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 : مقدمه

ؼی ًَ جٌِا تَ ػٌْاى یک کحاب جاعیز ّیژٍ تغای صّلث ؿلجْهی تَ كواع هی عّص تلکَ صیْاى هؼ

صع هْعص دْاصخ ًظاهی، ؿیاؿی آى صّعٍ ًیؼ اطالػاجی صع اسحیاع سْاًٌضٍ هغاع هی صُض، ُوچٌیي داّی 

اطالػاجی صع هْعص ؿالطیي ؿالجوَ، صّلحوغصاى، هیاصیي ًثغص ّ هجالؾ سوْهی آًِا ًیؼ هی تاكض. 

تاكض، تـیاعی  ؼی تَ ػٌْاى كاػغ صعتاع کَ سْص هـحویوا كاُض دْاصخ جاعیشی هْجْص صع اكؼاعف هیهؼ

 اػ ایي هْاعص عا تا اؿحلاصٍ اػ ػٌاهغ تؼم ّ عػم تیاى کغصٍ اؿث. 

هجالؾ ػیق ّ ًْف جؼئی اػ ػًضگی اجحواػی اؿث. هجلؾ ػیق ًلاًگغ ّاهؼیث ػًضگی 

اكض. ّ ایي هجلؾ صع اصتیات ّ كؼغ تا ّاژٍ تؼم ًیؼ تیاى هی اجحواػی یک جاهؼَ تَ كکلی ّاضخ هی ت

كْص. اػ ایي جِث تؼم تَ هؼٌی هجلؾ ػیق ّ ػلغت هی تاكض. هجلؾ تؼم هجلؾ كغاب ّ طغب ّ 

هِواًی ّ ضیاكث اؿث کَ ُوۀ صّؿحاى صّع ُن جوغ كضٍ ّ تَ كاصی ّ سْكگظعاًی هی پغصاػًض. تَ 

ُایی اػ  غُا تَ کاع تغصٍ كضٍ اؿث. ؿالثا صع كؼغُا تا ًوًَْجغیي كکل جلي ّ ؿغّع صع كؼ ػٌْاى هِن

صًیای تؼم کَ هحلکل اػ ؿاهی، هؼلْم، هطغب، صلثغ ّ كغاب هی تاكض هْاجَ هی كْین. یکی صیگغ اػ 

ػٌاهغ ّاهؼیث اجحواػی ُن عػم اؿث. عػم تَ هؼٌی ًثغص یکی اػ ػٌاهغالیٌلک ػًضگی هضیوی هی 

اى ًثغص، ٌُغًوایی ؿالطیي ّ كغهاًغّایاى تا كولیغ ّ ًیؼٍ صع هیضاى تاكض. ادْاالت ؿالطیي صع هیض

ُای اؿة ؿْاعی، کلحي صكوٌاى، جاعی كضى سْى صع ًثغصگاٍ جٌگ، هیؼاى سلًْث صع  جٌگ، هِاعت

 ُا ػثاعات ّ هلاُین تیاى کٌٌضٍ ػٌوغ عػم ُـحٌض.  ُا ّ كحخ ّ پیغّػی داهل اػ ایي جٌگ جٌگ

صكاٍ ّ یا صّلحوغصاى هِن ػهاى سْص تَ هجالؾ تؼم آًِا پغصاسحَ ّ هؼؼی تا جؼغیق ّ جوجیض پا

تیلحغ اّهات ُوغاٍ تا تؼم تَ ػٌوغ عػم ًیؼ پغصاسحَ اؿث. اها تایض ساطغ ًلاى کغص کَ صع اكؼاع هؼّؼی 

کیض، تیلحغ تغ عّی أّ سْكگظعاًی ًوی تاكض. چغا کَ ج ّاژٍ تؼم كوظ تَ هؼٌی هجلؾ ػیق ّ ًْف

ص تاكض. ّاژٍ تؼم گاُی تَ هؼٌای گغپاصكاُاى صع هْعص اُضای طال ّ صیگغ ُضایا هی  ؿشاّت ّ تشلٌضگی

ُن آهضى صّلحوغصاى ًیؼ تَ کاع عكحَ اؿث. هرال اتیاجی کَ كاػغ، تؼم ؿلطاى عا تا ایي هلِْم تَ کاع تغصٍ 

صع جاُای هشحلق صیْاى تَ چلن هی سْعص. ُوچٌیي جضای اػ هلِْم ّ هرالِایی کَ تغای تیاى تؼم صع تاال 

 تضاًِا اكاعٍ كض، اهْع کحاتث ًیؼ جؼّ ایي هْاعص هی تاكض. 

CHAPTER 
1

EMÎRÜŞŞÜ‘ARÂ MU‘İZZÎ DÎVÂNI’NDA BEZM 
VE REZM

بزم و رزم در دیوان امیرالشعراء معّزی
گوکخان گوکمن

Gökhan GÖKMEN
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صع اكؼاع هؼّؼی عػم تَ هؼٌی جٌگ ّ ٌُغُای عػهی ًیؼ تَ کاع تغصٍ كضٍ اؿث. ُضف هؼؼی 

ؿپاُیاى صع هیضاى جٌگ جْهیق عػم، تغ ػٌوغ كولیغ هی تاكض. صع  کیضأجاػ تَ کاع تغصى ایي اللاظ 

گغص ُن آهضٍ ّ تَ صكوي دولَ ّع هی كًْض. هؼؼی صع هضح پاصكاُاى هؼوْال ػٌوغ عػم عا تَ ػٌْاى 

ُا تیاى کغصٍ اؿث. كاػغی کَ هغجثا ؿشي اػ عػم تَ هیاى هی آّعص  ؿلثَ تغ صكوي ّ كحخ ّ ظلغ صع جٌگ

 ُا جْضیخ هی صُض، گاُی عػم عا تَ جٌِایی ّ گاُی ًیؼ ُوغاٍ تا تؼم تَ کاع هی تغص.  ّ صع هْعص ظلغًاهَ

 ًوًَْ ُای عػم ّ تؼم صع صیْاى هؼؼی تَ كکل ػیغ هی تاكض: 

 تَ تؼم ػٌوغ تغای هرالِایی اعائَ تا ؿٌجغ ؿلطاى هضح صع ًام تَ ای هویضٍ صع هؼّؼی اهیغ

 کٌض: هی اكاعٍ تْص، اّ ًثغصُا صع هیضاى كاجخ ایٌکَ ّ ؿٌجغ ؿلطاى تْصى پیلَ ػضالث

 9ػیثا ُوَ کاعف ّ صّلث تا ُوَ عّػف   ًیکْ ُوَ عؿوق ّ ًوغت تا ُوَ عػهق

 ؿلطاى صؿحْع تَ ؿپاُیاى کَ هْضْع ایي تغ کیضأج تا چٌیي لکلاٍه ؿلطاى هضح صع ایضا   هؼّؼی

 ؿلطاى ؿپاُیاى كغهاًثغصاعی تَ تْصًض صیْاى ُواًٌض ًثغص هیضاى صع ّ كغكحگاى ُواًٌض هجالؾ صع ؿٌجغ

  کٌض: هی اكاعٍ تؼم ّ عػم هیاصیي صع

اًاى ّا اّ كغهاى صع صیْ ّ پغیّ  چْى   عػم عّػ ّ تؼم عّػ ؿپاُق پِْل  2كغهاًغ

 ًویغ الضّلَ هجض هجلؾ صع هٌیؼی هذوض اتْ الضیي جاز الولک ًویغ الضّلَ هجض هضح صع هؼّؼی

 کٌض: هی هذثث سلیلَ چِاع اػ ػُغٍ ؿحاعٍ كغهاًثغصاعی صعتاعٍ الولک

 8عا ػرواى ّ ػلی ػوغ ّ تْتکغ    عاهلگغ ػُغٍ تاص جْ تؼم صع

 جاػی یکَ ّ الضّلَ هؼیي ؿپاٍ هضعت اػ ای هویضٍ صع الضّلَ هؼیي ػاصٍ اهیغ ؿحایق صع هؼّؼی

  کٌض: هی تذد  عػم هیضاى صع ؿپاُیاًق تا ُوغاٍ ًظام ؿْاعٍ ػٌْاى تَ ّی

 4جٌِا للکغف ػ ؿْاعی عػم عّػ تَ   تاكض للکغی کَ اهیغی ػاصٍ اهیغ

 تا الولک ذوة هجلؾ عّكٌایی تَ ػاعى الولک ذوة جؼلغ اتْ جوااللضیي هضح صع هؼّؼی اهیغ

  کٌض: هی اكاعٍ یـوا صلثغ تَ ًثغصف هیضاى كضى آعاؿحَ ّ سلز كوـَ

                                                            

 ،9831 جِغاى، اؿاطیغ، اًحلاعات آكحیاًی، اهثال ػثاؽ جذلیَ: ّ جوذیخ ،هؼّؼی اهیغ صیْاى هؼّؼی، 9
 .8 م

 .91 م ،هؼّؼی اهیغ صیْاى هؼّؼی، 9
 .91 م ،صیْاى هؼّؼی،  8
 .83 م ،صیْاى هؼّؼی، 4
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َ   تَ اكغّسحَ جْ تؼم  5یـوا صلثغ تَ آعاؿحَ جْ ػمع   َسلُّز كوـ

 ػا تثیٌض هغا كجاػث )عؿحن( پْعػال جٌگ هیضاى صع اگغ اللغف كوؾ تکغاتْ هضح صع هؼّؼی

 :گغایض هی ػعصی تَ عسـاعف جغؽ،

 1هغا ػع ػال پْع تثیٌض اًضع عػم تَ گغ  ػعص عسـاع کٌض ػع چْى هي جیؾ ًِیة اػ

 سغّف ّ جْف هْعص صع هوایضف اػ یکی صع ،ؿؼًْی تِغاهلاٍ ؿلطاى هضح صع ّؼیهؼ اهیغ

 هی تذد اًضاعاب ّ پٌجلیغ صع ؿلطاى ًثغص ًحیجَ صع كضى پا تَ ؿثاع ّ گغص ّ هْلحاى ّ ؿْهٌات صع ؿپاٍ

 :کٌض

 7اًضعاب ّ پٌجلیغ صع جْ عػم اػ تْص گغص  هْلحاى ّ ؿْهٌات صع جْ جیق اػ تْص جْف

 هؼغكی ؿلطٌث صعّاػٍ ٌْاىػ تَ تـضاص هلکلاٍ ؿلطاى ؿایَ صع هلکلاٍ ؿلطاى هضح صع هؼّؼی

 :كْص هی

 3اّؿث تِاع اػ تاؽ كکلحي ّ آعایق   ًْتِاع تؼم ّ كض هلک صاع تـضاص

 سْص اػ جْاًوغصی ّ هغصی سْص اؿة تغ ؿْاع ًثغص، گاٍ تَ ؿٌجغ ؿلطاى ؿحایق صع هؼّؼی

 :صُض هی ًلاى سْص اػ ؿٌگیٌی ّ اًثهح ّ تغصتاعی ّ دلن ًیؼ دکوغاًی ػهاى صع صُض؛ هی ًلاى

 9ّهاعؿث ّ دلن ُوَ تاع گَ جشث تغ  ػّعؿث ّ هغصی ُوَ عػم گَ اؿة تغ

 ُوغاٍ ّ ًثغص هیضاى صع سٌجغ ّ جیغ جای ؿٌجغ ؿلطاى هضح ّ اضذی ػیض جٌِیث صع هؼّؼی

  اؿث. سْاعاى تاصٍ ًْف ّ ػیق هجلؾ صع ًیؼ ؿاؿغ ّ جام جای ّ تاكض هی جٌگاّعاى

 91ؿاؿغؿث ّ جام جای سْاعاى تاصٍ تؼم کَ جا جٌگیاى عػم ُـث سٌجغ ّ جیغ جای کَ جا

 ّ پیغّػ الولْک كوؾ ؿغتاػاى هاعى تي كِغیاع تي ػلی ْکالول كوؾ اهلِثض هضح صع هؼّؼی

 صع كولیغ کوک تَ پیغّػی ّ كحخ هْعص صع ُوچٌیي ّ تاكض هی آتغّهٌض ّ اعػف تا هجلـق ّ هظلغ

 :آّعص هی هیاى تَ ؿشي ًثغص عّػ

                                                            
 .19 م ،صیْاى هؼّؼی، 5
 .13 م ،صیْاى هؼّؼی، 6
 .13 م ،صیْاى هؼّؼی، 7
 .11 م ،صیْاى هؼّؼی، 3
 .13 م ،صیْاى هؼّؼی، 1

 .911 م ،صیْاى هؼّؼی، 10
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 اؿث هؼضى اّ هجلؾ عا كغف ّ ػؼ گُْغ  هووضؿث اّ هْکة عا ظلغ ّ كحخ هاهض

 99آتـحٌاؿث كحخ تَ گْیی ّا گُْغصاع جیؾ   ّا گُْغصاع جیؾ اػ عػم عّػ ػایض كحخ

 ػالءالضّلَ ًثغصگاٍ تیک جـغی صاهاص الولْک كوؾ تي ػلی ػالءالضّلَ اهیغ هضح صع هؼّؼی

  :کٌض هی جلثیَ اؿث، سٌجغ ّ آجق اػ پغ ػلق ّ گیاٍ جای تَ کَ ػهیٌی تَ ػلی

 99سٌجغؿث ّ اسگغ ُوَ ًثاجق   آى تغ ؿاػص عػم اّ کَ ػهیٌی

 ػواصالولک ؿغكث ّ سْی ،الولک ًظام سْاجَ تي واصالولکػ اتْالواؿن ؿحایق صع هؼّؼی

 هیضاى صع پیغّػی ّ حخك هادة عاؿشق اعاصٍ تا ّ كْص هی هجلؾ صع كاصی ّ طغب اكؼایق تاػد

 :كْص هی جٌگ

 98سیؼص ظلغ ّ كحخ ُوَ اًضع عػم تَ اّ ػؼم ػ  ػایض طغب ّ لؼة اًضعُوَ تؼم تَ اّ طثغ ػ

 ّ جٌگ ػهاى صع كویغف تْؿیلَ ًیغًگ ّ كحٌَ صاصى ساجوَ تَ هلکلاٍ ؿلطاى هضح صع هؼّؼی

 :کٌض هی اكاعٍ تؼم هجلؾ صع اف گیتشلٌض ّ ؿشاّت

 91عاص کق تؼم صع ّ جیـث ؿغ عػم صع   عّػی صع کلیض ّ كحٌِاؿث صع هلل

 هغین تي ػیـی ُواًٌض تؼم عّػ صع هلکلاٍ ؿلطاى ؿحْصى تغای صیگغ هویضُای صع ایضا   هؼّؼی

 :کٌض هی کْكق ّ ؿؼی ػوغاى تي ْؿیه هاًٌض عػم هیضاى صع ّ صُض هی ًلاى سْص اػ کغم ّ ؿشاّت

 93تْص ػوغاى هْؿی یا تْص هغین ػیـی  عػم عّػ تکْكض ّچْى تؼم عّػ تثشلض چْى

 ؿغب صع ُن كغم صع ُن هلکلاٍ تؼم ّ عػم اػ کَ گْیض هی هلکلاٍ ؿلطاى هضح صع ایضا   هؼّؼی

 :صاعًض ػالهحِا

 96تاص سثغ هـغب صع كاٍ تؼم ػ  تاص ًلاى هلغم صع كاٍ عػم ػ

 گلحَ چٌیي ؿلجْهی هلکلاٍ تي هذوض الضیي ؿیاخ تي هذوْص الضیي هـید ؿلطاى هضح صع هؼّؼی

 اؿث:

                                                            
 .911-918 م ،صیْاى هؼّؼی، 99
 .999 م ،صیْاى هؼّؼی، 12
 .988 م ،صیْاى هؼّؼی، 13
 .911 م ،صیْاى هؼّؼی، 91
 .911 م ،صیْاى هؼّؼی، 93
 .931 م ،صیْاى هؼّؼی، 16

 91تْص صیثا ّ آُي صع اّ تؼم ّ عػم تَ چْى  آّعًض كشغ یکضگغ تغ اػّ صیثا ّ آُي

 جْاًوغصی صع كشغالولْک ایٌکَ تَ اّ، ّػیغ كشغالولک سْاجَ ّ ؿٌجغ هلک هضح صع هؼّؼی

 كشغالولک اٍُوغ ًثغص ػهاى صع ؿپاُیاًق ّ تاكض هی پضعف هاًٌض هغصاًگی ّ ٌُغ صع ّ فجضّ  هاًٌض

  :کٌض هی اكاعٍ ُـحٌض،

 98تاص للکغ پلث عّی ًِض عػم تَ کجا  ٌُغهٌضی ّ هغصی اػ پضع چْى ّ جضّ  چْ

 كوٌاىص كْالصیي ػعٍ الضّلَ، هؼیي ُیثث ّ ػظوث تغاتغ صع صاص اهیغ الضّلَ هؼیي هضح صع هؼّؼی

 :اؿث کغصٍ جلثیَ دغیغ تَ عا

 91صاعص الص صكوي كْالص ُوَ    سْیق ُیثث ؿِن ػ اًضع عػم تَ

 جٌگ ػهاى صع ّ ؿلطاى ؿشاّت ّ ضگیتشلٌ اػ تؼم هجلؾ صع هلکلاٍ ؿلطاى هضح صع هؼّؼی

 :آّعص هی هیاى تَ ؿشي صكوٌاى سْى عیشحي ّ سلن اػ ًیؼ

َْ  تاعاى عا صّ ُغ عػهق گاٍ ّ تؼم گاٍ هیاؽ اػ اتغًض صّ اّ جیؾ ّ صؿث گْیی عاؿث  صت

َْ  اكلاى ػع تؼم صع اّ صؿث َْ  اكلاى سْى عػم صع داؿضاى تغ اّ جیؾ تٌضگاى تغ صت  90صت

 صیضٍ چیؼی هلکلاٍ ؿلطاى كولیغ اػ ؿیغ تَ عػم هیضاى صع هلکلاٍ ؿلطاى هضح صع ایضا   هؼّؼی

 :كْص ًوی اًجام صلضاعی اػ ؿیغ تَ کاعی ًیؼ تؼم هجلؾ صع كْص؛ ًوی

 99ًضاًٌض کاع  ِؿحََضى صل جؼ تَ تؼم صع  ًثیٌٌض عای ػصى جیؾ جؼ تَ عػم صع

 گًَْ اؿکٌضع جٌگ ػهاى صع ؿٌجغ ؿلطاى ؿپاٍ هٌق ؿؼًیي كحخ ّ ؿٌجغ ؿلطاى هضح صع هؼّؼی

 :صاعص گًَْ كغیضّى كْکث ّ كکٍْ ؼمت ػهاى صع ّ اؿث

 99كغ كغیضّى اًضع تؼم تَ ؿکٌضعصل عاًض عػم تَ  صاعص پِلْاى ُؼاع کغلل عص کَ جِاًضاعی

 هق كکـحي صعُن تَ هوایضف اػ یکی صع ؿاٍّ گجٌ ّ ؿٌجغ ؿلطاى هضح صع ایضا   هؼّؼی

 :صاعص کیضأج ؿٌجغ ؿلطاى جْؿظ عّػ ًوق صع صكوي

                                                            
 .938 م ،صیْاى هؼّؼی، 17
 .919 م ،صیْاى هؼّؼی، 98
 .911 م ،صیْاى هؼّؼی، 91
 .911 م ،صیْاى هؼّؼی، 20
 .911 م ،صیْاى هؼّؼی، 21
 .911 م ،صیْاى هؼّؼی، 99
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 اؿث هؼضى اّ هجلؾ عا كغف ّ ػؼ گُْغ  هووضؿث اّ هْکة عا ظلغ ّ كحخ هاهض

 99آتـحٌاؿث كحخ تَ گْیی ّا گُْغصاع جیؾ   ّا گُْغصاع جیؾ اػ عػم عّػ ػایض كحخ

 ػالءالضّلَ ًثغصگاٍ تیک جـغی صاهاص الولْک كوؾ تي ػلی ػالءالضّلَ اهیغ هضح صع هؼّؼی

  :کٌض هی جلثیَ اؿث، سٌجغ ّ آجق اػ پغ ػلق ّ گیاٍ جای تَ کَ ػهیٌی تَ ػلی

 99سٌجغؿث ّ اسگغ ُوَ ًثاجق   آى تغ ؿاػص عػم اّ کَ ػهیٌی

 ػواصالولک ؿغكث ّ سْی ،الولک ًظام سْاجَ تي واصالولکػ اتْالواؿن ؿحایق صع هؼّؼی

 هیضاى صع پیغّػی ّ حخك هادة عاؿشق اعاصٍ تا ّ كْص هی هجلؾ صع كاصی ّ طغب اكؼایق تاػد

 :كْص هی جٌگ

 98سیؼص ظلغ ّ كحخ ُوَ اًضع عػم تَ اّ ػؼم ػ  ػایض طغب ّ لؼة اًضعُوَ تؼم تَ اّ طثغ ػ

 ّ جٌگ ػهاى صع كویغف تْؿیلَ ًیغًگ ّ كحٌَ صاصى ساجوَ تَ هلکلاٍ ؿلطاى هضح صع هؼّؼی

 :کٌض هی اكاعٍ تؼم هجلؾ صع اف گیتشلٌض ّ ؿشاّت

 91عاص کق تؼم صع ّ جیـث ؿغ عػم صع   عّػی صع کلیض ّ كحٌِاؿث صع هلل

 هغین تي ػیـی ُواًٌض تؼم عّػ صع هلکلاٍ ؿلطاى ؿحْصى تغای صیگغ هویضُای صع ایضا   هؼّؼی

 :کٌض هی کْكق ّ ؿؼی ػوغاى تي ْؿیه هاًٌض عػم هیضاى صع ّ صُض هی ًلاى سْص اػ کغم ّ ؿشاّت

 93تْص ػوغاى هْؿی یا تْص هغین ػیـی  عػم عّػ تکْكض ّچْى تؼم عّػ تثشلض چْى

 ؿغب صع ُن كغم صع ُن هلکلاٍ تؼم ّ عػم اػ کَ گْیض هی هلکلاٍ ؿلطاى هضح صع ایضا   هؼّؼی

 :صاعًض ػالهحِا

 96تاص سثغ هـغب صع كاٍ تؼم ػ  تاص ًلاى هلغم صع كاٍ عػم ػ

 گلحَ چٌیي ؿلجْهی هلکلاٍ تي هذوض الضیي ؿیاخ تي هذوْص الضیي هـید ؿلطاى هضح صع هؼّؼی

 اؿث:

                                                            
 .911-918 م ،صیْاى هؼّؼی، 99
 .999 م ،صیْاى هؼّؼی، 12
 .988 م ،صیْاى هؼّؼی، 13
 .911 م ،صیْاى هؼّؼی، 91
 .911 م ،صیْاى هؼّؼی، 93
 .931 م ،صیْاى هؼّؼی، 16

 91تْص صیثا ّ آُي صع اّ تؼم ّ عػم تَ چْى  آّعًض كشغ یکضگغ تغ اػّ صیثا ّ آُي

 جْاًوغصی صع كشغالولْک ایٌکَ تَ اّ، ّػیغ كشغالولک سْاجَ ّ ؿٌجغ هلک هضح صع هؼّؼی

 كشغالولک اٍُوغ ًثغص ػهاى صع ؿپاُیاًق ّ تاكض هی پضعف هاًٌض هغصاًگی ّ ٌُغ صع ّ فجضّ  هاًٌض

  :کٌض هی اكاعٍ ُـحٌض،

 98تاص للکغ پلث عّی ًِض عػم تَ کجا  ٌُغهٌضی ّ هغصی اػ پضع چْى ّ جضّ  چْ

 كوٌاىص كْالصیي ػعٍ الضّلَ، هؼیي ُیثث ّ ػظوث تغاتغ صع صاص اهیغ الضّلَ هؼیي هضح صع هؼّؼی

 :اؿث کغصٍ جلثیَ دغیغ تَ عا

 91صاعص الص صكوي كْالص ُوَ    سْیق ُیثث ؿِن ػ اًضع عػم تَ

 جٌگ ػهاى صع ّ ؿلطاى ؿشاّت ّ ضگیتشلٌ اػ تؼم هجلؾ صع هلکلاٍ ؿلطاى هضح صع هؼّؼی

 :آّعص هی هیاى تَ ؿشي صكوٌاى سْى عیشحي ّ سلن اػ ًیؼ

َْ  تاعاى عا صّ ُغ عػهق گاٍ ّ تؼم گاٍ هیاؽ اػ اتغًض صّ اّ جیؾ ّ صؿث گْیی عاؿث  صت

َْ  اكلاى ػع تؼم صع اّ صؿث َْ  اكلاى سْى عػم صع داؿضاى تغ اّ جیؾ تٌضگاى تغ صت  90صت

 صیضٍ چیؼی هلکلاٍ ؿلطاى كولیغ اػ ؿیغ تَ عػم هیضاى صع هلکلاٍ ؿلطاى هضح صع ایضا   هؼّؼی

 :كْص ًوی اًجام صلضاعی اػ ؿیغ تَ کاعی ًیؼ تؼم هجلؾ صع كْص؛ ًوی

 99ًضاًٌض کاع  ِؿحََضى صل جؼ تَ تؼم صع  ًثیٌٌض عای ػصى جیؾ جؼ تَ عػم صع

 گًَْ اؿکٌضع جٌگ ػهاى صع ؿٌجغ ؿلطاى ؿپاٍ هٌق ؿؼًیي كحخ ّ ؿٌجغ ؿلطاى هضح صع هؼّؼی

 :صاعص گًَْ كغیضّى كْکث ّ كکٍْ ؼمت ػهاى صع ّ اؿث

 99كغ كغیضّى اًضع تؼم تَ ؿکٌضعصل عاًض عػم تَ  صاعص پِلْاى ُؼاع کغلل عص کَ جِاًضاعی

 هق كکـحي صعُن تَ هوایضف اػ یکی صع ؿاٍّ گجٌ ّ ؿٌجغ ؿلطاى هضح صع ایضا   هؼّؼی

 :صاعص کیضأج ؿٌجغ ؿلطاى جْؿظ عّػ ًوق صع صكوي

                                                            
 .938 م ،صیْاى هؼّؼی، 17
 .919 م ،صیْاى هؼّؼی، 98
 .911 م ،صیْاى هؼّؼی، 91
 .911 م ،صیْاى هؼّؼی، 20
 .911 م ،صیْاى هؼّؼی، 21
 .911 م ،صیْاى هؼّؼی، 99
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 93ؿْاع ُؼاع هض عػم هق عّػ ًین تَ كکـث کَ ػسـغّاى هـغب ّ ولغمت جؼاّ

 ؿٌجغ ؿلطاى گْیض: هی ؿغّصٍ، ؿٌجغ ؿلطاى ؿحْصى تغای کَ صیگغ ای ٍهویض صع ایضا   هؼّؼی

  تْص. گًَْ ػوغ ًیؼ ػضلق ّ اًواف ّ جٌگیض هی گًَْ ػلی صكوي تا هثاعػٍ ٌُگام تَ

 94ػوغ چْى صاصى اًواف صع صاص ّ صیي عّػ  ػلی چْى کغصى پیکاع صع عػم ّ کیي عّػ

 كشغالضیي ًیؼٍ تا الیؼى، تي طـایغک كشغالضیي اهیغ هضح صع ًام تَ هویضُای صع هؼّؼی اهیغ

 ُوضیگغ ُویلگی صكوي ػغب ّ کجغ ّ غصک   ،جٌگ هیضاى صع ّ كض داهل پیغّػی ّ كحخ طـایغک

 :كضًض

 صع گلاصی عػهِا ُوَ تَ عا كحْح   تضّ کَ كض كحخ هلحاح جْ ِؿٌاى هگغ

 95اكـًْگغ جاّصاى چْى سوواى كضًض  عػهگِی تَ ُغکجا ّػغب جغک ّ غصػک  

 ایٌکَ تَ اكاعٍ تا اتیات اػ یکی صع تاجغ تي یْؿق یؼوْب اتْ الولک ضیاء اهیغ هضح صع هؼّؼی

 تؼم ػٌوغ صّ ُغ ؿشاّجوٌض، تؼم هجلؾ صع ّ تاكض هی ژیاى كیغ هاًٌض عػم هیضاى صع الولک ضیاء اهیغ

 :آّعص هی تیث یک صع ّ کضیگغی کٌاع عا عػم ّ

 91ػاسغ تذغ ُوچْى تؼم عّػ تَ   اؿث ژیاى كیغ چْى عػم عّػ تَ

 عّػ صع هلکلاٍ ؿلطاى ُوث ّ ؿیغت اػ هلکلاٍ ؿلطاى هضح ّ جیؾ ّ کلک هٌاظغۀ صع هؼّؼی

 صع اكحٌض. هی ؿجضٍ تَ كاُاى ػظوحق ّ ُیثث اػ ًیؼ عػم عّػ صع ّ كْص هی كاصی اػ پغ جِاى تؼم،

  :اؿث کغصٍ اؿحلاصٍ "تاع" ّاژٍ اػ عػم کلوَ جای تَ تیث ایي

 97تاع عّػ اّ ُیثث عا كِاى آعص ؿجْص عص  تؼم عّػ اّ ُوث عا جِاى آعص طًلا صع

 هی آكحاب هاًٌض جا ُوَ کكشغالول ّعّص تا تؼم عّػ صع كشغالولک َسْاج هضح صع هؼؼی

 :كْص هی گــحَ ُن اػ دغیغ جاعُای ُوچْ صكوٌاى ػعٍ عػم، عّػ صع ّ صعسلض

 هٌیغ آكحاب ُوچْ صُض ًْع كؼاع  اّ هْاكن کق عص هضم تؼم عّػ تَ

 93دغیغ جاعُای ُوچْ كْص گــحَ  ُن ػ  اّ هشالق جي تغ ػعٍ عػم عّػ تَ
                                                            

 .913 م ،صیْاى هؼّؼی، 93
 .911 م ،صیْاى هؼّؼی، 94
 .913 م ،صیْاى هؼّؼی، 95
 .999 م ،صیْاى هؼّؼی، 91
 .993 م ،صیْاى هؼّؼی، 97

 هلکلاٍ ؿلطاى ًضیواى ّ ؿالهاى جلثیَ تا ًلاتْع تَ هلکلاٍ ؿلطاى ّعّص ثجٌِی صع هؼّؼی اهیغ

 یکضیگغ کٌاع صع عا تؼم ّ عػم ّاژٍ صّ ُغ دْعی ّ هاٍ تَ جٌگ هیضاى صع ُن ّ ػیق هجلؾ صع ُن

  :اؿث آّعصٍ

 91ؿْع صع چَ ّ جٌگ صع چَ ًضیواًث دْعًض  تؼم صع چْ ّ عػم صع چَ ؿالهاًث هاٌُض

 ّ كیغ ُیثث تَ جٌگ ػهاى صع عا کالولكشغ سٌجغ كشغالولک سْاجَ هضح صع ایضا   هؼّؼی

 :کٌض هی جلثیَ هاع تَ کحاتث ّهث تَ عا هلوق

َ   تؼم تَ صاعص  كیغ كؼل ٌُضّت سٌجغ عػم تَ صاعص  30هاع كکل هوغیث ساه

 کٌض: هی جکغاع هؼٌی ُویي تؼم ّ عػم تاعۀ صع هلکلاٍ ؿلطاى هضح صع هؼّؼی

 39كغ گیغص ّاع ضسْعكی چْ تؼهگاٍ تَ  ػّع گیغص ّاع هغیز چْ عػهگاٍ تَ

 جٌگ ػهاى صع ؿٌجغ ؿلطاى هٌق تْصى گًَْ عاؿکٌض تغ کیضأج تا ؿٌجغ، ؿلطاى هضح صع هؼّؼی

 جلثیَ كاٌُاهَ هِغهاًاى َت عػم ّ تؼم گاٍ تَ عا ؿلطاى ادْال تؼم، ػهاى صع كاٍ تْصى گًَْ كغیضّى ّ

 :کٌض هی

 32كغ كغیضّى تؼم صع صل ؿکٌضع عػم صع   صل جْاًگغ جْص اػ صل پیوثغ كاٍ آى

 كاصی ّهث تَ ؿٌجغ ؿلطاى هجلؾ صع ،ؿٌجغ ؿلطاى یاكحي تِثْصی ّ ػیض جٌِیث صع هؼّؼی

 اػ جٌگ ّ دولَ تغای جْ اكاعٍ یک اؿث. داکن الِی عدوث ًثغص هیضاى صع ّ صاعص ّجْص تِلحی ًؼوات

  :اؿث تِحغ للگغ هض دولَ

 تاع گَ  دلغؿث عدوث اّ صعگَ تغ  تؼم گَ  سلضؿث ًؼوث اّ هجلؾ صع

َ   اػ تْص تِحغ صعجٌگ جْ آٌُگ یک ّ عػم صع جْ ػؼم یک  33جغاع للکغ هض دول

 جٌِن تَ عا ثغصفً هیضاى ّ تِلث تَ عا ؿٌجغ ؿلطاى هجلؾ ؿٌجغ ؿلطاى ؿحایق صع هؼّؼی

 :ًوایض هی جلثیَ

                                                                                                                                       
 .931 م ،صیْاى هؼّؼی، 28
 .913 م ،صیْاى هؼّؼی، 29
 .931 م ،صیْاى هؼّؼی، 30
 .919 م ،صیْاى هؼّؼی، 31
 .939 م ،صیْاى هؼّؼی، 32
 .931 م ،صیْاى هؼّؼی، 33
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 93ؿْاع ُؼاع هض عػم هق عّػ ًین تَ كکـث کَ ػسـغّاى هـغب ّ ولغمت جؼاّ

 ؿٌجغ ؿلطاى گْیض: هی ؿغّصٍ، ؿٌجغ ؿلطاى ؿحْصى تغای کَ صیگغ ای ٍهویض صع ایضا   هؼّؼی

  تْص. گًَْ ػوغ ًیؼ ػضلق ّ اًواف ّ جٌگیض هی گًَْ ػلی صكوي تا هثاعػٍ ٌُگام تَ

 94ػوغ چْى صاصى اًواف صع صاص ّ صیي عّػ  ػلی چْى کغصى پیکاع صع عػم ّ کیي عّػ

 كشغالضیي ًیؼٍ تا الیؼى، تي طـایغک كشغالضیي اهیغ هضح صع ًام تَ هویضُای صع هؼّؼی اهیغ

 ُوضیگغ ُویلگی صكوي ػغب ّ کجغ ّ غصک   ،جٌگ هیضاى صع ّ كض داهل پیغّػی ّ كحخ طـایغک

 :كضًض

 صع گلاصی عػهِا ُوَ تَ عا كحْح   تضّ کَ كض كحخ هلحاح جْ ِؿٌاى هگغ

 95اكـًْگغ جاّصاى چْى سوواى كضًض  عػهگِی تَ ُغکجا ّػغب جغک ّ غصػک  

 ایٌکَ تَ اكاعٍ تا اتیات اػ یکی صع تاجغ تي یْؿق یؼوْب اتْ الولک ضیاء اهیغ هضح صع هؼّؼی

 تؼم ػٌوغ صّ ُغ ؿشاّجوٌض، تؼم هجلؾ صع ّ تاكض هی ژیاى كیغ هاًٌض عػم هیضاى صع الولک ضیاء اهیغ

 :آّعص هی تیث یک صع ّ کضیگغی کٌاع عا عػم ّ

 91ػاسغ تذغ ُوچْى تؼم عّػ تَ   اؿث ژیاى كیغ چْى عػم عّػ تَ

 عّػ صع هلکلاٍ ؿلطاى ُوث ّ ؿیغت اػ هلکلاٍ ؿلطاى هضح ّ جیؾ ّ کلک هٌاظغۀ صع هؼّؼی

 صع اكحٌض. هی ؿجضٍ تَ كاُاى ػظوحق ّ ُیثث اػ ًیؼ عػم عّػ صع ّ كْص هی كاصی اػ پغ جِاى تؼم،

  :اؿث کغصٍ اؿحلاصٍ "تاع" ّاژٍ اػ عػم کلوَ جای تَ تیث ایي

 97تاع عّػ اّ ُیثث عا كِاى آعص ؿجْص عص  تؼم عّػ اّ ُوث عا جِاى آعص طًلا صع

 هی آكحاب هاًٌض جا ُوَ کكشغالول ّعّص تا تؼم عّػ صع كشغالولک َسْاج هضح صع هؼؼی

 :كْص هی گــحَ ُن اػ دغیغ جاعُای ُوچْ صكوٌاى ػعٍ عػم، عّػ صع ّ صعسلض

 هٌیغ آكحاب ُوچْ صُض ًْع كؼاع  اّ هْاكن کق عص هضم تؼم عّػ تَ

 93دغیغ جاعُای ُوچْ كْص گــحَ  ُن ػ  اّ هشالق جي تغ ػعٍ عػم عّػ تَ
                                                            

 .913 م ،صیْاى هؼّؼی، 93
 .911 م ،صیْاى هؼّؼی، 94
 .913 م ،صیْاى هؼّؼی، 95
 .999 م ،صیْاى هؼّؼی، 91
 .993 م ،صیْاى هؼّؼی، 97

 هلکلاٍ ؿلطاى ًضیواى ّ ؿالهاى جلثیَ تا ًلاتْع تَ هلکلاٍ ؿلطاى ّعّص ثجٌِی صع هؼّؼی اهیغ

 یکضیگغ کٌاع صع عا تؼم ّ عػم ّاژٍ صّ ُغ دْعی ّ هاٍ تَ جٌگ هیضاى صع ُن ّ ػیق هجلؾ صع ُن

  :اؿث آّعصٍ

 91ؿْع صع چَ ّ جٌگ صع چَ ًضیواًث دْعًض  تؼم صع چْ ّ عػم صع چَ ؿالهاًث هاٌُض

 ّ كیغ ُیثث تَ جٌگ ػهاى صع عا کالولكشغ سٌجغ كشغالولک سْاجَ هضح صع ایضا   هؼّؼی

 :کٌض هی جلثیَ هاع تَ کحاتث ّهث تَ عا هلوق

َ   تؼم تَ صاعص  كیغ كؼل ٌُضّت سٌجغ عػم تَ صاعص  30هاع كکل هوغیث ساه

 کٌض: هی جکغاع هؼٌی ُویي تؼم ّ عػم تاعۀ صع هلکلاٍ ؿلطاى هضح صع هؼّؼی

 39كغ گیغص ّاع ضسْعكی چْ تؼهگاٍ تَ  ػّع گیغص ّاع هغیز چْ عػهگاٍ تَ

 جٌگ ػهاى صع ؿٌجغ ؿلطاى هٌق تْصى گًَْ عاؿکٌض تغ کیضأج تا ؿٌجغ، ؿلطاى هضح صع هؼّؼی

 جلثیَ كاٌُاهَ هِغهاًاى َت عػم ّ تؼم گاٍ تَ عا ؿلطاى ادْال تؼم، ػهاى صع كاٍ تْصى گًَْ كغیضّى ّ

 :کٌض هی

 32كغ كغیضّى تؼم صع صل ؿکٌضع عػم صع   صل جْاًگغ جْص اػ صل پیوثغ كاٍ آى

 كاصی ّهث تَ ؿٌجغ ؿلطاى هجلؾ صع ،ؿٌجغ ؿلطاى یاكحي تِثْصی ّ ػیض جٌِیث صع هؼّؼی

 اػ جٌگ ّ دولَ تغای جْ اكاعٍ یک اؿث. داکن الِی عدوث ًثغص هیضاى صع ّ صاعص ّجْص تِلحی ًؼوات

  :اؿث تِحغ للگغ هض دولَ

 تاع گَ  دلغؿث عدوث اّ صعگَ تغ  تؼم گَ  سلضؿث ًؼوث اّ هجلؾ صع

َ   اػ تْص تِحغ صعجٌگ جْ آٌُگ یک ّ عػم صع جْ ػؼم یک  33جغاع للکغ هض دول

 جٌِن تَ عا ثغصفً هیضاى ّ تِلث تَ عا ؿٌجغ ؿلطاى هجلؾ ؿٌجغ ؿلطاى ؿحایق صع هؼّؼی

 :ًوایض هی جلثیَ

                                                                                                                                       
 .931 م ،صیْاى هؼّؼی، 28
 .913 م ،صیْاى هؼّؼی، 29
 .931 م ،صیْاى هؼّؼی، 30
 .919 م ،صیْاى هؼّؼی، 31
 .939 م ،صیْاى هؼّؼی، 32
 .931 م ،صیْاى هؼّؼی، 33
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 31ؿوغ ًوْصاع ایي اؿث جٌاى ًوْصاع کاى گلث ّ تٌوْص تضّ جْ عػم ّ تؼم یؼصاى هٌغ

 تِغاهلاٍ یؼٌی کٌض، هی جکغاع عا هؼٌی ُویي ًیؼ ؿؼًْی تِغاهلاٍ ؿلطاى هضح صع هؼّؼی اهیغ

 ّ تِلث تَ عا هجلـق کٌض، هی جلثیَ ػوغ دضغت تَ ػضالث صع ّ ػلی دضغت تَ جٌگ هیضاى صع عا

 تَ اًٍثغصگ تَ ؿیذْى اػ ؿلطاى دغکث تَ اكاعٍ تا ُوچٌیي کٌض. هی جلثیَ جٌِن تَ اع جٌگق هیضاى

 :پغصاػص هی ّی كولیغ ؿحایق

 ػوغ ؿیغت عا جْ ػضل تـاط صع ای   ػلی ًوغت عا جْ عػم هواف صع ای

 ؿوغ ّ جٌث هلث ّ هیاهث كغح   ُوی كْص پیضا جْ دثؾ ّ تؼم ّ عػم صع

 33ػثغ پغ جْ جیؾ ػ گلحَ گاٍ ػثغٍ ّآى  عػم عّػ تَ ؿیذْى ػ کغصٍ ػثغٍ جْ اؿة

 ػالالضیي ًثغص صعتاعٍ جغکـحاى، ساهاى صاّص تي یواىؿل تي هذوض الضیي ػالء ؿحایلِای صع هؼّؼی

 ّ كکٍْ تَ ُوچٌیي کٌض. هی اكاعٍ هضٍآ ًائل پیغّػی ّ كحخ تَ هثاعػٍ ّ دولَ تا کَ هْعص ایي تَ هذوض

 :گلایض هی جٌث تَ صعی جْ هجلؾ کَ کٌض هی کیضأج ّ کغصٍ اكاعٍ ّی ػیق هجلؾ ػظوث

 ظلغ جاعیز گلث ّ كحْح هاًْى لثگ   کاع كغجام عػهگَ صع اّ پیکاع ّ دولَ

 36صع تگلاص جْ تؼم تغ عا اللغصّؽ ةجٌ  االهیي عّح   هگغ گْیض جْ تؼم تیٌض ُغکَ

 صع سْاعػهلاٍ ًثغص ّ جٌگ تَ سْاعػهلاٍ هذوض الضیي جالل حهض ّ كولیغ لـؼ صع هؼّؼی

 ػغكات تَ عا هجلؾ تاعگاٍ ّ هذلغ تَ عا ًثغص هیضاى ّ کغصٍ اكاعٍ ّی صلیغی ّ جـاعت ّ ًثغص هیضاى

 :کٌض هی جلثیَ

 كغاع پغ عػم گَ ـثیآجل صّص تی  كکاع جاى جٌگ گَ ـثپیکغی عّح تی

 کاع تَ عا الوْت َهلَک   اجل گَ آیض  ؿلیخ آى کَ ؿلیذی عػم عّػ تَ اّ ُـث

ص هغصی ّ كجاػث هغکة تغ   جاسحي ّ پیکاع ّ تایض عػم کَ ًجاآّ َْ  ؿْاع ت

 31تاع عّػ ـثػغكاج هگغ جْ ایْاى  عػم عّػ ـثػغهاج هگغ جْ هیضاى

                                                            
 .933 م ،صیْاى هؼّؼی، 34
 .919-911 م ،صیْاى هؼّؼی، 35
  .911 م ،صیْاى هؼّؼی، 36
 .911-913 م ،صیْاى هؼّؼی، 31
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 ُویي عػم ّ تؼم تاعۀ صع کاكـغی تي ؿلیواى تي هذوض الضیي ًظام ّػاعت جٌِیث صع هؼّؼی

  اؿث: کغصٍ جکغاع عا هؼٌی

 88صاعالوغاع تؼهگَ ، هیاهث صكث عػهگَ یکی ُغ جلي ّ ؿِن اػ تؼم عّػ ّ عػم عّػ

 تا الولْک كوؾ ُوٌلیٌی تَ طثغؿحاًی كِغیاع تي ػلی ولْکال كوؾ اهیغ هضح صع هؼّؼی

 :کٌض هی اكاعٍ ًثغص هیضاى صع ٌاىصكو تا ّی ؿحیؼ ّ جٌگ ّ تؼم هجلؾ صع صّؿحاًق

 89هظلغ صكوٌاى تغ هْکة ّ عػم عّػ ای  هؼاكغ صّؿحاى تا هجلؾ ّ تؼم ّػع ای

 پِلْاًاى پلث ّ کغصٍ سن عا صلیغاى کوغ جٌگ ّهث تَ هلکلاٍ هضح ّ ًْعّػ جٌِیث صع هؼّؼی

 :ػًض هی ساک تَ عا

 10تاع ٌُگام جْ پیق عا یالى گغصص  سن پلث  عػم ٌُگام جْ پیق عا ؿغاى گیغص  ًن صیضٍ

 ّ جٌگ ّ تِلحی عدوث ّ تِلث تَ عا هلکلاٍ ؿلطاى هجلؾ ،هلکلاٍ ؿلطاى هضح صع هؼّؼی

 :کٌض هی جلثیَ عّػ آى آكْب ّ ذلغه عّػ  تَ عا ًثغصف

لضؿث عدوث جْ هجلؾ صع  19تاع عّػ َدلغؿث ػدوثِ  جْ صعگَ تغ  تؼم عّػ س 

  اؿث. کغصٍ اؿحلاصٍ "تاع" کلوَ اػ تؼم کلوَ تا ُوغاٍ عػم ّاژٍ جای تَ هؼؼی تیث صّ ایي صع

 اؿث: گلحَ چٌیي هلکلاٍ ؿلطاى هضح صع ایضا   هؼّؼی

 19سثغ عا عػهگاُق ُویلَ تاكض ظلغ ّػ ًلاى عا تؼهگاُق ُویلَ تاكض طغب اػ

 هلکلاٍ ًثغص هیضاى گْیض: هی هوایضف اػ یکی صع ًلاتْع، تَ عی اػ هلکلاٍ هغاجؼث صع هؼّؼی

 عا ؿلطاى ًضیواى ّ ؿالهاى اؿث. اؿغاكیل هْع یاصآّع ُن جٌگ طثل ّ کْؽ اؿث، هیاهث عّػ یاصآّع

 ػیثایی هجلؾ چٌیي صع ّ کٌض هی جلثیَ صیْ ّ كیغ تَ ًثغص هیضاى صع ّ دْعی ّ هاٍ تَ تؼم هجلؾ صع

 ؿلطاى اهلی کاع ػٌْاى تَ عا جٌگیضى هؼؼی اگغ دحی ایٌِا تغ ػالٍّ کٌض. هی سْعصى كغاب تَ کیضأج

  صاًض. هی هجلؾ الػهَ ًیؼ عا ّف یدْع عّیاى ػیثا ّجْص اها کٌض هؼغكی

 هْع ػصى صم چْى جْ کغًای ّ جْ کْؽ   هیاهث ُوچْ عػهگِث كْص کَ ػّصا
                                                            

 .898 م ،صیْاى هؼّؼی، 38
 .891 م ،صیْاى هؼّؼی، 89
 .899 م ،صیْاى هؼّؼی، 40
 .888 م ،صیْاى هؼّؼی، 41
 .881 م ،صیْاى هؼّؼی، 42
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 دْع ُوَ هلخ گَ ّ جٌگ گَ اًضصیْ  هاٍ ُوَ تؼم گَ ّ عػم گَ كیغًض

 ؿْع  ایي صع ّ  تؼم ایي صع ّ  تاؽ  ایي صع ًْف َهی  سّغم جْ ؿْع ّ ْج تؼم ّ جْ تاؽ ای

 هـغّع جْ طثغ ّ صل ّ تؼم اػ ؿؼص اسحغ ًثغصؿث ّ عػم ؿْی عّی عا جْ ُغچٌض

َ   اػ پغ جْ تؼم آعاؿحَ  18اًگْع تچۀ تـحاى دْعا ۀتچ اػ  َدْعاؿث تچ

 هجلؾ طغب ّ ػیق تَ كْم ػٌْاى تا ای هویضٍ صع پاصكاٍ، ؿْع هجلؾ ّهق صع هؼّؼی

  کَ اؿث هـلن اها ًیـث. هلشن صهیوا   هویضٍ ایي هشاطة الثحَ اؿث. پغصاسحَ هـحول كکلی تَ پاصكاٍ

 آكکاع هْعت تَ ؿلطاى تؼم هجلؾ تَ كؼغ ایي صع اؿث. كضٍ ؿغّصٍ هؼّؼی ؿْی اػ هـحول ای هویضٍ

 اتیات اػ ػثاعت كضٍ ضٍیکل جوْیغ تَ ؿلطاى هجلؾ هْعص صع کَ ُایی ًوًَْ تٌاتغایي اؿث. كضٍ اكاعٍ

 تاكٌض: هی ػیغ

 ًْع تغّ اكلاًضٍ ّ عدوث تغّ تاعیضٍ ؿْع چٌیي ّ  تؼم چٌیي كٌیضؿث کَ ُغگؼ

 دْع تغص عكک ُوی ؿْع کؼیي اؿث ؿْعی  هٍا کٌض كشغ ُوی تؼم کؼیي اؿث  تؼهی

 ؿْع چٌیي اؿث جِاى ؿلطاى طلؼث ّػ  تؼم چٌیي اؿث جِاى ؿلطاى صّلث اػ

 صّع اّ طلؼث اػ تض چلن کٌی جْ عب یا كاص اّ صّلث اػ صل ّ جاى کٌی ْج عب یا

 هٌوْع كَ ای ًلاط ّ كاصی تَ ًْف  یهَ  ػاصل سـغّ ای یهَ  ّ اؿث ًلاط ٌُگام

َ   عا جْ تؼم ّ جْیی عضْاى  طْع پایگَ عا جْ جشث ّ جْیی هْؿی طْتی ؿای

 هٌرْع لؤلؤ پغ ّ كض ؿاعا پغػٌثغ گْیی جْ تؼم ایي ه ل عًگ ّ گل  تْی اػ

 11هـغّع جْ ؿْع ُن ّ كغسٌضٍ جْ تؼم ُن  تواًاص جاّیض جْ جاٍ جِاى ُـث جا

 ّتؿشا ّ ًثغص ػهاى صع ؿٌجغ ؿلطاى كولیغ تْصى تغًضٍ تَ ؿٌجغ ؿلطاى ؿحایق صع هؼّؼی

 :کٌض هی اكاعٍ تؼم هجلؾ صع ّی

 صگغ ػتاًی عا اجل صُاى   ًیـث جْ جیؼ جیؾ جؼ عػم گَ

                                                            
 .883 م ،صیْاى هؼّؼی، 43
 .811-813 م ،صیْاى هؼّؼی، 44

 13صگغ صُاًی عا اهل ػتاى   ًیـث جْ عاص صؿث جؼ تؼم گَ

 صع ّ سْعكیض هاًٌض تؼم هجلؾ صع اعؿْ اعؿالى اهیغ کَ گْیض هی اعؿْ اعؿالى هضح صع هؼّؼی

 صع ّ ؿلطٌث جشث تغ اعؿْ اعؿالى ُوچْى اهیغی ػصى جکیَ ػیق هجلؾ صع اؿث. جولیض هاًٌض ًثغصگاٍ

 :اؿث الین كاُی اؿة تغ اّ ُوچْ یکاع ؿْاع كضى ؿْاع ًثغص هیضاى

 جولیضّاع آعاؿحي عػم عّػ اّ چْى کیـث كق سْعكیض اكغّسحي تؼم گاٍ اّ چْى کیـث

 16ؿْاع تایض چٌْ اًضع ػمع تَ عا كاُی اؿة  هلک تایض چٌْ اًضع تؼم تَ عا كاُی جشث

 اهیغ ؿْی اػ صكوٌاى اكحاصى ُؼیوث تَ طثؾ اهیغ گیلکی تي اؿواػیل یغاه هضح صع هؼّؼی

  :کٌض هی اكاعٍ اؿواػیل

 11سطغ تین ػ پظیغص ُؼیوث   عػم عّػ جْ پیق کؼ سون آى ُغ

 صع ًثغص هیضاى صع کَ گْیض هی ػلی الضیي هشلن الولک ضیاء جؼلغ اتْ اهیغ ؿحایق صع هؼّؼی

  :صاكث ّجْص سٌجغ صؿحق صیگغ تغ ّ ًٍیؼ جؼلغ اتْ صؿث یک

ص عػم عّػ تَ َْ  13سٌجغ آُشحي یکی ًیؼٍ یاػیضى یکی  ُیجا هق اًضع کاع صّ عا اّ ت

 :کٌض هی اكاعٍ چٌیي الولک ًظام تي كشغالولک سْاجَ هضح صع هؼّؼی

 19كشغالولک کاع ؿالَ ُوَ تؼم ّ عػم تَ ؿاػًض ُوی هلحغی ّ ػدل کیي ّ هِغ تَ

 اجـؼ کواى اػ جیغ كضى عُا هضای تا سْاعػهلاٍ اجـؼ ػالءالضیي هضح صع هؼّؼی اهیغ

 :عؿض هی گْف تَ صكوٌاى صل صع ولیغك چاکاچاک هضای سْاعػهلاٍ،

 30جغًگ تلًٌْض عػم صع جْ کواى اػ چْ   جغاگ جْ صّلث اػضای صل ػا یضآ تغ

 ًؼوث ؿاػص، هی سلٌْص عا للگغیاى کكشغالول تؼم هجلؾ كشغالولک سْاجَ هضح صع هؼّؼی

   :اؿث کغم ّ جْص هادة ّ اؿث کاكی ثاه یک تغای اف ؿلغٍ

                                                            
 .833 م ،صیْاى هؼّؼی، 45
 .813 م ،صیْاى هؼّؼی، 16
 .838 م ،صیْاى هؼّؼی، 11
 .833 م ،صیْاى هؼّؼی، 13
 .189 م ،صیْاى هؼّؼی، 49
 .183 م ،صیْاى هؼّؼی، 50
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 دْع ُوَ هلخ گَ ّ جٌگ گَ اًضصیْ  هاٍ ُوَ تؼم گَ ّ عػم گَ كیغًض

 ؿْع  ایي صع ّ  تؼم ایي صع ّ  تاؽ  ایي صع ًْف َهی  سّغم جْ ؿْع ّ ْج تؼم ّ جْ تاؽ ای

 هـغّع جْ طثغ ّ صل ّ تؼم اػ ؿؼص اسحغ ًثغصؿث ّ عػم ؿْی عّی عا جْ ُغچٌض

َ   اػ پغ جْ تؼم آعاؿحَ  18اًگْع تچۀ تـحاى دْعا ۀتچ اػ  َدْعاؿث تچ

 هجلؾ طغب ّ ػیق تَ كْم ػٌْاى تا ای هویضٍ صع پاصكاٍ، ؿْع هجلؾ ّهق صع هؼّؼی

  کَ اؿث هـلن اها ًیـث. هلشن صهیوا   هویضٍ ایي هشاطة الثحَ اؿث. پغصاسحَ هـحول كکلی تَ پاصكاٍ

 آكکاع هْعت تَ ؿلطاى تؼم هجلؾ تَ كؼغ ایي صع اؿث. كضٍ ؿغّصٍ هؼّؼی ؿْی اػ هـحول ای هویضٍ

 اتیات اػ ػثاعت كضٍ ضٍیکل جوْیغ تَ ؿلطاى هجلؾ هْعص صع کَ ُایی ًوًَْ تٌاتغایي اؿث. كضٍ اكاعٍ

 تاكٌض: هی ػیغ

 ًْع تغّ اكلاًضٍ ّ عدوث تغّ تاعیضٍ ؿْع چٌیي ّ  تؼم چٌیي كٌیضؿث کَ ُغگؼ

 دْع تغص عكک ُوی ؿْع کؼیي اؿث ؿْعی  هٍا کٌض كشغ ُوی تؼم کؼیي اؿث  تؼهی

 ؿْع چٌیي اؿث جِاى ؿلطاى طلؼث ّػ  تؼم چٌیي اؿث جِاى ؿلطاى صّلث اػ

 صّع اّ طلؼث اػ تض چلن کٌی جْ عب یا كاص اّ صّلث اػ صل ّ جاى کٌی ْج عب یا

 هٌوْع كَ ای ًلاط ّ كاصی تَ ًْف  یهَ  ػاصل سـغّ ای یهَ  ّ اؿث ًلاط ٌُگام

َ   عا جْ تؼم ّ جْیی عضْاى  طْع پایگَ عا جْ جشث ّ جْیی هْؿی طْتی ؿای

 هٌرْع لؤلؤ پغ ّ كض ؿاعا پغػٌثغ گْیی جْ تؼم ایي ه ل عًگ ّ گل  تْی اػ

 11هـغّع جْ ؿْع ُن ّ كغسٌضٍ جْ تؼم ُن  تواًاص جاّیض جْ جاٍ جِاى ُـث جا

 ّتؿشا ّ ًثغص ػهاى صع ؿٌجغ ؿلطاى كولیغ تْصى تغًضٍ تَ ؿٌجغ ؿلطاى ؿحایق صع هؼّؼی

 :کٌض هی اكاعٍ تؼم هجلؾ صع ّی

 صگغ ػتاًی عا اجل صُاى   ًیـث جْ جیؼ جیؾ جؼ عػم گَ

                                                            
 .883 م ،صیْاى هؼّؼی، 43
 .811-813 م ،صیْاى هؼّؼی، 44

 13صگغ صُاًی عا اهل ػتاى   ًیـث جْ عاص صؿث جؼ تؼم گَ

 صع ّ سْعكیض هاًٌض تؼم هجلؾ صع اعؿْ اعؿالى اهیغ کَ گْیض هی اعؿْ اعؿالى هضح صع هؼّؼی

 صع ّ ؿلطٌث جشث تغ اعؿْ اعؿالى ُوچْى اهیغی ػصى جکیَ ػیق هجلؾ صع اؿث. جولیض هاًٌض ًثغصگاٍ

 :اؿث الین كاُی اؿة تغ اّ ُوچْ یکاع ؿْاع كضى ؿْاع ًثغص هیضاى

 جولیضّاع آعاؿحي عػم عّػ اّ چْى کیـث كق سْعكیض اكغّسحي تؼم گاٍ اّ چْى کیـث

 16ؿْاع تایض چٌْ اًضع ػمع تَ عا كاُی اؿة  هلک تایض چٌْ اًضع تؼم تَ عا كاُی جشث

 اهیغ ؿْی اػ صكوٌاى اكحاصى ُؼیوث تَ طثؾ اهیغ گیلکی تي اؿواػیل یغاه هضح صع هؼّؼی

  :کٌض هی اكاعٍ اؿواػیل

 11سطغ تین ػ پظیغص ُؼیوث   عػم عّػ جْ پیق کؼ سون آى ُغ

 صع ًثغص هیضاى صع کَ گْیض هی ػلی الضیي هشلن الولک ضیاء جؼلغ اتْ اهیغ ؿحایق صع هؼّؼی

  :صاكث ّجْص سٌجغ صؿحق صیگغ تغ ّ ًٍیؼ جؼلغ اتْ صؿث یک

ص عػم عّػ تَ َْ  13سٌجغ آُشحي یکی ًیؼٍ یاػیضى یکی  ُیجا هق اًضع کاع صّ عا اّ ت

 :کٌض هی اكاعٍ چٌیي الولک ًظام تي كشغالولک سْاجَ هضح صع هؼّؼی

 19كشغالولک کاع ؿالَ ُوَ تؼم ّ عػم تَ ؿاػًض ُوی هلحغی ّ ػدل کیي ّ هِغ تَ

 اجـؼ کواى اػ جیغ كضى عُا هضای تا سْاعػهلاٍ اجـؼ ػالءالضیي هضح صع هؼّؼی اهیغ

 :عؿض هی گْف تَ صكوٌاى صل صع ولیغك چاکاچاک هضای سْاعػهلاٍ،

 30جغًگ تلًٌْض عػم صع جْ کواى اػ چْ   جغاگ جْ صّلث اػضای صل ػا یضآ تغ

 ًؼوث ؿاػص، هی سلٌْص عا للگغیاى کكشغالول تؼم هجلؾ كشغالولک سْاجَ هضح صع هؼّؼی

   :اؿث کغم ّ جْص هادة ّ اؿث کاكی ثاه یک تغای اف ؿلغٍ

                                                            
 .833 م ،صیْاى هؼّؼی، 45
 .813 م ،صیْاى هؼّؼی، 16
 .838 م ،صیْاى هؼّؼی، 11
 .833 م ،صیْاى هؼّؼی، 13
 .189 م ،صیْاى هؼّؼی، 49
 .183 م ،صیْاى هؼّؼی، 50
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 31طؼام ّهث صُض ؿیغی اّ سْاى عا اهحی  كغاب ّهث کٌض  سغم اّ تؼم عا للکغی

 ػیثای هْعت :گْیض هی كشغالولک تي هذوض هضعالضیي الولک هْام سْاجَ هضح صع هؼّؼی اهیغ

  اؿث. ػالن تشق ػیثایی ػیثایق، ؿیغت ّ اؿث تؼم هجلؾ تشق آعاهق الولک هْام

 39ػالن آعایق هضعالّضیي ؿیغت ّػ   اؿث تؼم آعاهق جْ ػیثای هْعت اػ

 ؿاٍّ گجٌ اػ پؾ هذوْص تا ؿٌجغ هلخ تَ اكاعٍ ّ ػثضالغػام االؿالم كِاب هضح صع هؼّؼی

 جثضیل هاجن ّ ػؼا تَ هوغ صع عا هوغیاى طغب هجلؾ ّ عّم صع عا عّهیاى ػیق هجلؾ ؿٌجغ ؿلطاى

 ماع تاؽ تَ ػیق هجلؾ جلثیَ تا ایٌِا تغ ػالٍّ کٌض. هی جلثیَ كلک چغر تَ عا ظلغ هْکة ُوچٌیي کغص،

 :پغصاػص هی عػم ّ تؼم جْهیق تَ

 هاجن كضی هوغیاى ُوَ ؿْع هوغ تَ   كیْى كضی عّهیاى ُوَ تؼم عّم تَ

 33اعم تاؽ چْى جْ هیوْى هجلؾ تؼم تَ  تغیي چغر چْ جْ وْعهٌ هْکة عػم تَ

 دضْع تَ طـغل ّ هـؼْص سْص ػاصگاى اصعتغ اػ ؿٌجغ ؿلطاى پظیغائی صع هؼّؼی اهیغ

  کٌض: هی اكاعٍ ؿلطاى هجلؾ صع تغجـحَ صّلحوغصاى ّ كاُؼاصگاى

 31كاُؼاصگاى ّ جْ تؼم آػاصگاى   داضغًض ّ كؼثاى هَ كغسی تَ آهض

 گیغص، هی صؿث تَ كولیغ  عػم هیضاى صع ؿٌجغ ؿلطاى کَ ػهاًی ؿٌجغ ؿلطاى هضح صع هؼّؼی

 ّ كاصی اػ گیغص هی صؿث تَ هضح ّهحی ًیؼ تؼم هجلؾ صع گیغص؛ هی اّز پغّیي ؿحاعٍ ّ هاٍ جا سْى

 :صعسلض هی ًوغٍ ّ طال هاًٌض ػهیي جثضیل ؿغّع

 پغّیي ّ هاٍ تغ عؿض سْى تشاع  تغکق جیؾ گیغص  عػم عّػ چْ

 33ػعیي ّ ؿیویي ػهیي عّی كْص  صؿث تغ جام گیغص  تؼم عّػ چْ

 صع کَ کٌض هی اكاعٍ هْضْع ایي تَ هوایضف اػ یکی صع ؿٌجغ ؿلطاى ؿحْصى صع ایضا   هؼّؼی

 سْاًٌض: هی ًاهَ كحخ ُوَ عػم هیضاى صع ّ کغصٍ جي تَ ػلغت ّ ػیق لثاؽ ُوَ تؼم هجلؾ

 56سْاى ًوغت ُای ًاهَ ُوَ عػم عّػ تَ  پْف ػلغت ُای جاهَ ُوَ تؼم عّػ تَ
                                                            

 .111 م ،صیْاى هؼّؼی، 51
 .111 م ،صیْاى هؼّؼی، 52
 .131-133 م ،صیْاى هؼّؼی، 53
 .111 م ،صیْاى هؼّؼی، 31
 .319 م ،صیْاى هؼّؼی، 55
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 هیضاى صع ّ عاؿث صؿث تَ تاصٍ تؼم هجلؾ صع ؿٌجغ ؿلطاى ،ؿٌجغ ؿلطاى هضح صع ایضا   هؼّؼی

 :صاعص چپ صؿث تَ كولیغ ًثغص

 31یویي ّ یـاع صع كولیغ ّ جام  جْ گیغی عػم تَ ّ تؼم تَ چْى

 هیضاى صع ّ تؼم هجلؾ صع ؿلطاى تْصى کاهکاع ّ كاجخ تَ هلکلاٍ ؿلطاى هضح صع هؼّؼی اهیغ

 :کٌض هی اكاعٍ عػم

 33کاهغاى تاف کٌی تؼم ؿْی هوض ّع  کاهکاع تاف کٌی عػم ؿْی ػؼم گغ

 ؿحاعگاى اًضاػٍ تَ ًثغص ىهیضا ّ تؼم هجلؾ صع ایٌکَ هلکلاٍ، ؿلطاى هضح صع ایضا   هؼّؼی اهیغ

 کٌض: هی اكاعٍ اؿث پیغّػ ّ ؿالة عػم صع ُن ّ تؼم صع ُن ّ گیغص هی هغاع اّز صع

 کیْاى اػ سْاُض جْكَ یکی عػم عّػ تَ  ًاُیض اػ گیغص هایَ یکی تؼم عّػ تَ

 31تغاى سْیق کام چٌض صهی تؼم تَ کٌْى چٌض یک سْیلحي کام غت عاًضی عػم چْ

 تاسثغ هلکلاٍ ؿلطاى هثاعػٍ اػ كلک اگغ هلکلاٍ، ؿلطاى کغصى هضح تغای یضا  ا هؼّؼی اهیغ

 تغؿض، تغیي تِلث تَ پیاهی تؼم هجلؾ اػ اگغ ّ پغصاسث سْاٌُض تاػی تَ ًثغص هیضاى صع ؿیاعات كْص،

  :پغصاسث سْاٌُض كاصی تَ ّ آیٌض لؾهج آى تَ دْعیاى

 تغیي سلض تَ جْ تؼم اػ عؿض ًلاى ّگغ  تلٌض چغر  تَ جْ عػم اػ كْص سثغ گغا

 61دْعالؼیي کٌٌض كاصی جْ تؼهگاٍ تَ  ؿیاعات کٌٌض تاػی جْ عػهگاٍ تَ

 تا ّ عػم هیضاى تَ كولیغ تا هؼؼی اهیغ ًیؼ تیث ایي صع هلکلاٍ، ؿلطاى ؿحایق صع ایضا   ّؼیهؼ

  :کٌض هی اكاعٍ تؼم هجلؾ تَ ًیؼ امج

 69آى جْ عػم گَ ّ اؿث ایي جْ تؼم گَ  تَ  سْى صّ صاعًض جْ جام ّ جْ جیؾ هلکا

 اكلاًض هی كاصی ّ طغب تؼم هجلؾ صع پاصكاٍ جام هلکلاٍ ؿلطاى تاعۀ صع هویضُای صع هؼّؼی

  كْص. هی پیغّػی ّ ظلغ تاػد ًثغص هیضاى صع كولیغف ّ

                                                                                                                                       
 .393 م ،صیْاى هؼّؼی، 36
 .391 م ،صیْاى هؼّؼی، 57 
 .391 م ،صیْاى هؼّؼی، 58 
 .381-391 م ،صیْاى هؼّؼی، 59 
 .381 م ،صیْاى هؼّؼی، 60 
 .319 م ،صیْاى هؼّؼی، 61 
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 62هاًْى كضٍ عا ظلغ عػم صع ْج جیؾ ّی  هغکؼ كضٍ عا طغب تؼم صع ْج جام یا

 ایي صع اّ عكحي هِواًی هجلؾ کغصى كغح ُن هلکلاٍ ؿلطاى کغصى ؿحایق تغای ُن ،هؼّؼی

  کٌض. هی جْهیق عا صاكحَ دضْع آى صع هِن ػٌْاى تَ هلکلاٍ ؿلطاى کَ عا هجلـی هویضٍ

 جکغاع عا هؼٌی ُویي عػم ّ تؼم تاعۀ صع هؼّؼی صیگغ عػم ّ تؼم جواّیغ هاًٌض ایي، تغ ػالٍّ

 اؿث. کغصٍ

 ًضیواى هضعت اػ هؼؼی ُوچٌیي اّ عكحي هِواًی هجلؾ كغح ّ ؿلطاى هضح هویضُای صع هؼّؼی

 كغح تَ ًجاآ صع گـاعی  ٍتاص ّ هجلؾ ؿغّع ّ كاصی تغ کیضأج تا اؿث. کغصٍ تذد ًیؼ ؿالهاى ػضالث ّ

  :اؿث پغصاسحَ هجلؾ آى

 اكلاى سْى عػم عّػ اّ جیؾ  تاع گُْغ تؼم عّػ اّ صؿث

 ًْكغّاى ػضل تَ ؿالهق ُغ  اكغیضّى كغّ  تَ ًضیوق ُغ

صیي  ًلاط عّػگاع ّ اؿث تؼم عّػ َّ  آتاى هَ صع اؿث كَغ

 جاى تاكض جاػٍ تؼم چٌیي صع  صل تاكض كاص عّػ چٌیي تَ

 صؿحاى ؿْی تَغ صؿث هطغتا   پیوای تغ تاصٍ َعطل ؿاهیا

 ػهاى ّ ػهیي كاٌُلَ یاص  کٌیض ًْف ػوغ تؼعگاى ای

ّْت  كاٍ طلؼث یاص تَ عّكي َهی ت ّ ساطغؿث ه  عّاى هْ 

 عّاى سغص ّ تؼعگ تغ جْ دکن  تؼعگ سضایگاى ای كاصتاف

 63تغاى سْیق کام ّ آعای هجلؾ  ػی سغم ّ ًْف تاصٍ ُوچٌیي

 تاػد تغکیاعم ؿلطاى هجلؾ عػم ّ تؼم تاعۀ صع تغکیاعم ؿلطاى هضح صع صیگغ ای هویضٍ صع هؼّؼی

  :كْص هی کلْع صع جْكاى كضى پا غت تاػد طثلق هضای ّ ػالن كضى اًیًْع

 61طْكاى کلْعی گیغص کْتٌض اّ عػم کْؽ چْ ػعیي ػالوی گغصص ؿاػًض اّ تؼم ؿاػ چْ

                                                            
 .311 م ،صیْاى هؼّؼی، 62 
 .331 م ،صیْاى هؼّؼی، 63 

 تؼم هجلؾ صع ؿٌجغ ؿلطاى ّػیغ هجیغالضّلَ ؿٌجغ، ّػیغ هجیغالضّلَ کیا هضح صع هؼّؼی

 ّ ػول هادة ػلْم َُو صع ّ هضعت ّ ًیغّ هادة تِغام ُواًٌض عػم هیضاى صع ػُغٍ ؿحاعٍ ُواًٌض

 :تاكض هی كغاؿث

 13تیي عّكي ضویغ ػلوی ُوَ عص جیغ ػ   عػم اًضع هْت غامتِ ػ ّ تؼم ػُغٍ ػ

 دضْع تضّى طغب ّ ػیق هجالؾ صع الولن ًظام سْاجَ تي هؤیضالولک هضح عص هؼّؼی

 دوْل هؤیضالولک دضْع تضّى ًیؼ ًثغص هیضاى صع ّ ساهْف هجلؾ آى الولک، ًظام پـغ هؤیضالولک

  :تاكض هی هوکي غؿی ظلغ ّ پیغّػی

 11هیضاى جْ هاهث  تی ًیاعایض عػم صع  هجلؾ جْ طلؼث  تی ًیلغّػص تؼم صع

 ًِاص کویي عػم هیضاى صع کَ ٌُگام آى تیک هحلؾ ،یثک هحلؾ ًْعالضّلَ ػلی اهیغ ؿحایق صع هؼّؼی

 عا كیل ػاز ّ صاص كکـث عا ىیاجٌگ ّ پغصاسث ًثغص تَ كیغاى اًٌضه هثاعػٍ هیضاى صع کلیض، کواى ّ

 :كکـث

 کواى کلیض اًضعّى جٌگ تَ چْى  کویي گلاص اًضعّى عػم تَ چْى

 17صًضاى عا هـث پیل تلکٌض  چٌگال عا كغػٍ كیغ تلکٌض

 ػٌاهغ تَ غک(ج   هثایل )اػ جیذْ ّ یـوا هثایل تَ اكاعٍ تا ٌُضّ تي ؿؼض اتْ هضح صع هؼّؼی اهیغ

 :جاػص هی كیل جیذْ هجلؾ صع ّ پغصاػص هی تاػی تَ ًیؼٍ تا یـوا ًثغص صع ایٌکَ کٌض. هی اكاعٍ عػم ّ تؼم

 13جیذْ تؼم صع جاػی كیل گِی   یـوا عػم صع جْ تاػی ًیؼٍ گِی

 هیضاى ّ تغیي تِلث تَ عا هلکلاٍ ؿلطاى هجلؾ ،ٍهلکلا هضح ّ هِغگاى ػیض جٌِیث صع هؼّؼی

  :کٌض هی جلثیَ هذلغ عّػ تَ عا غصفًث

 عػهگاٍ صع اّ جیؾ ّ تؼهگاٍ صع اّ صؿث  ُوی تٌوایض دلغ ّػیض ّ سلض ۀّػض

لض  11ًگاٍ اّ عػهگاٍ صع کٌی  چْى تیٌی َدلغ  ًظغ اّ تؼهگاٍ صع کٌی  چْى تیٌی س 
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 تؼم هجلؾ صع ؿٌجغ ؿلطاى ّػیغ هجیغالضّلَ ؿٌجغ، ّػیغ هجیغالضّلَ کیا هضح صع هؼّؼی

 ّ ػول هادة ػلْم َُو صع ّ هضعت ّ ًیغّ هادة تِغام ُواًٌض عػم هیضاى صع ػُغٍ ؿحاعٍ ُواًٌض

 :تاكض هی كغاؿث

 13تیي عّكي ضویغ ػلوی ُوَ عص جیغ ػ   عػم اًضع هْت غامتِ ػ ّ تؼم ػُغٍ ػ

 دضْع تضّى طغب ّ ػیق هجالؾ صع الولن ًظام سْاجَ تي هؤیضالولک هضح عص هؼّؼی

 دوْل هؤیضالولک دضْع تضّى ًیؼ ًثغص هیضاى صع ّ ساهْف هجلؾ آى الولک، ًظام پـغ هؤیضالولک

  :تاكض هی هوکي غؿی ظلغ ّ پیغّػی

 11هیضاى جْ هاهث  تی ًیاعایض عػم صع  هجلؾ جْ طلؼث  تی ًیلغّػص تؼم صع

 ًِاص کویي عػم هیضاى صع کَ ٌُگام آى تیک هحلؾ ،یثک هحلؾ ًْعالضّلَ ػلی اهیغ ؿحایق صع هؼّؼی

 عا كیل ػاز ّ صاص كکـث عا ىیاجٌگ ّ پغصاسث ًثغص تَ كیغاى اًٌضه هثاعػٍ هیضاى صع کلیض، کواى ّ

 :كکـث

 کواى کلیض اًضعّى جٌگ تَ چْى  کویي گلاص اًضعّى عػم تَ چْى

 17صًضاى عا هـث پیل تلکٌض  چٌگال عا كغػٍ كیغ تلکٌض

 ػٌاهغ تَ غک(ج   هثایل )اػ جیذْ ّ یـوا هثایل تَ اكاعٍ تا ٌُضّ تي ؿؼض اتْ هضح صع هؼّؼی اهیغ

 :جاػص هی كیل جیذْ هجلؾ صع ّ پغصاػص هی تاػی تَ ًیؼٍ تا یـوا ًثغص صع ایٌکَ کٌض. هی اكاعٍ عػم ّ تؼم

 13جیذْ تؼم صع جاػی كیل گِی   یـوا عػم صع جْ تاػی ًیؼٍ گِی

 هیضاى ّ تغیي تِلث تَ عا هلکلاٍ ؿلطاى هجلؾ ،ٍهلکلا هضح ّ هِغگاى ػیض جٌِیث صع هؼّؼی

  :کٌض هی جلثیَ هذلغ عّػ تَ عا غصفًث

 عػهگاٍ صع اّ جیؾ ّ تؼهگاٍ صع اّ صؿث  ُوی تٌوایض دلغ ّػیض ّ سلض ۀّػض

لض  11ًگاٍ اّ عػهگاٍ صع کٌی  چْى تیٌی َدلغ  ًظغ اّ تؼهگاٍ صع کٌی  چْى تیٌی س 

                                                                                                                                       
 .331 م ،صیْاى هؼّؼی، 64 
 .193 م ،صیْاى هؼّؼی، 65 

 .111 م ،صیْاى هؼّؼی، 66
 .131 م ،صیْاى هؼّؼی، 17
 .131 م ،صیْاى هؼّؼی، 13
 .119 م ،صیْاى هؼّؼی، 69



 Filoloji Alanında Akademik Çalışmalar22

 صع  کغصٍ جي تَ كاصی لثاؽ تؼم هجلؾ صع ؿٌجغ ؿلطاى ،ؿٌجغ ؿلطاى ؿحایق صع هؼّؼی اهیغ

 ْاًقصی صع تؼم ّ عػم هْعص صع هحلاّت ُای ًوًَْ طکغ تا جغجیة تضیي اؿث. سْاًضٍ هی ظلغًاهَ جٌگ

  :کٌض هی اكاعٍ تؼم ّ عػم تَ

 سْاًی ُوی ظلغ ّ كحخ ۀًاه عػم تَ  پْكی ُوی طغب ّ لِْ ۀجاه تؼم تَ

 گُْغ اتغ هاًٌض ػیق هجلؾ صع ّ كیغ هاًٌض جٌگ صع هلکلاٍ ،هلکلاٍ ؿلطاى هضح صع هؼّؼی

  :تاكض هی ؿشاّت تا اكلاى

 11كلاًی گُْغ غات اًضعّى تؼم تَ  ًوایی گُْغ كیغ اًضعّى عػم تَ

 كاصی عّػ ُغ ؿٌجغ ؿلطاى هجلؾ صع عا ؿٌجغ ؿلطاى پـغی جْلض جٌِیث صع هؼّؼی اهیغ

  :كْص هی ججغتَ جضیضی پیغّػی ّ لغظ ؿال ُغ ًیؼ ًثغص ّ جٌگ صع ّ كْص هی ججغتَ جضیضی

 19ظلغی صگغگْى ؿال ُغ جْ عػم صع ُـث  طغتی صگغؿاى عّػ ُغ جْ تؼم صع ُـث

 ُواى تَ تْص ؿلطاى هذثْب كاػغ کَ اًضاػٍ ُواى تَ سْصف اظِاع تَ تٌا ای هطؼَ صع هؼّؼی

 جْاى هی ایٌگًَْ ّی اكؼاع اػ ُوچٌیي تْص. پاصكاٍ اهیي ّ هذثْب صعؿحی ّ هضاهث صع ًیؼ اًضاػٍ

 عا ّی ّ ًلاًضٍ هی سْص جشث تاالی تغ عا ّی ؿلطاى هلکلاٍ، پـغ ؿٌجغ ؿلطاى ػهاى صع کَ صعیاكث

 اسحیاع صع ًیؼ هِوی اطالػات تؼم ّاژٍ تغصى کاع تَ تا هؼؼی جغجیة تضیي اؿث. کغصٍ هی سطاب پضع

  :صُض هی هغاع سْاًٌضٍ

 12هغا سْاًی پضع ّ ًلاًی جشحن تغ صع   سْیق تؼم اًضع کَ تاكض هي كشغ هیاهث جا

 اؿث: کغصٍ جکغاع عا هؼٌی ُویي عػم ّ تؼم تاعۀ صع عتاػیات اػ یکی صع هؼّؼی

 تْص اكغّػی هجلؾ ّ ًلاط جْ کاع  تْص تِغّػی ُوَ کغصی کَ تؼم ُغ

 13تْص عّػی عا جْ سْاؿث صگغی آى ُغچ  تْص پیغّػی ُوَ کغصی کَ عػم ُغ

 

  گیری: نتیجه
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 صع  کغصٍ جي تَ كاصی لثاؽ تؼم هجلؾ صع ؿٌجغ ؿلطاى ،ؿٌجغ ؿلطاى ؿحایق صع هؼّؼی اهیغ

 ْاًقصی صع تؼم ّ عػم هْعص صع هحلاّت ُای ًوًَْ طکغ تا جغجیة تضیي اؿث. سْاًضٍ هی ظلغًاهَ جٌگ

  :کٌض هی اكاعٍ تؼم ّ عػم تَ

 سْاًی ُوی ظلغ ّ كحخ ۀًاه عػم تَ  پْكی ُوی طغب ّ لِْ ۀجاه تؼم تَ

 گُْغ اتغ هاًٌض ػیق هجلؾ صع ّ كیغ هاًٌض جٌگ صع هلکلاٍ ،هلکلاٍ ؿلطاى هضح صع هؼّؼی

  :تاكض هی ؿشاّت تا اكلاى

 11كلاًی گُْغ غات اًضعّى تؼم تَ  ًوایی گُْغ كیغ اًضعّى عػم تَ

 كاصی عّػ ُغ ؿٌجغ ؿلطاى هجلؾ صع عا ؿٌجغ ؿلطاى پـغی جْلض جٌِیث صع هؼّؼی اهیغ

  :كْص هی ججغتَ جضیضی پیغّػی ّ لغظ ؿال ُغ ًیؼ ًثغص ّ جٌگ صع ّ كْص هی ججغتَ جضیضی

 19ظلغی صگغگْى ؿال ُغ جْ عػم صع ُـث  طغتی صگغؿاى عّػ ُغ جْ تؼم صع ُـث

 ُواى تَ تْص ؿلطاى هذثْب كاػغ کَ اًضاػٍ ُواى تَ سْصف اظِاع تَ تٌا ای هطؼَ صع هؼّؼی

 جْاى هی ایٌگًَْ ّی اكؼاع اػ ُوچٌیي تْص. پاصكاٍ اهیي ّ هذثْب صعؿحی ّ هضاهث صع ًیؼ اًضاػٍ

 عا ّی ّ ًلاًضٍ هی سْص جشث تاالی تغ عا ّی ؿلطاى هلکلاٍ، پـغ ؿٌجغ ؿلطاى ػهاى صع کَ صعیاكث

 اسحیاع صع ًیؼ هِوی اطالػات تؼم ّاژٍ تغصى کاع تَ تا هؼؼی جغجیة تضیي اؿث. کغصٍ هی سطاب پضع

  :صُض هی هغاع سْاًٌضٍ

 12هغا سْاًی پضع ّ ًلاًی جشحن تغ صع   سْیق تؼم اًضع کَ تاكض هي كشغ هیاهث جا

 اؿث: کغصٍ جکغاع عا هؼٌی ُویي عػم ّ تؼم تاعۀ صع عتاػیات اػ یکی صع هؼّؼی

 تْص اكغّػی هجلؾ ّ ًلاط جْ کاع  تْص تِغّػی ُوَ کغصی کَ تؼم ُغ

 13تْص عّػی عا جْ سْاؿث صگغی آى ُغچ  تْص پیغّػی ُوَ کغصی کَ عػم ُغ
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سْى صكوي، ؿلثَ ّ جـلظ تغ صكوي جْؿظ تَ طْع ػوْم عػم صع اكؼاع هؼّؼی یؼٌی؛ عیشحي 

پاصكاُاى ّ هغصاى صعتاع، ٌُغ كولیغ ػًی ّ ػضالث ّ صلیغی ایلاى صع هیضاى ًثغص. ضوي اكاعٍ تَ ایي 

هْاعص تَ صیْ هاًٌض تْصى ؿپاُیاى صع هیضاى ًثغص ّ كغكحَ هاًٌض تْصى آًاى صع هجالؾ تؼم ًیؼ اكاعٍ كضٍ 

طکغ اتؼاع ّ ػٌاهغ جٌگ صعتاعٍ عػم، اكؼاعی ؿغّصٍ اؿث.  اؿث. هؼّؼی صع تغسی اػ اتیات تضّى

تغای تیاى ؿشاّت پاصكاُاى ّ صّلحوغصاى ؿلجْهی تَ کاع عكحَ اؿث. ُوچٌیي تغای  ا  ّاژٍ تؼم ًیؼ اکرغ

جْهیق جلـات پاصكاٍ تا صّؿحاى ّ صّلحوغصاى ًیؼ تَ کاع عكحَ اؿث. ػالٍّ تغ ایٌِا ّاژٍ تؼم تَ هؼٌی 

کَ ّجْص صاعص  ؿث. اتیاجی ًیؼ صع هْعص هجلؾ تؼمهجلؾ ػیق ّ ػلغت ّ تاصٍ گـاعی ًیؼ اؿحلاصٍ كضٍ ا

تضّى ّجْص ؿاهی ّ پیالَ جٌِا تَ تاصٍ گـاعی اكاعٍ هی کٌض. اهیغ هؼؼی تا جلثیَ پاصكاُاى صع هیضاى عػم 

کیض هی کٌض. هجلؾ تؼم أت ػوغ تغ جٌگاّعی ّ ؿشاّت آًاى جتَ دضغت ػلی ّ صعهجلؾ تؼم تَ دضغ

  عا تَ تِلث ّ تاؽ اعم ّ هیضاى عػم عا ًیؼ تَ جٌِن ّ عّػ هذلغ جلثیَ هی کٌض.

 ُوچْى ّػیغاًی ّ كاُاى تا هؼاكغت ّ ؿالجوَ ؿالطیي کار صع دضْع صلیل تَ هؼّؼی

 اصاعی، ؿیاؿی، ػًضگی صعتاعٍ اعػكوٌض اطالػات اػ تـیاعی ؿٌجغ ّ پاعط هذوض تغکیاعم، کلاٍ،هل

 تَ تؼم ّ عػم ػٌاهغ تغ جکیَ تا سْص صیْاى صع عا تغجـحَ صّلحوغصاى ّ ؿالطیي ایي سوْهی ّ ػلوی

 جغجیة تضیي اؿث. کغصٍ تیاى هٌذوغ كکلی تَ تاكض ًوی هلاُضٍ هاتل عادحی تَ آذاع صیگغ صع کَ طْعی

 كاػغاًی اػ یکی ُن ّ اؿث كضٍ تغصٍ کاع تَ کالؿیک كکل تَ عػم ّ تؼم ػٌاهغ ُن هؼؼی صیْاى صع

 تغسی غجوْی ّ جْهیق تَ عػم ّ تؼم ُای ّاژٍ اػ اؿحلاصٍ تا سْص كؼغ صع تاع اّلیي تغای کَ اؿث

 اؿث. پغصاسحَ ُا ًوًَْ
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TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE DAĞ ADLARI 

Meriç GÜVEN

Çevresindeki karasal alanlara göre  daha yüksek ve daha geniş kara kütleleri 
olarak adlandırılan ve orojenik (kıvrılma) hareketler ve volkanik kırıklar sonucu 
tedrici biçimde oluşan dağlar, oluşumları ve varlıkları ile ders kitaplarında, din 
kitaplarında ve edebi kitaplarda kapsamlı biçimde yer almış ve işlenmiştir. Dağ-
lar, yer küre hakkında bilgi veren ilmi kitaplarda terim ve izahlarla, yaratılışın 
sırrına işaret eden İlahi kitaplarda metafizik söz ve ibarelerle anlatılmış; hikmet 
ve esrarı semavi sembol ve remizlerle ifade edilmiştir. Oluşumları gizemli ve hay-
ret verici bir dille, varlıkları edebi ve tekâmülcü bir yaklaşımla dile getirilmiştir. 
Din akaidi, inanç felsefesi tabiat ve varlık bilimi açısından birer kıymet taşıyan bu 
ifadeler dağlara olağanüstülük ve gaybi irşad yüklemiştir. 

Çeşitli inanışlara konu olan dağlar, algılanmalarına göre zaman zaman ilahi 
bir mekân, zaman zaman vecd aleminde ulaşılan bir mertebe ve zaman zaman 
ruhsal uyarılar sağlayan cezbe  vasıtası olarak düşünülmüş; yüceliği,  azamet ve 
ihtişamı ve sonsuza açılan yüksekliği ile önemli tapınma ve  inanış remizi olmuş-
tur. Modern bilimin tespitinden asırlar önce Kur’an-ı Kerim’in Enbiya, Nebe ve 
Lokman surelerinde köklerinin olması, bu özelliğine atfen  dünya için kazık vazi-
fesi görmesi,  depremler dahil her türlü sarsıntıyı engellemesi ve yer kabuğunun 
genel dengesini sağlaması gibi jeolik yönleriyle taaccüp ve hayranlık uyandıracak 
sözlerle anlatılmıştır. 

Oluşumlarına ayet ve hadislerde işaret edilmesi dağlara dini ve mistik bir ma-
hiyet kazandırmış ve dağların aynı zamanda uhrevi bir çerçevede tasvirini sağla-
mıştır. Bu mahiyet ve muhataba bağlı olarak dağlar kutsallık atfedilen kaynaklar-
da, makam ve mekandan münezzeh yaratıcının “temsili mekan”ı, peygamberlerin 
sınandığı yerler ya da tebliğ tebellüğ mekanları olarak tasavvur edilmiş ve ittihaz 
ettiği (içerdiği) manalara uygun biçimde kullanılmıştır.

Söz gelimi, Cahiliye döneminde ziyaretgah ve İslami dönemde vakfe mekanı ola-
rak önem arz eden Arafat dağı, Hz. Adem ile Hz. Havva’nın Cennet’ten çıkarıldıktan 
ve yeryüzüne indirildikten sonra buluştukları yer olarak kabul edilmiştir (Yıldız 
2018: 1). Hz. Peygambere vahyin geldiği Nur Dağı (Sinâ Dağı) Yahudilik ve İslam’da 
Allah’ın heybet-i asliyyesi ile göründüğü (tecelli ettiği) ve  Hz. Musa ile konuştuğu 
yer olarak düşünülmüş: Sevr Dağı, Hz. Muhammed’in müşriklerin şerrinden uzak-
laştığı ve Hz. Ebubekir ile geçici olarak ikamet ettiği dağ olarak hatırlanmıştır. 

 Dağlar, İslam dini dışındaki dinlerde ve semavi olmayan  Batıl dinlerde de önem-
senmiş ayrı bir kutsiyet kazanmıştır. Söz gelimi, Japon inanç sistemi Şintoizm’de Ja-
ponların kutsal saydığı ve her Japonun hayatında bir kez çıkması gerektiğine inandığı 
Fujiyama Dağı, dünyanın ekseni ve merkezi olarak görülmüş; Bali, Langkawi, Penang, 
Phuket, Khao Lak, Cebu gibi birçok Uzakdoğu kültüründe “Himalaya” dağların kralı, 
“Meru” dünyanın ekseni, “Kailâsa” Tanrı Şiva’nın ikametgâhı olarak sayılmıştır. Hris-
tiyanlara göre Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği yer olarak gösterilen Calva ve İslamiyet, 
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Hristiyanlık ve Musevilik gibi ilahi ve semavi dinlerde önemli yer tutan Hira, Uhud, 
Arafat, Tur, ve dağları gizemli ve mistik alanlar olarak kabul edilmiştir (Harman 
2008: 400). Hz İsa’nın  üç havarisi ile birlikte Hz Musa ve İlyas Aleyhisselam ile 
görüştüğü Tabor dağı,  Yahudi inanışında dünyanın merkezi olarak kabul edilmiş, 
Sit Pegamberin dilinin üstüne cennet bekçisi tarafından konulan iyi kötü ağacı 
tohumlarından (zeytin, sedir, servi) zeytin ağacı tohumu, Tabor dağı (Horeb dağı)
ında yetişen ve dünyanın muhtelif bölgelerine yayılan “Tabor bitkisi” olarak kut-
sanmıştır (Eliade 2009: 291). 

Dağlar Türklerde de kutsal kabul edilmiş, türeyiş ve yayılışlarının miti olarak 
varlıkları ve ülküleri ile özdeşleştirilmiştir. Kıymet ve ehemmiyet ifade eden kızıl 
ile bolluk, bereket, şifa kaynağı kabul edilen elma isimlerinden müteşekkil Kızıl 
Elma ülküsü Turan ülküsü ile birleşmiş ve Türkün demirden dağları eriterek ger-
çekleştirdiği yayılma ve genişleme politikasının fikri yapısını oluşturmuştur. Bu 
sebeple Tek Tanrı inancı ile nihai ve cihanşümul hedefini “daha teniz daha mü-
ren güneş bayrak gök kurıkan” sözleri ile edebileştiren ve ededileştiren Türkün 
düşünce dünyasında ve  Oguş, Urug, Bod, Bodun, El biçimindeki Türk cemiyet 
yapılanmasında, kısaca Türklerin yurt edindiği her yer ve konumda dağ kültüne 
ve bu kültün izlerine rastlanır. Tanrı Dağları’nda, Çılay dağında, Akdağ ve Kara-
dağ’da ve Tokuz dağındaki yaşayışla şekillenen Türkün hayat felsefesinde dağ 
kültü önemli bir yer tutar. Konar-göçer hayat tarzları, avcılıkla uğraşmaları ve 
hayvancılık faaliyetlerine bağlı olarak dağların doruk ve eteklerinde yaşamaları 
dağlara karşı özel bir ilgi ve merak uyandırmıştır. Bu ilgi ve alışkanlık zamanla 
gelenekselleşmiş, hayal gücünün etkisiyle efsaneleşmiş ve alegorik ögelerle mü-
cehhez bir  dağ kültü olarak  yaygınlaşmıştır. 

Dağlar, Chien-k’un’lar ve Hun-yü’ler’den başlayarak Ogurlar ve Sabarlar’dan 
itibaren her devirde, Türklerin dikkatini çekmiştir. Türk boy ve budunları, dağları 
takdis ederek saygı duyulması gereken yerler olarak düşünmüş, Altaylılar her da-
ğın kendisine mahsus ruhu olduğunu kanıksamış, dağ adlarının sıradan bir coğrafi 
yer adı olmadığına insanlara iyilik de kötülük de yapabilen ruhların adları olduk-
larına inanmışlardır. Abakanlılardaki dağ kültü süreç çerisinde gelişerek “Büyük 
Ata” kabul edilen kozmik bir dağ inancı haline gelirken Altaylı Tatarlar Tanrı Bay 
Ülgen’in yaldızlı parıl parıl bir dağ başında yaşadığını düşünmüş, Yakutlar sütbeya-
zı bir dağın ilahların mekanı olduğuna inanmışlardır (Ocak 2000: 117). 

Dağlar,mitolojik unsur olarak Türk destan ve masallarında yer aldığı gibi Or-
hun Abidelerinde  Divan ü Lugati’t Türk’te ve Dede Korkut Kitabında da önemli 
motif olarak işlenmiştir. Sanat eseri yaratma düşüncesiyle edebi türlerde mete-
forik mazmun  ya da motif olarak kullanılmıştır. Anlatı türlerinde önemli yerler 
tutan dağlar, kimi zaman aşığının önüne çıkan bir engel, kimi zaman aşığın dert-
lerini paylaştığı dertteş, kimi zaman sevdiğine haber götürmesi istenilen bir ulak 
olarak tasvir edilmiş; en derin ve içli sözlerle ifade  ve irad olunmuştur. Karaca-
oğlan’ın koşmalarında sevginin ve aşkın büyüklüğü dağların yüceliği ile kıyaslan-
mış, Yunus’un ilahilerinde nefsin  (can ve ruh) önüne çıkan ve onu yaratıcıdan 
uzağa(gurbete) düşüren maniaları olarak görülmüştür. Dağlar, Dede Korkut’ta 
olduğu gibi kahramanın, aşkın hudut tanımayan sınırlarını “karşıda yatan kara-
dağın yükseği” ve yiğitliğin ölçüsünü “Ala gözlü kırk yiğidi yanına al, Göğsü güzel 
dağlar başına çık.” göstermede bir sembol ve işaret olarak kullanılmıştır. 
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Türk kültüründe önemli bir yer tutan dağlar, süsleyici sürreal  bir öge olarak 
Türk dilinde en geniş biçimiyle işlenmiş, intiba mekanlar olarak geniş bir çerçeve-
de kullanılmıştır. Bu sebeple Türk yer adlarında dağ hayatı, yaşayış ve inanışı ile 
oluşan çok sayıda kelime vardır. Birleşik kelime ölçüsündeki bu adlar Türkçede bir 
milletin bütün fertleri için en güzel ve sesli sözler seçerek veya uydurarak oluştur-
duğu inceden kalına ya da kalından inceye doğru giden bir sıralanışta ve birbiriyle 
uyumlu sözlerden oluşmuştur. Tanrı dağlarının uğuldayan seslerinden hatıralar, 
Ötüken dağlarının heybet ve azametinden izler taşıyan bu sözler, var olduğu asır-
lardan beri her kelimeyi başka başka manalarda kullanmayı zevk edinmiş milletin 
önemli bir icadı olarak Türkçede çok zengin birleşiklerle karşılanmıştır. 

Halk inanışından, kültür ve inançlarından izler de taşıyan ve aralarında grup  
veya ulam oluşturmuş bu kelimeler, birbiriyle ilişkili olması, yan yana veya art arda 
sıralanması, bir araya gelerek bütün oluşturması yönleriyle   kategorik değerlendi-
rilmeye uygun özellikler taşır. Asırlarca o kelimelerle konuşan onlarla duyan ve dü-
şünen insanların beğenip kullandığı bu canlı kelimeler, Türkçede kelime birlikte-
liklerinin esası görülmüş, eşdizimli kelimelerin temelini oluşturmuştur. Dilde en az 
iki denklik bağıntısı oluşturan ve dil birimlerinin birbiriyle münasebeti ile ortaya 
çıkan bu kelimeler, dil biliminin dağ adları ile uğraşan dalı “oronymie”de birbirini 
izleyen ve birim oluşturan bir söz zinciri teşkil etmenin yanında aynı sözdizimsel 
bağlantı içinde birbirinin yerini alabilecek bağıntıları da zorunlu kılmıştır. 

Özel adların kökenini ve tarihsel gelişimini inceleyen adbilim (onomastics) 
dilbilimin gelişim sürecinde alt disiplinlere ayrılmış,  kültür  unsurlarıyla iç içe 
ve lehçebilim ile geçişme halinde bir konumda kullanılmıştır. Adbilim günümüz 
dilbilgisinde adsıl (substantive) öğeleri inceleyen ve kavramdan hareket ederek 
o kavramın dilde nasıl anlatım bulduğu ve anlatımda hangi etkenlerin rol oyna-
dığını araştıran sözcükbilim ve anlambilim ile yakın  ve ilgili olarak kullanılmıştır. 
Bunun sonucu olarak ittihaz ettiği maksada uygun biçimde giderek zenginleşen 
bir içerik ve içerim kazanmış (İmer 2011: 11); dil bakımından, coğrafi bakımdan, 
tarih bakımından birçok farklı şekilde ele alınmış ve işlenmiştir. 

Dil bilimde özel adları köken bilgisi tarihi gelişme, dil ve kültür sorunları açı-
sından perspektifi olarak inceleyen alt dalı adbilimi, adları kelime-kavram iliş-
kileri yönünden inceler ve anlambilimsel değerlendirmeler yapar. Dil bilimde 
adları perspektifi ve çevresel olarak değerlendiren adbiliminin inceleme alanla-
rından birisini de dağ adları  oluşturur. Yer adbilimi (toponomi)nin alt disiplinini 
oluşturan dağ adbilimi (oronymie-oronymy) Türkçede zengin bir içeriğe ve içle-
me sahiptir. İçlemindeki genişlik ve vuzuhiyete, kullanımındaki eskilik ve tarihi-
liğe istinaden geniş bir yelpazede, özgün normlarıyla kullanılan ve tahrir edilen 
dağ adlarıyla ilgili coğrafi incelemeler eksik ve yer yer tartışmalı iken dilbilimsel 
incelemeler az ve yetersizdir (Güner, Ertürk 2004 : 41).  

Zengin ve simgesel özellikler taşıyan ve birçoğu eski dönemlerde ve kültür 
unsurlarının canlı olduğu dönemlerde verilmiş olan dağ adları ağırlıklı olarak 
Türkçe kelimelerden oluşmuştur. Anadolu ağızlarından anımsamalık ve izler ta-
şıyan kelimeler Türkün ülkeleri vatan yapmaktaki gücüne müsavilikte Selçuklu 
ve Osmanlı medeniyetinden Anadolu halk yaşayışı ve inanışından çizgiler taşır. 
Bunun yanında Türkçenin etkileşim içinde olduğu Arap ve Fars dillerinden, hatta 
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bir dönem birlikte yaşadığımız Osmanlı tebaasından (Ermenice:Tekfur Dağı; Zu-
ğu(=çok soğuk,ayaz) Dağı ve Rumca: Manahos(=Bunak)Dağı, Türkçe dağ adı kar-
şılığı Çiçekdağı) geçmiş bazı kelimeleri de barındırır.  

Birleşik kelime oluşturan ve kelimelerin birleşmesiyle tek bir kelime olarak 
ortaya çıkan dağ adlarında unsurun yapısını aslı olan kelime gurubu teşkil eder. 
Birleşik olan bu kelime birleşmiş bir birleşik ad olabileceği gibi, birleşmiş bir ad 
tamlaması, sıfat tamlaması, unvan gurubu ve bilhassa belirsiz ad tamlaması ile sıfat 
tamlaması olabilir. Bunlardan gurubun asıl manasından uzaklaşmayıp bir nesne-
nin adı olarak hususileşenler ve birleşik kelime hâline gelenler  (Ergin 1997: 322) 
geleneksel dilbilgisi kitaplarında eşdizimli kelime birliktelikleri olarak birleşik 
kelimeler kapsamında ele alınır. Nesnelerin sayı ve ölçü temelini esas alarak ya-
pısal bağıntılara dayalı, özelliklerini veya nesnelerin temel niteliklerine (uzamsal 
konumuna) bağlı olarak anlamsal, sözlüksel, biçimsel-anlamsal ilişkilerini değer-
lendirir. Birleşikler oluşturarak varlıkları veya kavramları birlik, bağlılık, birliktelik 
ilişkileriyle ele alır ve görünüş görelik, izafet manalarıyla karşılarlar (Vardar 2002: 
95).  Kelimeler arasından birinci ad ile ikinci adın birleşmesi ile kaplamsal ikili ba-
ğıntılar oluşturarak ikili küme ya da öbekler ortaya çıkarır. Aralarında yapısal ve 
bağıntısal ilişki  bulunan ve eşdizimli görünen bu kelimeler dillere derinlik çizgisi 
kazandırır ve kendi medeniyet değerlerinden süzülerek oluşan zengin bir musiki 
sağlarlar.  Eşdizimli kullanılmaya elverişli kelimeler ana dillerin ses ve söz güzellik-
lerinden, mana zenginliklerinden türlü enstantaneler verir ve anlatımı zenginleşti-
rerek ve akıcılığı sağlayarak ifadede önemli rol oynarlar.

Dilbilimde eşdizimlilik olarak adlandırılan bu  oluşum konu ile ilgili kaynak-
ların bütünü olarak kabul edilen alanyazın (literatür) ve  derlem dilbilim ( cor-
pus linguistics) alanındaki çalışmalarda, sözlüklerin düzenlenmesi ve yazılması 
aşamalarında ve dil öğretimi alanında çokça başvurulan bir yöntem olarak kul-
lanılır (Özkan 2012: 93). Dil birimlerinin anlam yönünün dizim içi kullanımlarla 
yakından ilişkili olduğu görüşüne dayanan ve sözlük bilime dağılımsal ölçütlerin 
uygulanmasıyla sağlanan eşdizimlilik (Alm. Kollokation, Fr. collocation, îng. col-
location) iki ya da daha çok sayıda dil biriminin genellikle aynı dizimlerde yer 
alması ve bir araya gelerek farklı bir şeyi ifade etmesi olarak ortaya çıkar. Bir-
birleriyle bağlantılı kelimelerin seçiminde herhangi bir zorlanmanın olmaması 
biçimindeki açık seçim ilkesi ve kelimelerin ayrı ayrı anlamlarından farklı bir an-
lam çıkarılması biçimindeki deyim ilkesi gibi eşdizimlilik’e mahsus iki ilke ( Diri 
2018: 1) eşdizimliliğin temel parametrelerini oluşturur. 

İlk defa 1951 yılında İngiliz dilbilimci Firth tarafından ortaya atılan eşdizim-
lilik (birliktelik) birleşik kelimelerde anlam ve bağlamı dilbilimin temelinde gö-
ren böylece kavramsal gerçekleştirme ile etkili ve anlamlı bir öğrenme sağlayan 
dilsel birimler olarak tanımlanır. Eşdizim kavramının yirminci yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren alanyazında kullanılmaya başlanması ile derlem dilbilim ve 
bilgisayarlı dilbilim alanında teşkil ettirilen biçimbiremler birbiri ile koşut ve 
münavebeli olarak eşdizimliliğin  en yaygın ve sık kullanılan biçimleri olarak dil-
de yerini alır (Kumanlı 2016: 195). 

Eşdizimlilik (kelime birlikteliği) üzerine yapılan çalışmalara bağlı olarak sü-
reç içerisinde eşdizimli birimler, daha kolay incelenebilmeleri için belirli özel-
likleri dikkate alınarak sınıflandırılmış, sınıflamalar eşdizimlerin sözdizimsel veya 
anlambilimsel özelliklerine ya da birimlerin değiştirilebilirliğine dayanılarak ya-
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pılmıştır. Eşdizimliliğin kelimelerin belirli bir uzaklıkta ve sıkça bir arada bulun-
ması olarak görüldüğü sıklığa dayalı sınıflama (frequency based classification) ya 
da sayısal yönelimli yaklaşım (statistically oriented approach) ve  eşdizimlerin 
tamamıyla değil, ama belli bir dereceye kadar değişmez bir tür kelime birleşimi 
olarak görüldüğü kelime seçimine ilişkin sınıflama (phraseological classification) 
veya anlama yönelik yaklaşım (significance oriented approach) en yaygın eşdizim 
(kelime birliktelikleri) sınıflandırmaları olarak dilbilimde yerini almıştır (Kurtoğlu 
2016: 41). Eşdizimliliğin yaygınlaşması ve metodolojik yöntem olarak kullanılma-
sıyla söz zincirinde birbirini izleyen ve belli bir birim oluşturan ögeler birleşimi 
“sentagma” ve “aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek ögele-
rin “paradigma” oluşturduğu dil birimleri kavramları eşdizimli (kelime birlikteliği) 
yapılar oluşturacak biçimde birbirleriyle ilişkili biçimde kullanılmıştır. 

Dilde müstakil manaya delalet eden, bir şahıs veya şeyden haber veren ve bi-
risi gözümüz ile görmek mümkün olan diğeri göz ile görmek mümkün olmayıp 
zihinde tasavvur ve mülahaza olunan adlar, manası itibarıyla iki kısma taksim 
edilir ve ayrılır.  Müfret oldukları halde umum ifade eder ve  dünya üzerinde bu-
lunan bütün varlıkları kastetmiş olup varlık lafzının havi ve şamil olduğu mahlu-
katı cins be cins tefrik ve maddenin müteallik (ilgili, ilişkili) ve intihasını(dayan-
dığı şeyi) işar (belirtir) ve mekan ve zamanını beyan, bir mahallin içinde olduğu 
mekan ve zamanı ifşa ve sahibiyet ve nispet ve temellük (kendine mal etme, aidi-
yet) manasını ifade ederler (Emsile-i Türkiye 1999:5). 

Bu itibarla adlar, sadece sözlük anlamlarıyla sınırlı olmayıp sözlük anlamları 
yanında içinde bulundukları kültürün bu adlara yüklediği zengin çağrışımları da 
bünyesinde barındırırlar. Dağ adlarını oluşturan insan dışı canlı cansız varlıklar 
taksonomik olarak alt birimlerine ayrılırken varlıklarla adlar arasında kurulan 
ilişki  bu bağlamda alt anlamlılık oluşturur ve varlıkların en özlü ve yüce hallerini 
incelikli sözlerle ifade eder. Bu durum adların, kelime anlamları yanında derin ve 
köklü dinî, millî, tarihî ya da mitolojik anlamlara da sahip olduğu sonucunu orta-
ya koyar (Calp, 2014: 29). Bunun yanında Türk toplumunda ad verme ve adlan-
dırma atlı göçebe insanın hayat karşısındaki etkin tavrını otaya koyan, hareketli 
yaşantısını ve devinimci zihniyetini yansıtan önemli bir kültürel unsur, sosyal 
hayatta statü kazanma ve itibar görme ya da gösterme amacıyla yapılan önemli 
bir ritüel olarak ortaya çıkar. Dini ve sosyal boyutları bulunan ve zamanla inanış 
ve davranış kalıbı haline dönüşerek gelenekselleşen ad verme “ritül”ü, varlıkları 
tanıma onları birbirinden ayırt etme benzerlik ve farklılıklarını ya da birbirlerin-
den üstünlüklerini gösterme gibi saiklerle yapılır. 

Varlıkları tanıma onları birbirinden ayırt etme benzerlik ve farklılıklarını gös-
terme geleneği olan ad verme veya adlandırma Türk topluluklarında gelişigüzel 
değil, ancak belli aşamalardan geçilerek yapılır. Türklerde uzun tarihi tecrübeler-
den halk hayal ve  hafızasını meşgul eden önemli olaylardan etkilenilerek verilen 
adlar, toplumun kabul ve değerleri ile uyumlu adlardır. Önemli bir kısmı şahıs, eşya 
ve varlık adı olan bu adlar, uzun gözlem ve müşehadeler neticesinde ortaya çıkmış-
tır. Halk hayatından, inanışından tarihi ve sosyal yaşantısından izler taşıyan bu adlar-
da Türk toplumlarındaki insanların umutlarının inanç ve inanışlarının manası, zevk 
ve beğenilerinin incelikleri vardır. Kelimelerin birlikteliğinden doğan ve iki küçük 
kelimeyle oluşturulan ince manalı bu adlar  belli bir yörede kullanılan mahalli adlar  
olabileceği gibi tanınmışlığı ve  topluma teşmil içerimleriyle bütün fertleri kucaklayan 
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toplumsal hafızaya dayalı ulusal adlar da olabilir. Türk adbiliminde önemli bir yer 
tutan bu adlar şahıs, organ, eşya, hayvan ve bitki adlarından esinlenilerek oluştu-
rulma yanında yakıştırma yoluyla da oluşturulmuştur. ve şartlarına göre Kültürel 
değerlere bağlı kalınarak oluşturulan bu adlar yaygın olarak dağların kalıcı vasıf 
taşıyan özellikleri ile teşkil ettirilirken  bir kısmı duyu organlarının algıladığı varlı-
ğın bilinçte beliren hayal, imaj etkileşimleri ile teşkil ettirilmiştir. 

Toplumlar, birbirleriyle ilgisi olan ve birbirinden bağımsız olmayan gen veya 
genemik değişim, doğal ayıklama, genetik-demografik kayma ve kültürel seçicilik 
gibi çevresel ve doğal değişkenlere bağlı olarak genetik benzeşme ve farklılaşma 
süreçlerinde birbirinden ayrılabilir veya kültürel seçimle birbirleriyle kaynaşa-
bilirler Bu süreçte kültürel benzerlik, fikir ve inançların evrenselliği  ve iletişim 
ve etkileşimle bütün toplumlarda ortak kültürel ögeler, mit ve rit haline gelmiş 
kabuller ve ortak motifler görülebilir (Güvenç 1979: 41).   Varlıkların sınıflan-
dırılması ve adlandırılması, farklı coğrafyalarda aynı veya başka varlığa aynı ad 
verilmesi bu durumun sosyolojik tezahürü olarak kabul edilebilir. 

Tarih boyunca değişik kültürlerin yerleşme ve geçit alanı olan birçok medeni-
yete beşiklik eden Anadolu toprakları  bu bakımdan yer adları açısından zengin 
ve çeşitli dil malzemesinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Aynı topraklarda yaşamış 
milletlerin dillerinden kelimeleri sunarak kültürel zenginliğin artmasına ve deva-
mına imkan vermiştir. Türklerin Anadolu’ya yerleşmesiyle birlikte yerleşme yer-
lerine Türkçe adların verilmesi çeşitliliği arttırmış, yabancı adlarda büyük ölçüde 
yerlileştirmeler olmuştur. Ülkenin doğal çevre özellikleri bakımından sahip olduğu 
çeşitlilik, farklı kültürel anlayış ve yaklaşımlar yer ve yerleşim  adlarının çeşitlen-
mesi üzerinde rol oynayan önemli bir etmen olmuştur(Güner, Ertürk 2004 : 39). 

Türkçedeki dağ adlarının hemen tamamı Anadolu’da medeniyet kurmuş top-
lulukların dillerinden izler ve anımsamalıklar taşır. En eski devirlerde kullanılan 
dağ adlarından bazısı zaman içerisinde yeni bir ad alır ve eski adı unutulurken  
bazılarına yeni yeni adlar verilir ve böylece aynı dağ için farklı adlar kullanılır. 
Bazen aynı dağ adına Anadolu’nun başka yerlerinde de rastlanır Söz gelimi Boz-
dağ bir dağ adı olarak Denizli, Eskişehir ve Konya’da tek dağ, İzmir’de sıradağ adı 
olarak görülür. Bu şekilde veriliş ve adlandırılış sebepleri farklı dağ adları, farklı 
anlamsal diziliş ve sıralanışlarla ve farklı öykülerle Türkiye’nin başka bölgelerin-
de ortaya çıkar. Bazen de Anadolu coğrafyasında kullanılan bir dağ adına başka 
bir ülke ve coğrafyada rastlanır. Sosyolojik saiklerle ve kültürel etkileşimlerle or-
taya çıkan bu durum kelimelerin etiyolojisi ve etimolojisi ile ilgili derinlikli çalış-
maları gerekli ve zorunlu kılar.

 Örneğin Hz İsa’nın üç havarisi ile birlikte Hz Musa ve İlyas Aleyhisselam ile 
görüştüğü ve Yahudi inanışında dünyanın merkezi olarak kabul edilen Tabor dağı 
Kuduste bir dağ iken aynı dağ adına Türkiyede Tapur adı ile Niğde Ulukışlada 
rastlanır. Aynı şekilde Portekiz’de bir bucak  (Portekizce: freguesia) olan Arnas 
adı Mardin’in Midyat ilçesinde bağlı yeni adı Bağlarbaşı olan köy ve o köy sınır-
larındaki dağın adı olarak kullanılır. Benzer biçimde Alaşar Azerbaycan’ın Celila-
bad rayonunda yer alan Alaşar dağı, Türkiye’de Nevşehir ili sınırlarında dağ adı 
olarak ortaya çıkar. Bulgaristan Filibe  Korlovo’da bir dağ adı olan Karacadağ, 
Kulu ve Ereğli’de yine bir dağ adı olarak görülür. Selçuk Belevi Köyü’nün karşı-
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sında yer alan Metropolis’in kutsal dağı Gallesion, Denizli ili sınırlarında Alaman 
Dağı adıyla geçer. Bugünkü Karadağ ülkesinin sahil şehri Kotor, Kars-Digor’da 
dağ adı olarak kitaplarda yer alır.

Bu kadar yaygın kullanımı ve sayısal çokluğuna karşın Türkçede, doğrudan 
doğruya dağ adları ile ilgili herhangi bir çalışma olmadığından böyle bir çalışma 
işine girişilmiştir. Denemede dağ adları, “www.e-sehir.com/turkiye-haritasi/tur-
kiyedeki-daglar.html” ve “https://www.haritatr.com ›” adresinde internet üze-
rinden yapılan taramada  tespit edilmiş, eksik olan ve listede bulunmayan veya 
farklı adlarla anılan dağ adları ise coğrafi yerleşimler hakkında bilgi veren www.
tbb.gov.tr/ adresi ve Tahir Sezen’in “Osmanlı Yer Adları” eseri taranarak tespite 
çalışılmıştır.  Çalışma ile, aynı dağa farklı adlar verilmesi kaynak taramaları sıra-
sında yeni yeni dağ adları ile karşılaşılması ve dağ adları ile ilgili kapsamlı envan-
ter (sayma, değerlendirme) bulunmamasından ötürü dağ adlarının sayılandan 
ve tespit edilenden çok daha fazla olduğu anlaşılmıştır.

Çalışmanın konusunu oluşturan  1298 birleşik ad biçimindeki dağ adı, kendisi 
içinde yapısal olarak incelenmiş; bu dağ adlarından 1073’ünün teklik 3. şahıs iyelik 
grubu ve ad tamlaması (Munzur Dağı), 74’ünün  çokluk  3. Şahıs iyelik grubu ve ad 
tamlaması (Maraş Dağları) ve 151’inin sıfat tamlaması(Bozdağ) formatında olduğu 
belirlenmiştir. Çalışmada dağ adlarından oluşan kelimelerin eşdizimliliği gösteril-
miş, dağ adları ile dağ adlarını oluşturan kelimeler  kavram alanlarına göre tasni-
fi olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirmede dağ adlarının önemli bir kısmının 
yöresel ve özel adlar olduğu ve anlamlandırılabilmeleri için etimolojik izahlarının 
yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Değerlendirme ile/-ler/ takısı almış dağların sı-
radağ; almamış olanların müstakil dağ olduğu ve adlandırmaların buna göre yapıl-
dığı görülmüştür. Tespit ettiğimiz dağ adlarının sayısal olarak a harfi ile başlayan  
(107), b(92), c(22), ç(74), d(64), e(57), f(6), g(84) , h(56), ı(9), i(19), k(313), l(4), 
m(63), n(11), o(16), ö(9), p(17), r(6), s( 101), ş(20), t(49), u(16), ü(8), v(5), y(53), 
ve z ile başlayan z(17) biçiminde bir “örneklem” oluşturduğu ve Türkçenin fonetik 
ve fonolojik özelliklerine uygun bir dağılım gösterdiği belirlenmiştir. 

Dağ Adlarının Tasnifi:

I-) İnsan Adı-Kişi Adı İle Birliktelik (Eşdizim)  Oluşturan Dağ 
Adları
 Başta Oğuzlar olmak üzere Selçuklu ve Osmanlılar, Türk ve ulus büyükleri-

nin il, soy, aşiret ve menşe belirtmelerinde büyük bir hassasiyet göstermiş, ad-
ları çağın ve ilin siyasi müesseselerine göre düzenlemiş ve adlarda yabancı etki-
sinden uzak durarak Türkçe unvan ve lakaplar basamağı vücuda getirmişlerdir. 
Kendilerinden öncekilerin çok sağlam ad verme geleneğini sürdüren Türkler, 
kendi bünyesinde gelişmesi gereken onomastik unsurların öz Türkçe olanlarına 
büyük bir önem vermiş, antroponim yapılarını buna göre düzenlemişlerdir (Ca-
feroğlu 1959: 59). Bununla birlikte insan adı ile eşdizim (birliktelik)  oluşturan 
dağ adlarında İslamiyet’in etkisi ile dile giren ve yerleşen Arapça ve Farsça özel 
adların çokluğu görülür. Dağ adlarının verilme aşamaları ve adlandırma şartları 
göz önünde bulundurulduğunda bu adların İslamiyet sonrası yakın zaman Türk 
kişi adları arasından seçildiği ve ağırlıklı olarak önad, soyad ve  önad-soyadlarla 
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oluşanlar, lakaplarla oluşanlar ve unvanlarla oluşanlar biçiminde ve yapısal ola-
rak sıfat tamlaması, isim tamlaması ve unvan gruplarından meydana geldikleri 
görülür.

“Örneklemdeki insan adları ile ilgili belli başlı dağ adları:

I-a) Önadı, Soyadı Ve Önadı-Soyadı İle Birliktelik (Eşdizim)  Oluşturan Dağ Adları

Abdüsselâm dağı,  Abdülvahap Dağı, Ahmet Dağı, Ayşe Dağı, Hamza Dağı, Hani-
fe Dağı, Hasan Dağı, İdris Dağı, İlyas Dağı, İlyasserancı Dağı, İsmail Dağı, Meryem 
Dağı, Mihail Dağı, Mahmut Dağı,  Mehmetyusuf Dağı, Murat Dağı

I-b) Lakap Adı İle Birliktelik (Eşdizim)  Oluşturan Dağ Adları

Kelmehmet Dağı, Mamemusa Dağı

I-c) Unvan Adı  İle  Birliktelik (Eşdizim)  Oluşturan Dağ Adları

Asımpaşa Dağı, Hasanbaba Dağı, Hasandede Dağı,  İsabey Dağı, İsmailağa 
Dağı, İsmailbaba Dağı, Kemalpaşa Dağı, Mehmetağa Dağı, Umurbaba Dağı, Umur-
bey Dağı

I-d) Unvan Sıfatı İle  Birliktelik (Eşdizim)  Oluşturan Dağ Adları

Hacıali Dağı, Hacıbaba Dağı, Hacıbey Dağı, Hacıhalil Dağı, Hacıibrahim Dağı, 
Hacıömer Dağı, Hacireşit Dağı, Kıralhasan Dağı, Mirömer Dağı, Mollasadi Dağı, 
Pirhasan Dağı, Şeyhan Dağı, Şengül Dağı, Şeyhlicik Dağı, Şeyhömer Dağı

II-) Hayvan Adı İle Birliktelik (Eşdizim)  Oluşturan Dağ Adları 
Türk onomastiğinde önemli bir yere sahip olan hayvan adları, kültür tarihi 

içerisinde Oğuz kağan destanından başlayarak Göktürk Kitabeleri, Divânü Lû-
gâti’t-Türk, Kutadgu Bilig gibi eserlerde evcilleştirilmiş ve yabani hayvan adı ola-
rak yoğun biçimde  yer alır. Bu adlardan bir kısmı müstehase olmuş, kullanımdan 
düşmüş hayvan adları iken önemli bir kısmı yaşayan hayvan adlarıdır.  Hayvan-
ların fiziki özelliklerinden, dini ve mitolojik sıfatlarından yararlanılarak oluştu-
rulan bu adlar, müstakil ad veya birleşik ad biçimindedir.  İbadet vasıtası olması 
ve kültlerle ilgisi dolayısıyla hayvan adları dillerde yaygındır ve medeniyetler 
ve kültürler arası etkisi büyüktür. En eski çağlardan itibaren hayvanlara  dini ve 
mistik bir nitelik kazandırılması(fauna)nın etkisi ile Uzak Doğu’dan Orta Asya’ya 
birçok coğrafyada görülen “On İki Hayvanlı Türk Takvimi” oluşturulmuştur (Uçar 
2013: 1). Hayvan adları ile oluşan dağ adlarının tasnifinde canlıları önce gerçek 
çekirdekli hücre  ve zarla çevrili hücre olarak ikiye ayıran sonra kendisi içinde 
hayvanlar, bitkiler ve mantarlar olarak sınıflandıran taksonomi ilminden yarar-
lanılabilir. 1298 kelimeden oluşan 

“Örneklemdeki hayvan adları ile ilgili belli başlı dağ adları:

II-a) Evcil Hayvan Adı İle Birliktelik (Eşdizim)  Oluşturan Dağ Adları

Ağadeve Dağı, Akinek Dağı, Alakeçi Dağı, Arı Dağı, Beygir Dağı, Binboğa Dağla-
rı, Boğa Dağı, Deve Dağı, Geyik Dağı, Karaboğa Dağı, Karakısrak Dağı, Kaz Dağları, 
Keçi Dağı, Koç Dağı, Koyun Dağı, Teke Dağı, Tekeç dağı, Toklu Dağı 
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II-b) Vahşi Hayvan Adı İle Birliktelik (Eşdizim)  Oluşturan Dağ Adları

Akbaba Dağı, Domuz Dağı, Hınzır(Domuz) Dağı, Kaplan Dağı, Karga Dağı, Kar-
gapazarı Dağları, Kargasekmez Dağı, Karınca Dağı, Kartal Dağı, Kunduz Dağı, Kur-
bağa Dağı, Kurt Dağı, Kuş Dağı, Leylek Dağı, Sülün Dağı, Tavşan Dağı, Tazı Dağı, 
Teke Dağı, To(u)raç Dağı, Yunt(Yabani Kısrak) Dağı

III-) Bitki Adı İle Birliktelik (Eşdizim)  Oluşturan Dağ Adları
Çok zengin bir floraya sahip Anadolu coğrafyasında kullanım alanı farklı ve 

çeşitli olan bitki adları, Türkçede büyük oranda yer alır. Türkçedeki bitki adlarıyla 
ilgili ilk bilgiler, Divanü Lȗgat-it-Türk’te bulunur. Türkçedeki bitki adları üzerine 
dilbilim açısından etimolojik-morfolojik, canlıbilim açısından taksonomik-tasnifi 
ve halkbilim açısından metin derleme-sınar oluşturma şeklinde yapılan çalışma-
lar bitki adlarının bitkilerin dış görünüşleri, kullanım alanları, geçmişten gelen 
gelenekler, farklı kültürlerin tesirleri, efsaneler folklorik zenginlik ve inançlara 
bağlı olarak adlandırıldıklarını göstermiştir (Özkan 2012: iıv).

“Örneklemdeki bitki adları ile ilgili belli başlı dağ adları:

III-a) Ağaç Adı İle Birliktelik (Eşdizim)  Oluşturan Dağ Adları

Ardıç Dağı,  Ardıçdağları, Karaağaçlı Dağ, Karaçam Dağı, Karakiriş Dağı, Kavak 
Dağı, Kestane Dağı, Meşe Dağı, Palamut Dağı, Sarıçınar Dağı, Söğudün Dağı, Söğüt 
Dağı, Söğütlü Dağı 

III-b) Meyve Adı İle Birliktelik (Eşdizim)  Oluşturan Dağ Adları

Alıç Dağı, Armut Dağı, Armutcuk Dağı,  Ayva Dağı, Bozarmut Dağı, Böğürtlen 
Dağı, , Dut Dağı, Elma Dağı, Elmacık Dağı, Kiraz Dağı, Yemiş Dağı

III-c) Sebze Adı İle Birliktelik (Eşdizim)  Oluşturan Dağ Adları

Kelems (Lahana) Dağı, Semen Dağı, Soğanlı Dağı, Yarpuz Dağı

III-d) Tahıl Adı İle Birliktelik (Eşdizim)  Oluşturan Dağ Adları

Çavdır (Çavuldur-Çuvaldar) Dağı, Mercimek Dağı, Nohut Dağı

III-e) Çiçek Adı İle Birliktelik (Eşdizim)  Oluşturan Dağ Adları

Çiğdem Dağı, Karanfil Dağı, Sarımsak Dağı, Sümbül Dağı

III-f)  Bitki parçaları Adı İle Birliktelik (Eşdizim)  Oluşturan Dağ Adları

Babik Dağı, Gevencik Dağı, Gevenli Dağı, Çiriş Dağları, Horum Dağı, Kurtkulağı Dağı

IV-) Yer Adı İle Birliktelik (Eşdizim)  Oluşturan Dağ Adları
Yeradı bilimi çalışmalarında adın özelliklerinden yararlanarak etimolojik “le-

gend”lere başvurmak,  kelimenin sözlük anlamından yararlanarak olgu ya da ola-
yı açıklamaya ve yorumlamaya çalışmak, yer adını ilgili yerin yakınında bulunan 
bir antik şehrin adına ya da Batı medeniyeti ile ilişkili bir milletin hükmü şahsiye-
tine bağlamak (Kurgun 2007b: 154) ve ilgili yer adının mesnetsiz kalmaması için 
etimolojik legendlere dayandırmak (Karpuz, Kurgun 2003: 575) adlandırmaların 
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ve yer adı vermenin temelini oluşturur. Milletlerin idareleri gibi dillerinin de bir-
takım felsefelere ve hayallere dayandığı ve toplumsal ilişki ve uzlaşılarla biçim-
lendiği göz önüne alındığında Türkçe yer adlarının Türk insanının yaratıcı hayal 
gücünü gösteren unsurlar olarak dilde önemli bir yer ve konumda oldukları gö-
rülür. Bu meyanda “Başka dillerden geçen (Moğolca, Farsça, Arapça) adlar”, “Orta 
Asya’dan getirilen adlar”, “insanlara ve toplumlara dayanan adlar”  ve “tabiat ve 
fizik koşullarına dayanan adlar” diye yapılan ayrımlama Türk yer adı bilimine 
farklı bir bakış açısı kazandırır (Gülensoy 1998: 42-48). Görevli dil birlikleri ola-
rak coğrafi nesneleri birbirinden ayırma vazifesi gören bu yüzden anlam yükü 
taşımayan yer adları sözlüklerde yer almaz. 

“Örneklemdeki yer adları ile ilgili belli başlı dağ adları:

IV-a) Barınak Adı  İle Birliktelik (Eşdizim)  Oluşturan Ve Yer Ve Mekan Bildi-
ren Dağ Adları

Ağıl Dağı, Ahır Dağı, Arhaş Dağı, Büyükpin Dağı

IV-b) Meyve Adı İle Birliktelik (Eşdizim)  Oluşturan Ve Yer Ve Mekan Bildiren 
Dağ Adları, Armutalan Dağı, Dutlu Dağı, Elmacık Dağı, Elmadalı Dağı, Elmakuz 
Dağı, Kavaklı Dağı, Kirazlıdağ, Somak Dağı

IVc-) Hayvan Adı İle Birliktelik (Eşdizim)  Oluşturan Ve Yer Ve Mekan Bildiren 
Dağ Adları 

Atlık Dağı, Atoluğu Dağı, Atyan Dağı, Geyikli Dağı, Keçilik Dağı,Koçhisar Dağı, 
Koçkıran Dağı,Koyunoluk Dağı,  Kurtdiyarı Dağı, Kurtini Dağı, Kurtpınar Dağı, 
Kurtyücesi Dağı

IVd-) Maden Adı İle Birliktelik (Eşdizim)  Oluşturan Ve Yer Ve Mekan Bildiren 
Dağ Adları 

Kızkayası Dağı, Killik Dağı, Kireçlidağ

IVe-) Semt ve yerleşim Adı İle Birliktelik (Eşdizim)  Oluşturan Dağ Adları

 Muradiye Dağı, Otlukbeli Dağları, Otluk Dağları, Ömeraltı Dağı, Ömerçalı Dağı, 
Ömeryan Dağları, Meydan Dağı,  Meydanbelek Dağı, Meydankale Dağı, Varoş Dağı, 
Yellice Dağı, Yellikaya Dağı

IVf-) Coğrafi Şekil Adı İle Birliktelik (Eşdizim)  Oluşturan Dağ Adları

Balıkgöl Dağı, Çakırgöl Dağı, Çatıbelidağı, Çayıdüzü Dağı, Çukurdağ, Doğançay 
Dağı, Düzdağ, Eğribel Dağı, Eşengöl Dağı, Gökdere Dağları, Gölcük Dağları, Göllü-
dağ, Gölyayla Dağı,İkiyaka Dağları, Karaburun Dağı, Kanlıtepe Dağı, Kırcagöl Dağı, 
Kırıkdağ, Küçükgöl Dağı, Oyuk Dağı, Polatgöl Dağı, Suludere Dağı, Turnagöl Dağı

V-) Maden Ve Yeraltı-Yerüstü Doğal Kaynak Adı İle Birliktelik 
(Eşdizim)  Oluşturan Dağ Adları 
Türklerin Ergenekon’da demirden dağı eritmeleriyle  başlayan madencilik ge-

lenekleri eskidir. Türkçede kullanılan ve kültür tarihi açısından önem taşıyan ma-
den isimlerinin hemen tamamı Türkçedir. Türkler kahramanlık, askerlik, binicilik, 
tarım gibi kendi hayatlarının kelimelerini kendileri yaratmış, onları güzel seslerle 
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bezeyerek adeta bir ses ve söz musikisi haline getirmişlerdir. Kutsal taşı vererek 
Türk töresinden kopmanın hüznünü ve Ergenekon’dan çıkarak yeni coğrafyalarda 
yeni vatan kurmanın sevincini “mit”lerindeki madenlerle duyurmuşlardır. 

“Örneklemdeki maden adları ile ilgili belli başlı dağ adları:

Va-) Maden Adı İle Birliktelik (Eşdizim)  Oluşturan Dağ Adları 

Bakır Dağı, Demir Dağı, Gümüş Dağı, Maden Dağı 

Vb-) Yeraltı-Yerüstü Doğal Kaynak Adı İle Birliktelik (Eşdizim)  Oluşturan 
Dağ Adları 

Altıntaş Dağı, Göktaş Dağı, Karataş Dağı, Katran dağı, Kayrak Dağı, Killik Dağı, 
Kireçlidağ, Kükürt Dağı, Mermer Dağları, Sandak(Kireçtaşı) Dağı, Sekil Dağı, Si-
dek Dağı, Yalçı (Parlak Taş)Dağı, Yanartaş dağı

VI-) Mekan Adı İle Birliktelik (Eşdizim)  Oluşturan Dağ Adları 
Yer, mahal, ev, oturulan ve ikamet edilen yer karşılığındaki mekan içerdiği an-

lama ilave olarak Türkçede dünya, evren, kainat ve manevi alemi karşılar. Bunun-
la birlikte mekan adlarının esasa anlamı yer ve mahalde yoğunlaşır. Bu cihetten 
bakıldığında Türkçede zengin bir mahal adı yapma ve yaratma mahareti görülür.

“Örneklemdeki mekan adları ile ilgili belli başlı dağ adları:

Alaylı Dağı, Eğerli Dağı, Eğribel Dağı, Eğrelti Dağı, Etlik dağı, Meşelik Dağı, 
Mevzi Dağı, Muşar Dağı, , Oyuklu Dağı, Sarıyer Dağı, Sarıbulak Dağı, Süveğen Dağı, 
Tekeli Dağı, Uzuncaseki Dağı, Yellikaya Dağı, Yeldeğirmeni Dağı, Yelkalesi Dağı, Yel-
kenli Dağı, Yellice Dağı

VII) Şehir, Kasaba Ve Köy Adı İle Birliktelik (Eşdizim)  Oluşturan 
Dağ Adları 
Tarih boyunca değişik kültürlerin yerleşme ve geçit alanı olmuş ve birçok me-

deniyete beşiklik etmiş Anadolu toprakları yer adları açısından zengin dil malze-
meleri taşır. Ülkenin doğal çevre özellikleri bakımından sahip olduğu çeşitlilik, 
farklı kültürel anlayış ve yaklaşımlar  Türkiye arazisinin fizikî coğrafya özellik-
leri açısından sahip olduğu çeşitliliğin yerleşim adları üzerindeki bir yansıması 
olarak değerlendirilebilir. Türklerin Anadolu’ya yerleşmesiyle birlikte yerleşme 
yerlerine Türkçe adların verilmesi adların çeşitliliğini arttırmış, yabancı adlarda 
büyük ölçüde yerlileştirmeler olmuştur. Türkiyede il merkezi konumundaki yer-
lerin 26’sının fizikî şartlara, 45’inin de insanlara ve topluluklara dayanan adlar 
taşıdığı (Güner, Ertürk, 2004 : 39) göz önünde bulundurulduğunda şehir, kasaba 
ve köy adlarının maddi eksenli somut adlar olduğu görülür. 

“Örneklemdeki şehir-kasaba-köy adları ile ilgili belli başlı dağ adları:

Ayaş Dağları, Aydın Dağı, Arnas (Midyat) Dağı,  Manisa Dağı, Maraş Dağları,  
Mardin Dağları, Mus Dağı, Rize Dağı, Samsun Dağı, Silivri Dağı, Simav Dağları, Sol-
han Dağı, Soma Dağı, Söğüt Dağı
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VIII-) Renk Adı İle Birliktelik (Eşdizim)  Oluşturan Dağ Adları
Türkçede renklere verilen adların çeşitliği ve zenginliği meşhur, renk adları göz 

ve gönül alacak kadar çoktur. Öyle ki dilimizde, sadece kara renginin aldığı renklerle 
birleşen kelimelerden yararlanılarak 200 den fazla mana oluşturulur ve renk nüans-
ları uygulanarak Türk’ün medeniyet çizgileri, sanat yaratma yetenekleri (Banarlı 
2007: 70) maharetlerine mehaz teşkil edecek biçimde bedii ve estetikî zevkleri ola-
rak ortaya konur. Türk adbiliminde önemli yer tutan renk adları, Türkün asırlar boyu 
biriktirdiği zengin mana kalıpları ve kelimelerin izdivacıyla ortaya çıkmış sözlerdir. 
Türkiye Türkçesinin ahengiyle şekillenmiş  dağ adları, Türk’ün hayal dünyasında  
kavram ya da anlatımın açık-örtük, doğrudan-dolaylı bileşenlerinin zengin içerimi ile 
kullanılmıştır. Ak dağlar arılık ve yüceliğin, şecaat ve sembolüyken kara dağlar iç ka-
rartan bunalıma sokan bir mana ekseninde düşünülmüştür (Ögel, 2014: 551). Renk 
adları, Saphir ve Whorf’un “bütün dillerde renk terimlerinin temel benzerlikleri var-
dır” ilkesine göre 7 ayrı tip olarak tespit edilmiştir. Kara, ak, al, sarıg ve kök renklerini 
barındıran Köktürkçe eserlerde dördüncü tipte oldukları, dil gelişimine bağlı olarak 
Karahanlı Türkçesi eserlerinde altıncı yedinci tipe ulaştıkları ve giderek somutluluk 
anlamı kazandıkları görülmüştür (bayraktar 2013: 95-96). Türkçede,  renk adları ile 
oluşan dağ adlarının Türk dilinin zenginliğine paralel bir çizgisellik taşıdığı ve nitelik 
ve durum itibarıyla ağırlıklı olarak karşıtlık ve zıtlık ifade eden renk adlarından oluş-
tuğu görülür. Türk mitolojik sistemindeki kozmos-kaos zıtlığını hatırlatan bu duru-
mun folklorik yanları bulunduğu söylenebilir.

“Örneklemdeki renk adları ile ilgili belli başlı dağ adları

Aladağ, Alaca Dağı, Alacabük Dağı, Alacadağ, Alaçam Dağı, Alagöz Dağı, Boz-
dağ, Karaağaçlı Dağı, Karababa Dağı, Karabey Dağı, Karaboğa Dağı, Karaburun 
Dağı, Karabüzmelek Dağı, Karaçağıl Dağı, Karaçam Dağı, Karaçavuş Dağları, 
Karadiken Dağı, Karagıla Dağı, Karagöl Dağları, Karagöz Dağı, Karagüney Dağı, 
Karahanlı Dağı, Karahüyük Dağı, Karakaban Dağı, Karakâfur Dağı, Karakaş Dağı, 
Karakavan Dağı, Karakaya Dağı, Karakez Dağı, Karakısrak Dağı, Karakiriş Dağı, 
Karakok Dağı, Karakoz Dağı, Karakuş Dağı, Karakuz Dağı, Karakütük Dağı, Karalık 
Dağı, Kırmızıdağ, Kızıldağ, Sarıdağ, Sekildağı, Siyahdağ, Yeşildağ, Yeşilgöl Dağı

IX-) Organ Adı İle Birliktelik (Eşdizim)  Oluşturan Dağ Adları
Yapısal anlambilimi içerisinde ele alınan “mronimi” dil, psikoloji ve mantık 

bilimleriyle de ilişkili bir kavram olarak Aristo’dan başlayarak günümüze kadar 
üzerinde yoğun biçimde durulan bir adbilimi dalıdır. Organ adları ile ilgili keli-
me birlikteliklerini alt anlamlılık, parça-bütün ilişkisi, alt ve üst kavramlılık gibi 
anlam ilişkileri içerisinde değerlendirir. Türk dilinde sözsel bir kavram alanı ve 
temel söz varlığı içinde ve eski metinlerden günümüze anlam olaylarına maruz 
kalarak gelen organ adlarını ele alır ve inceler (Tufar 2010: i).

“Örneklemdeki organ adları ile ilgili belli başlı dağ adları:

Alagöz Dağı, , Beşparmak Dağı, Bozburun Dağı, Eğrigöz Dağı, Haçvaş(Parmak) 
Dağı, Kafa Dağı, Karaburun Dağı, Karagöz Dağı, Karakaş Dağı, Kaş Dağı, Kocabaş 
Dağı, Kulaksız Dağı, Yaralıgöz Dağı
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X-) Eşya, Alet- Edavat Adı İle Birliktelik (Eşdizim)  Oluşturan Dağ 
Adları
İnsanoğlu yaratıldığı andan itibaren tabii ihtiyaçlarını karşılamak için muhte-

lif eşyaya,  alet ve edevata  ihtiyaç duymuş; bunları barınma, beslenme, ulaşım ve 
giyinme gibi çeşitli işlerinde kullanmıştır. Destan çağlarından itibaren büyük me-
deniyetler yaratmış ve büyük medeniyetler yürütmüş olan Türklerin kullandığı, 
eşyalar kendi medeniyet çizgilerinden olduğu kadar içinde bulundukları mede-
niyetlerin çizgilerinden de izler taşır. Buna mesnet güzel sanatlarda dünyanın en 
zevkli ve ince ruhlu milleti olan Türklerin adbilimde kullandığı çeşitli eşya alet ve 
edevat adları gösterilebilir.

“Örneklemdeki eşya, alet-edevat adları ile ilgili belli başlı dağ adları:

Boncuk Dağı, Çatal Dağı, Çomak Dağı, Dibek Dağı, Karakaban Dağı, Kaval Dağı, 
Kavanoz Dağı, Kazan dağı, Kepçe Dağı, Kılınç Dağı, Kobal Dağı, Mandal Dağı, Mendil 
Dağı, Mazı Dağı, Mengene Dağı, Menteşe Dağı, Saban Dağı, Sandal Dağı, Sarnıç Dağı, 
Sini Dağı, Tava Dağı, Tavla Dağı, Tekne Dağı, Tırman Dağı, Üçgözlüklü Dağı, Yayık 
Dağı, Yeldeğirmeni Dağı, Yelkenli Dağı, Yorak dağı, Zamp(Balyoz) Dağı, Zini dağı

XI-) Dini Varlık, Motif  Ve Ritüel Adı İle Birliktelik (Eşdizim)  
Oluşturan Dağ Adları
Din ve mitoloji birbiri içine geçmiş, hikmet ve tasavvuf içeren kültür ve tefek-

kür konularıdır. Dağ adları, çok eski çağlardan itibaren masallarda, destanlarda, 
efsanelerde, bilmecelerde hasılı  halk anlatılarında yer almış ve hayale ve inan-
ca dayalı her türlü objenin adına bağlı unsur olarak değerlendirilmiştir. İslami 
karaktere bürünmüş de olsa bile Türklerin eski inanışlarından izler taşıyan dağ 
adları inanç unsurlarıyla kurulmuş dil birimleri olarak ele alınmış ve işlenmiştir 
(Erkol 2013: 143).

“Örneklemdeki dini varlık, motif  ve ritüel adları ile ilgili belli başlı dağ adları

Allahuekber Dağı, Bereket Dağı, Buda Dağı, Cadıtaşmış Dağı, Cin Dağı, Erenler 
Dağı, Eshabıkehf Dağı, Hacılar Dağı, Haç Dağı, Hoca dağı, Kabristan Dağı, Keşiş 
Dağı, Kilise Dağı, Mezar Dağı, Mihrap dağı, Muşar (Kilise) Dağı, Namaz Dağı, Perili 
Dağı, Pirhasan Dağı, Piroğlu Dağı, Resul Dağı, Sakarat Dağı, Şeytan Dağı, Şeytan 
Dağları, Şıhlar Dağı, Tekke Dağı

XII-) Sayı Adı İle Birliktelik (Eşdizim)  Oluşturan Dağ Adları
Türk halkının somut olmayan kültüründe önemli bir yer tutan ve  sıfırdan 

başlayarak dokuza kadar olan sayı adları evrensel özellikleri kadar millilik özelli-
ği de taşırlar.  sıfır dışında Türk dili kaynaklı olup, Türk diyalektlerinde varyantla-
rı ile birlikte yaşamakta;  Türk yaşayış, inanışından zengin ve derin hatıralar taşı-
maktadır. Kullanımlarına ilk defa Göktürk metinlerinde rastlanılan sayı adları Ye-
nisey ve Eski Uygur Türkçesinde de aynı biçimleri ile kullanılmakta, anlatı türüne 
dayalı eserlerde önemli bir motif olarak yer almaktadır (Hazar, Şengönül 2012: 
141). Unutulmayan ve çağları aşarak günümüze kadar ulaşan sayı adları, bir mo-
tif olarak metafizik boyutu,  dini ve mistik yönleri ile yaratanın Vâhid ismine da-
yandırılmakta, varlığa mahsus birlik- bütünlük ya da ikilik-ayrılık  karşıtlığında 
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izaha çalışılmaktadır. Tasavvuf kaynaklı bu anlayışa göre Hakk ve insan tevhid 
makamında birlik,  varlık ise alem makamında ikilik göstermekte; tevhidin(bir-
liğin) varlığa herbir eşliği ile vahdet (teklik) kesrete  (çokluğa) dönüşmektedir. 

“Örneklemdeki sayı adları ile ilgili belli başlı dağ adları:

Altıçam Dağı, Altıkardeş Dağı, Beşparmak Dağı, Dokuz Hüyük Dağı, İkiyaka 
Dağları, Kırklar Dağı, Kırkok Dağı, Üçgözlüklü Dağı, Üçkatmerlidağ, Üçpınar Dağı, 
Yedidağlar
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