek
lenmesinden oluşur. Ayaklı koşmalar ziya
deleri dışında daha çok musammat koş
ma biçimindedir. Ziyadeleriyle beraber 
müstezadı andırdıklarından bunlar "mu
sammat ayaklı koşma" veya "musammat 

müstezad koşma" adıyla da anılır. s. Zin
cirleme koşma. Her dörtlüğü n son mısra
ında kafiyenin bulunduğu kelimenin son
raki dörtlüğün ilk mısraının başında tek
rar edilmesiyle oluşur. 6. Zincirbent ayaklı 
koşma . Ayaklı koşmadaki ziyadelerin zin
cirleme koşmadaki kafiye kelimesi gibi 
kullanılmasıyla oluşan koşmadır. 7. Koş
ma -şarkı. İlk dörtlüğün ikinci ve dördün
cü mısralarının her dörtlüğün sonunda 
tekrarlandığı koşmadır. 8. Tecnis. Bütün 
kafiyeleri cinaslı olan koşmadır. 9. Şat
ranç. Aruz vezninin dört "müfteilün"den 
oluşan kalıbıyla yazılan ve musammat 
özelliği taşıyan koşmadır. 

Koşmalar genellikle lirik şiirlerdir. Bu 
özellikleriyle divan edebiyatındaki gazeli 
hatırlatırlar. Halk edebiyatında aşk. üzün
tü, çeşitli acılar. sevgiliye kavuşma isteği, 
ayrılıktan yakınma . tabiatta ilgili duygu 
ve düşünceler koşma vasıtasıyla anlatı
lır. Atasözlerinin yer aldığı, öğüt veren. 
talihten ve kaderden yakınan. karşılıklı 
konuşma biçiminde düzenlenmiş koşma
lar da vardır. Bunlar arasında konularına 
göre özel adlar alan koşmalar şunlardır: 
a) Ağıt. Ölen bir kişinin ardından söylenen 
veya acıktı konuları dile getiren koşmadır 
(bk AGIT). b) Güzelleme. İnsan ve tabiat 
güzelliğini işleyen , övgü maksadıyla yazıl
mış koşmadır. c) Koçaklama. Savaş. kah
ramanlık, yiğitlik gibi konuları işler. d) 
Taşla ma. Bir kimseyi yerrnek veya toplu
mun bozuk yönlerini tenkit etmek mak
sadıyla yazılan koşmadır. Koşmalar şekil

leri ve konuları yanında müzikle ilgili 
özellikler de taşır. Ancak koşmanın ezgi
si hakkındaki bilgiler bugün için oldukça 
sınırlıdır. 

Koşma nazım şekli bazı küçük farklar
la türkü. semai, varsağı. destan. ilahi ve 
nefesler için de yaygın olarak kullanılır. 
Cönklerde koşma başlığı altında toplanan 
manzumelerin bir nazım şeklini değil bir 
ezgiyi ifade ettiği aynı ölçü ve uzunlukta
ki manzumelere koşma. türkü, türkmani 
gibi değişik adlar verilmesinden anlaşıl
maktadır. Ankara Devlet Konservatuvarı 
Arşivi'nde koşma adıyla sadece bestenin 
vasıflarını gösteren parçalara rastlan 
ması da koşma adının daha çok bir ezgiyi 
ifade ettiğini düşündürmektedir (İA, VI, 
878) . 

Mehmet Zeki Pakalın. koşmaların kar
cığar ve uşşak makamlarında okundu
ğunu ve bir mısradan diğerine geçilirken 
"leylam leylam. yarim. ey bülbül. ey yar" 
gibi terennümterin tekrarlandığını be
lirtmektedir (bk bibl) . Koşmanın müzik 
kurutuŞu saz ara nağmesi + resitatif + 
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usullü ve güfteli kısım + saz ara nağmesi 
şeklindedir (Mahmut Ragıp, s. 1 94). 

Halk arasında özel bir ezgiyle okunan 
koşmalar ve koşmaadına bağlı başlıca ez
giler Kerem, Kesik Kerem, Gevheri, Süm
mani, Acem koşması. Ankara koşması, 
elp ük koş ması. yelpük koşması. Bayındır 
koşması. Sivrihisar koşması, Cem koşma
sı. bülbül koşması ve topaJ koşma adla
rıyla anılmaktadır. Bunların dışında Çan
kırı'da Gevheri'nin koşmaları "ey yar. ey" 
gibi nağmelerle başlayan bir ahenkle 
okunduğu için bu nağmelerle okunan her 
koşmaya Gevheri adı verilmektedir. Böy
lece Gevheri gibi bazı adlar şairin değil 
makamın ismini göstermiş olmaktadır. 
Ankara'da ise koşma bir nevi raks hava
sına denilmekte ve Ankara koşması adı 
da buradan gelmektedir. 
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KOTKU, Mehmet Zahit 
(1897- ı 980) 

Nakşibendi-Halidi şeyhi. 
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Bursa Pınarbaşı'nda doğdu. Ailesi, 1880 
yılında Dağıstan ' ın Şeki kasabasından 

Anadolu 'ya göç edip Bursa'ya yerleşmiş
tir. Mehmet Zahit annesi Sabire Hanım'ı 
üç yaşında iken kaybetti. Bursa'ya gel
diklerinde on altı yaşlarında olan babası 
İbrahim Efendi çeşitli yerlerde imamlık 
yaptıktan sonra 1929'da Bursa ovasında
ki İzvat köyünde vefat etti. Mehmet Za
hit, Oruç Bey Mahalle Mektebi'nde baş-
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