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araya geleceði ve gizli âþikâr bütün amellerin ortaya çýkacaðý gün Allah tarafýndan,
“Mülkiyet ve hâkimiyet bugün kimindir?”
sorusu sorulacak, buna yine kendisi tarafýndan, “Kahhâr olan tek Allah’ýndýr” cevabý verilecek, o gün O’nun vâris ismi ve sýfatý iþlemini yerine getirecektir (Elmalýlý,
V, 4150-4151). Burada söz konusu edilen
vâris ismi, “baþkasýnýn mülkiyetinde bulunan bir þeye kendisinden sonra sahip
olan” mânasýna gelmez. Mâlikü’l-mülk olan
Allah (Âl-i Ýmrân 3/26) her zaman kâinatýn gerçek sahibidir. Ancak yer küresi, üzerinde yaþayan insanlara, belki de baþka gezegenlerde yaþayan canlýlara kendi mülkleri imiþ gibi Allah tarafýndan verilmiþtir
ve bu durum kýyametin kopmasýna kadar
devam edecektir. Cenâb-ý Hak, ihtiyaç sahibi kimselere Allah rýzasý için ödünç verenleri kendisine ödünç vermiþ derecesine
yükseltmesi gibi (meselâ bk. el-Bakara 2/
245; el-Hadîd 57/11, 18) lutfunun eseri olarak insanlarý dünya mülkünün sahibi kýlmýþ, kendisini de onlardan sonra vârisi diye nitelendirmiþtir. Esmâ-i hüsnâ hakkýnda dikkat çekici açýklamalarda bulunan
Hattâbî vâris ismini “yaratýlmýþlarýn hayatý son bulduktan sonra da varlýðýný sürdüren, elden ele dolaþan insan mülklerini
ölümlerinden sonra asýl sahibi olarak geri alan” þeklinde yorumlamýþtýr (Þeßnü’ddu£âß, s. 96). Halîmî vârisi Allah’ý öven sýfatlar arasýnda saymýþtýr; çünkü dünyadaki mülk sahiplerinin varlýðý o mülklere
baðlý iken Allah’ýn varlýðý herhangi bir þeye baðlý deðildir. Gazzâlî, “Mülkiyet ve hâkimiyet bugün kimindir?” sorusunun dünyada kendilerinde mülkiyet ve hâkimiyet
vehmeden insanlara yöneltileceðini söyler.
Basîret sahiplerine gelince onlar bu nidânýn mânasýný her an hissetmekte, ses ve
harf bulunmadan onu iþitmekte, mülkiyet
ve hâkimiyetin her an kahhâr olan tek Allah’a aidiyetini kabul etmektedir. Bu gerçeði, sadece fiildeki tevhidin mahiyetini idrak edip fiilî mülkiyet ve hâkimiyetin tek
varlýða özgü bulunduðunu bilen kimse kavrayabilir (el-Maš½adü’l-esnâ, s. 160-161).
Kulun vâris isminden nasibi, Allah tarafýndan kendisine lutfedilen mülkiyet ve hâkimiyet emanetine riayet edip adaletle ve
cömertçe davranmak, bunun ebedî mutluluðunu saðlayacaðý inancýný taþýmaktýr. Vâris esmâ-i hüsnâdan âhir, bâký, hay, kahhâr, mâlikü’l-mülk ve melik isimleriyle anlam yakýnlýðý içinde bulunur.
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Ýran’da yayýmlanan
ilk Türkoloji dergisi.
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Ýran’da Türkçe’nin yasak olduðu Pehlevî döneminin sona ermesinin hemen ardýndan Tahran’da Doktor Cevad Hey’et tarafýndan yayýmlanmaya baþlanmýþtýr (5
Mayýs 1979). Düzenli biçimde çýkan derginin yayýn kurulu kurucusu ve baþ editörü
Cevad Hey’et dýþýnda Hamid Nutký, M. Ali
Ferzâne, G. Hüseyin Begdili, Hamid Muhammedzâde, Timur Pîrhâþimî, A. Menzûrî Hâmne, H. Mecidzâde Savalan, Samed
Serdâriniyâ, Aziz Muhsinî, Kerim Meþrûteçi
Sönmez, Ali Kemâli, Ýsmâil Hâdî, M. Taký
Zehtâbî, M. Hidayet Hesârî, Büyük Resuloðlu, M. Rýzâ Hey’et, Ýbrâhim Refref, Ali
Rýzâ Sarrafî, Hasan Râþidî, Ekber Âzâd ve
Hüseyin M. Güneyli gibi dilci ve edebiyatçýlardan meydana gelmiþtir. Ünlü þair Mehemmed Hüseyin Þehriyâr ilk sayýdan itibaren derginin þeref üyesidir. Yazýlarýn yaklaþýk beþte birinin Farsça neþredildiði derginin çýkýþ amacý bölgede Türk dili ve kültürünün doðru temeller üzerinde geliþimini saðlamak, Türk lehçe ve aðýzlarýnýn
araþtýrýlarak ortak bir yazý dili oluþturmak
ve Ýran’da yýllarca asimilasyon politikasýna mâruz kalan Türkler’in millî kimliðinin
yeniden þekillenmesine yardýmcý olmaktýr.
Derginin yayýmlandýðý ilk yýllarda Türkçe’yi okumakta zorluk çeken okuyucular için
her sayýnýn sonuna Türkçe-Farsça bir sözlük bölümü eklenmiþtir.
Uzun yýllar Türkçe’nin yasaklanmasý sebebiyle bölgede imlâ ve edebî dil konusunda bir birlik bulunmadýðýndan Varlýk’ýn ilk sayýlarýndan itibaren Arap alfabesinin Türkçe’ye uyarlanmasýyla ilgili çalýþmalar baþlatýlmýþtýr. Bunlarýn en önemlisi Arapça’da yer almayan “ý, ö, ü” seslerine özgü iþaretlerin belirlenmesi, yabancý kelimelerin imlâ kurallarýnýn düzenlenmesi, Hamid Nutkî’nin Arap alfabesiyle yazýlan kelimelerin doðru okunmasýný saðlamak için “Yazý Kaideleri veya Ýmlâ Kýlavuzu” adýyla bir çalýþma yapmasýdýr. Bu
çalýþma dergide makaleler halinde yayýmlandýktan sonra kitap olarak da neþredil-

miþtir. Dergi, yine Türkçe yayýn organlarý
arasýnda imlâ birliðinin saðlanmasý amacýyla Haziran 2000 ve Eylül 2001 tarihlerinde iki “ortografi” sempozyumuna öncülük
etmiþtir.
Ýran’da ve Türk dilinin konuþulduðu ülkeler dýþýnda da çok sayýda okuyucunun
ilgisini çeken Varlýk’ta Azerbaycan Türkçesi edebî dili temelinde Ýran’da, Türkiye
ve Azerbaycan’da anlaþýlabilen kelimelerin
kullanýmýna özen gösterilmiþ, ayrýca dergi
sayesinde dilde bir yenileþme süreci baþlatýlarak Ýran’da modern Türk yazý dilinin
tekrar canlanmasýna çaba gösterilmiþtir.
Ayrýca Varlýk dil ve üslûp açýsýndan daha
sonraki yayýnlara örnek olmuþ, Yol, Ýslâmî Birlik, Dilmaç, Nevîd-i Azerbaycan,
Þems-i Tebrîz dergileriyle üniversite bünyesinde çýkan Türkçe öðrenci dergilerinde
ortak bir yazý dilinin kullanýlmasýný saðlamýþtýr. Dergide millî birlik ve þuurun oluþmasýnda dil ve kültürün önemini vurgulayan yazýlar geniþ yer tutmaktadýr. Varlýk’ýn Farsça bölümünde genellikle Türkler’in tarihi, dili ve kültürüyle ilgili asimilasyon politikalarý doðrultusunda ileri sürülen iddialara yanýt niteliðinde ilmî çalýþmalar yer almaktadýr.
2011 yýlýnda 160. sayýsý yayýmlanan ve
her sayýsý ortalama 100 sayfadan meydana gelen dergide Türk dili ve lehçelerinin
tasnifi; dil bilgisi özellikleri; Türk mitolojisi; Dîvânü lugåti’t-Türk, Kutadgu Bilig,
Nehcü’l-ferâdîs, Dîvân-ý Hikmet, Mukaddimetü’l-edeb, Dede Korkut, Bâbürnâme, Kýssa-i Yûsuf gibi eserlerin tanýtýmý ve üzerlerinde yapýlan çalýþmalar;
sözlü ve yazýlý Âzerî edebiyatýna dair incelemeler ve bölge Türkler’inin kültürel-toplumsal sorunlarýyla ilgili yazýlar geniþ yer
tutmaktadýr. Âzerî Türkleri’nin yaný sýra
Ýran’ýn deðiþik bölgelerinde yaþayan Horasan, Halaç, Kaþkay, Türkmen, Sungur,
Ebîverdî ve Feriden Türkleri’nin dil, edebiyat, folklor ve hayatýyla ilgili araþtýrmalarýn da bulunduðu dergide Yûnus Emre,
Kadý Burhâneddin, Âþýk Paþa, Nesîmî, Fuzûlî, Habîbî, Hatayî, Bâkî, Nâilî, Nâmýk Kemal, Tevfik Fikret, Mehmed Âkif Ersoy,
Süleyman Nazif, Yahya Kemal Beyatlý, Samed Vurgun, Süleyman Rüstem, Þehriyâr,
Bahtiyar Vahapzade gibi klasik ve çaðdaþ
þairlerin eserleri araþtýrma konusu olmuþtur. Varlýk’ta ayrýca Azerbaycan edebiyatý
tarihi, Azerbaycan sözlü edebiyatý, Noam
Chomsky’nin dil teorisinin Türkçe’ye uygulanmasý, Dede Korkut destanlarýnýn ortaya çýkýþý ve dil özellikleri, eski Türk þiirinde
vezin, þekil ve kafiye, Halaç Türkçesi, Horasan Türkçesi, Sungur Türkçesi, Ebîver-
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dî Türkçesi, Göktürk âbidelerinin dili ve
günümüz Türkçe’sindeki izleri, Ýslâm devri Türk edebiyatý, Azerbaycan’da alfabe
meselesi, kitap eleþtirisi, eski ve çaðdaþ
Türk tarihi, Ýran’daki Türk hânedanlarý,
tarihî sözlükler, Oðuzlar, hâtýralar, seyahatnâmeler, Ali Þîr Nevâî’nin kiþiliði ve
eserleri, Türkçe basýn tarihi, Türkçe-Farsça karþýlaþtýrmalý dil bilgisi, Türkiye edebiyatýndan örnekler, Ýslâm medeniyetinin
Batý medeniyeti üzerindeki etkisi gibi konularla Cengiz Aytmatov’un romanlarýndan çeviriler de yer almaktadýr. Bunun
yanýnda Genceli Nizâmî, Þehriyâr, Hamid
Nutký, M. A. Ferzâne, Samed Serdâriniyâ,
Cevad Hey’et, Aziz Muhsinî ve Kerim Meþrûteçi özel sayýlarý yayýmlanmýþtýr.
Türkçe eðitim veren okullarýn bulunmadýðý bir ortamda her düzeyde dil ve edebiyat bilgileri vererek bir mektep haline
gelen Varlýk, Türk dili ve kültürünün temel konularýný içeren kitaplarý da ek halinde neþretmektedir. Bugüne kadar yayýmlanmýþ olan kitaplar þunlardýr: Azerbaycan Edebiyat Tarihi I (1980), Mukayesetü’l-lugateyn (1984), Yazý Kaideleri veya Ýmlâ Kýlavuzu (1986), Türklerin Tarih ve Medeniyetine Bir Bakýþ
(1987), Türk Dili ve Lehçelerinin Tarihi
(1987), Azerbaycan Þifâhî Halk Edebiyatý (1988), Azerbaycan Edebiyat Tarihi II (1990), Edebiyatþinaslýk (1995).
Çeþitli üniversitelerde Varlýk dergisi hakkýnda yüksek lisans ve doktora tezleri yapýlmýþtýr. Bunlarýn baþlýcalarý þunlardýr: Sonel Bosnalý, Le fait turc en Iran et la revue Varlýq (yüksek lisans tezi, 1997, Institut National des Langues et Civilisations
Orientales, Paris), Pervane Memmedova /
Memmedli, Varlýk Jurnalýnda Edebiyat
Meseleleri (doktora tezi, 2000, Bakü), M.
Rýza Hey’et, Varlýk Dergisinde Dilcilik
Meseleleri (lisans tezi, 1998, Bakü), Nezaket Ýsmailova, Varlýk Jurnalýnda Þimali Azerbaycan Edebiyatýnýn Neþri
(doktora tezi, 1997, Nahcývan Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi), Neslihan Delice, Varlýk Dergisinin Bibliyografyasý ve
Bu Dergide Yer Alan Halk Edebiyatý ile
Ýlgili Yazýlarýn Deðerlendirilmesi (yüksek lisans tezi, 2004, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü). Ankara Üniversitesi Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý Bölümü tarafýndan Gazi ve Hacettepe üniversitelerinin katýlýmýyla 5 Mayýs
2011’de düzenlenen “I. Türkoloji Günü” adlý sempozyumda Varlýk dergisinin ilk sayýsýnýn çýktýðý 5 Mayýs günü “Türkoloji günü” olarak ilân edilmiþ ve her yýl bu günün
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ilmî-akademik merkezlerde kutlanmasýna
karar verilmiþtir.
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Bulgaristan’da
Karadeniz kýyýsýnda
tarihî bir liman þehri.
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Bulgaristan’ýn kuzeydoðusunda ayný adý
taþýyan körfezde bir kýyý düzlüðü üzerinde yer alýr. Güneyden Provadya nehrinin
(Ýridere) bataklýðýyla çevrilidir. Kuzeydoðusundaki Kaliakra Burnu (Kaligra / Çiligra Burnu) Varna’yý uzun tarihi boyunca kuzeydoðudan esen poyrazdan korumuþ ve Batý
Karadeniz kýyýlarýnýn en elveriþli limaný haline getirmiþtir. Bulgaristan’ýn en eski þehirlerinden biri olan Varna’da Taþ devrinden ve Bronz çaðýndan kalma arkeolojik
malzemeler bulunmuþtur. II. yüzyýla kadar

Varna’nýn deniz yönünden görünüþü

inen büyük bir Roma hamamýnýn kalýntýlarý yanýnda IX ve X. yüzyýllara ait kiliselerle erken dönem hýristiyan bazilikalarýnýn
kalýntýlarýna da rastlanmýþtýr. Bugünkü þehir Yunan kolonisi Odessos olarak VI. yüzyýlda kuruldu. Mevcut Slavca ismiyle ilk
defa 679’da, ilk Bulgarlar’ýn Bizans imparatoruyla burada yaptýðý ve Bulgaristan’ýn
baðýmsýz bir devlet halinde tanýndýðý bir
antlaþma vesilesiyle zikredilmektedir. 790’dan sonra ilk Bulgar Ýmparatorluðu’na dahil edilen Varna 864’te hýristiyanlaþtý ve
Tuna Bulgaristaný ile birlikte 971’de Bizanslýlar’ýn eline geçti. 1190 Martýnda Çar
I. Asen kumandasýndaki Bulgarlar Varna’ya girdi. Ancak Bizans Ýmparatoru II. Angelos þehri geri aldý ve surlarýný yeniledi.
1201 Martýnda Çar Kaloyan komutasýndaki Bulgarlar Varna’yý tekrar ele geçirerek
tahrip ettiler. XIII ve XIV. yüzyýllarda Varna, Bulgar Devleti’nin sýnýrlarý içerisinde
kaldý. 1366’da Savoy Kontu Amadeus burayý üç ay kuþattýðýnda Varna diye isimlendirilen, çok saðlam ve iyi muhafaza edilmiþ duvarlarla korunan, askerlerle dolu
bir þehir olduðu belirtilir. 1369’dan itibaren Varna hýristiyan Türkler’e ait Dobruca
Prensliði’nin bir parçasý haline geldi ve bu
küçük devletin baþþehri yapýldý. Osmanlý
tarihçisi Neþrî, Dobruca oðlunun Varna’yý
merkez edindiðini, 1388-1389 kýþýnda Timurtaþoðlu Yahþi Bey’in kalenin kendilerine teslim edileceði haberi üzerine buraya yöneldiðini, ancak bunun doðru olmadýðý anlaþýlýnca geri döndüðünü belirtir (Cihannümâ, I, 250-251).
Varna, Yýldýrým Bayezid’in Bulgaristan
seferinde 795’te (1393) Osmanlý hâkimiyetine alýndý. 1399 Þubatýnda Timur’a yenilip Tuna’nýn güneyine doðru kaçan Aktav
Tatarlarý þehri yaðmalayýp tahrip etti. Ankara Savaþý’ndan sonra 1403’teki Bizans-

