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Osman, Atman, Adapa 

Hüner Şencan 

 

İlişkili olduğu adlar sayılamayacak kadar çok… Kelimeye tarih boyunca farklı anlamlar verilmiş… Çok 

yönlü ve çok katmanlı… Benzeri yüzlerce ad var… Hem yazılış ve söyleniş biçimleri hem de anlamları 

farklı, fakat bana göre hepsi Osman… “Osman” şeklindeki yazılış biçimini tanıdığım için “bu ad” üze-

rinden konuşuyorum.  Ad aynı zamanda Peygamberimizin cennetle müjdelenen ashabından ve dört 

halifesinden biri olan Hz. Osman’ı tanımlıyor. Çocuklarımıza taktığımız Osman ismi hiç kuşkusuz Hz. 

Osman’a telmih… O’nu hatırlamaya ve hatırlatmaya yönelik… Hz. Osman utanma ve edep örneği ola-

rak gösterilen yüce bir zat. Peygamberimizin iki kızı Ümm-ü Gülsüm ve Rukiye ile evlenmiş, o nedenle 

“iki nur sahibi” olarak anılıyor.  

 

“Osman” yazısı, bazı kişiler tarafından ileri sürülen “kelimenin yılan veya yılan yavrusu anlamına gel-

diği” iddiası nedeniyle ortaya çıktı. Böyle bir görüş olduğunu duyunca “araştırmalıyım” diye düşün-

düm. Kaynaklarda kelimenin Arapça olduğu, “yılan” manası yanında, “gözleri güzel olan Toy kuşu 

yavrusu” anlamına da gelebileceği ifade ediliyordu.  

 

Peygamberimiz, İslamiyet’i seçen kişilerin adlarına bakıyor, anlamları hoş değilse onları değiştiriyor-

du. Fakat Hz. Osman İslâm dairesinin içine girerken onun ismine  dokunmamıştı. Demek ki, bu isim 

kendisini rahatsız etmemişti. Yüce önder, ilahlara ve tanrılara kulluğu hatırlatan isimleri fark ettiğinde 

onları "Abdullah", "Abdurrahman" gibi Allah’a kulluğu ifade eden isimlere dönüştürüyordu.  

 

Dünyadaki bütün dillerin kökeni Mezopotamya… Hz. Âdem’in, İdris peygamberin ve Nuh peygambe-

rin dili… Hâsılı, tüm dünya toplumlarının dili… Sonraki binlerce yılda, orijinal dildeki kelimeler göçlerle 

birlikte farklılaşmış ve dil aileleri çıkmış ortaya. Kelimelerin eğer kromozomları varsa, onları uygarlığın 

beşiği Mezopotamya’da aramalıyız.  

 

Kelimeler seyyahlar gibi… Geziyorlar, farklı kıyafetler giyiyorlar. İçinde bulundukları doğanın havasın-

dan ve  toplumun kültüründen etkileniyorlar.  Her toplumda farklı söyleniyor, farklı yazılıyorlar. Keli-

melerin başka ülkelerin alfabesiyle yazılmasına ve başka ülkelerin dilleriyle söyleniş biçimine “çeviri 

yazı” adı veriliyor. Batılılar, bu işlemin adına transliterasyon demişler. Tarihsel ve ülkesel gezinti süre-

cinde kelimelerin sadece söyleniş ve yazılış biçimleri değil, anlamları da değişiyor.  

 

Yola çıkış noktam şu sorular: Hangi Osman, hangi yılan, hangi kuş? Kelimelerin ırkı mı olurmuş? Keli-

melere Arapça, Farsça veya Türkçe  kökenler izafe etmek ne derece bilimsel bir yaklaşım?  

 

Osman’ın farklı dillerdeki yazılış biçimlerine bakalım: Ocman,  Uçman,  Otman, Uthman, Ottoman, 

Ataman, Atmen, Hetman, Uzman, Özmen…  Ve daha yüzlercesi… Kürtler, kısaca Osso derlermiş. Al-

manlar Otto, İtalyanlar Ottoman kelimesini kullanırlarmış. İtalyanlar “tm” harflerini birlikte kullana-

madıklarından t ile m harfinin arasına  “o” harfini yerleştirirlermiş. Dilbilimcileri ise, niçin Otomon 

şeklinde değil de, çift ‘t’ harfi ile, Ottomon şeklinde yazıldığını merak ederlermiş. Bazı dilbilimcileri 

kelimenin Türkçe kökenli olduğunu ve aslının “Ataman” şeklinde yazıldığını söylüyorlar. Ataman “ka-

bile şefi veya kabile yöneticisi” anlamında imiş.  

 
Osman kelimesini Arapçadan alıp gerçek bir çeviri yazıya dönüştürsek onu Uṡmân şeklinde yazmamız 
gerekecek. Türkçede “peltek s” harfi yok. Bu nedenle, kelimeyi normal s harfi ile yazarak yazılışını da, 
okunuşunu da Türkçeleştirmişiz. Uṡmân kelimesindeki noktalı ṡ harfinin kullanımı bana ait. Arapça 
kelimeyi Latinize eden dil bilimcileri onu Uthmân şeklinde yazıyorlar. Buradaki th harfleri peltek s 
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anlamına geliyor. Peltek s harfinin Latinizasyonunu yapmak için bazen de altı çizili t harfi kullanılıyor.  
Arapça “misal” kelimesinin miṯāl ve Osman kelimesinin Uṯmān şeklinde yazılması gibi…  
 
Araplar kelimenin kökünü üç harf temelinde araştırırlar: م -Bu yaklaşımla bakıldığında, onun “bü  .ع  ث 
yüklük” ve “uzunluk” anlamına gelebileceği ve kişinin fiziksel görünümüne ilişkin bir atıf olabileceği 
belirtiliyor. Yunan, Latin ve İbrani kelimelerini içeren Lexica sözlüğüne göre, usmān nadir görülen bir 
kelimedir. Arapçasına güvendiğim bir arkadaşım ise “kelimenin Arapça olmadığını Perslerden veya 
Hintlilerden alınmış olabileceğini” belirtiyor.  
 
Uluslararası Fonetik Alfabeye (IPA) göre, kelimenin telaffuzu ˈɒtəmən şeklinde.  Bu kelimeyi hiç duy-
mayan bir yabancı iseniz onu kendi dilinize yakın bir şekilde telaffuz edersiniz. Örneğin ben IPA kural-
larına göre onu Atemen şeklinde okuyorum. Elbette ki bu telaffuzun doğru olduğu iddiasında değilim. 
Dilime öyle kolay geliyor.  Latinler Ottomanus derlermiş.  
 
Milattan Sonra 963 yılından 973 yılına kadar hükümran olan Roma İmparatorunun adı “Büyük Otto” 
imiş. Herhalde Osman kelimesiyle bir ilişkisi yoktur… Fakat, yine de pek emin değilim… 1809 yılında 
Nijerya’da “Sokoto İslam Hilafeti” devletini kuran şahsın adı “Utman dan Fodio”… Bu tür kelimeleri 
“çeviri yazıya” döktüğümüzde veya başka ülkelerin harflerine dönüştürdüğümüzde onları tanıyamıyo-
ruz. Utman dan Fodio yerine, “Fedayi’nin oğlu Osman” desek bu ifade bizim için çok daha anlamlı.  
 
Almanca dilinde Osman’ın anlamı “varlıklı kişi” demekmiş.  
 
İngilizce sözlüklerde başka anlamları da var: cesur ve soylu kişi, dürüst, ihtimamlı, saygılı, özgün ve 
çekici…  
 
Yakın zaman ve orta dönem anlamları varsa mutlaka ilk dönem anlamları da olmalı. Kelime dönemsel 
anlamlar içinde gelişmeye devam ediyor. Fakat, “yakın zamanın” hangi tarihte başladığını bilmiyoruz. 
Sözünü ettiğim “dönemler” bin beş yüz yıllık zaman dilimlerini kapsıyor olabilir. Günümüzde insanlar, 
kelimelerin kendilerini memnun eden anlamlarına sarılıp tatmin oluyorlar. Benimsedikleri anlamlarla 
kelimeyi tahkir ediyor veya yüceltiyorlar. Oysa kelimelerin anlamları çok daha derin ve geniş. Kelime-
ler mıknatıslar gibi. Hem düzgün ve iyi görünümlü metal parçalarını, hem de toprak altında kalıp çü-
rüyerek formunu kaybetmiş metalik cisimleri çekiyor. Sonuçta karmaşık formlu, eski-yeni, hoş-çirkin 
görünümlü bir anlamlar yumağı buluyoruz avucumuzda.  
 
Hassas dil bilimcileri, bütün bu çerçöp içinde kelimenin özünü, öz kökünü bulma çabasına girişiyorlar.  
Amaçları “farklı anlamları çekerek” kelimeyi bulanıklaştıran, belirsizleştiren kir ve paslardan onu arın-
dırmak. Başlıyorlar, “anlamları” atmaya… “Bu değil, bu olamaz, bu sonradan yakıştırılmış…” Hırsla, 
kelimenin çekim gücünü, çekim özünü bulmaya çalışıyorlar. Anlamları “sonradan yapışmış” deyip 
attıkça kelime giderek hafifliyor, hafifliyor… Sona yaklaşma duygusu bir taraftan araştırmacının sevin-
cini arttırırken diğer taraftan bir boşluk içine düşmesine neden oluyor. Çünkü artık elinde hiçbir şey 
kalmamıştır. Tek bir mana ve tek bir açıklama... Bu açıklama günümüz dünyası için anlamlı da olabilir, 
anlamsız da…  Bu indirgemeci yaklaşım anlam zengini kelimeyi, yani “kristal küreyi”  tuz buz ediyor. 
Araştırmacı yine mutsuzdur… Kelimenin “özünü” bulma çabasında “anlamlı bir şey ortaya çıkarayım” 
derken, tam tersine “yok” olmuştur. Şimdi “indirgeme” süreçlerinden tersine  bir dönüş yaparak “or-
talarda bir noktada durmayı” hedefler. Yeni teorisi, “mıknatıs sarmalına tutunan her anlamı atma-
maktır.” Fakat bir türlü karar veremez. Deforme görünümlü “kristal kürenin” anlam büyüklüğü ne 
olmalıdır. Anlamları daraltır, genişletir; kendine göre yeni anlamlar ilave eder, bir oyun hamuru gibi 
oynar kristal küre ile… Yine tatmin olamaz. Anlamları gruplaştırır, dönemlere böler, ülkelere ayırır. 
Tek olan kristal anlam küresini bu kez üçe böler ve üç ayrı küre ile açıklamaya çalışır. Sonunda “bu 
böyledir” der, kestirip atar. Çünkü artık yorulmuştur.  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Latin_language
https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Ottomanus&action=edit&redlink=1
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Bana göre Osman, böylesine nadir görülen bir kristal küre. Kelime sahip olduğu çekim gücünü ve mık-
natıssal özelliğini “çektiği anlamlardan” alıyor. Çekim gücü tarihi süreç içinde  zamanla, coğrafi yaygın-
lıkla, eklemlenen anlamlarla, kelimelerin değişik yazılış ve söyleniş biçimleriyle artıyor. Kristal kürenin 
merkezindeki “kelimenin” nasıl yazıldığının artık fazla bir anlamı yoktur. O kelime “Otto” da olabilir, 
“Etemen”, “Temen” veya “Adem” de olabilir. Benim kanaatim “onu hiçbir zaman öğrenemeyeceği-
mizdir”. Nasıl yazıldığı, nasıl telaffuz edildiği ve gerçekte ne anlama geldiği yüce Allah’ın katında olan 
bir bilgi.  
 
Gökyüzündeki yıldızlar farklı uzaklık ve yakınlıklardan bize göz kırpıyorlar. Hepsi birer Osman, fakat biz 
onlara farklı isimler vermişiz. Ataman, Uthman, Etemen, Ademan, Osman, Atabek, Ademî, Ademovski 
demişiz. “Bütüncülcü” yaklaşıma sahip olmak daha anlamlı… Bilim adamlarına göre “evren genişli-
yor”… Demek ki yıldızların sayısı daha da artacak… Osman kelimesi de öyle… Önümüzdeki yıllarda 
veya yüzyıllarda bizim Osman  kelimesi farklı dillerde, farklı coğrafyalarda binlerce türevine sahip 
olacak, farklı şekillerde söylenecek ve farklı anlamlara gelecek. Herkes kendi Osman’ını konuşacak, 
fakat ne zaman ki benzerlikler ve bağlantılar kurmaya çalışacağız; işte o zaman anlamsız bir kısır dön-
gü sarmalının içine düşeceğiz.  
 
Osman kelimesinin etimolojisini araştırırken başlangıçta “indirgemeci” bir yaklaşıma sahip idim. Araş-
tırmalarım artıp derinleştikçe ve ben; farklı yazılış, söyleyiş ve anlam içerikleri arasında bağlantı ku-
ramayacağımı anlayınca “bütüncülcü” yaklaşıma doğru yelken açtım. Artık yazısal, söylenişsel ve an-
lamsal bağlantıların peşinde değilim. Bizim “Osman” dediğimiz kelimenin asıl söyleniş biçimi “her 
nasıl ise” onu ilk telaffuz eden Hz. Adem peygamber. Çünkü Kuran’a göre Allah “ona bütün isimleri 
öğretmişti”. O zamanlarda “bilgisayar” cihazı yoktu ama, “ilkesel olarak” Hz. Âdem onun da adını 
biliyordu. En azından, teorik olarak öyle olduğunu varsayıyoruz… 
 
Tasavvufi söylem, tarih boyunca iliklerimize kadar işlemiş. Kurtulamıyoruz… “Osman” kelimesini çok 
rahat bir şekilde “b” harfinin noktası kapsamında ele alabilirim. Hz. Ali’ye göre, ezelden ebede tüm 
isimler ve tüm bilgiler Arapça yazılan “b” harfinin “noktasında” mündemiç olduğuna göre  Hz. 
Adem’in Osman isminden habersiz olması düşünülemez. Maalesef, kanıtı olmayan “rivayet kültürü” 
her yerde karşımıza çıkıyor: Güya Hz. Ali şöyle buyurmuş: “Semavi kitapların esrarı Kuran'da toplan-
mıştır. Kuran'ın esrarı Fatiha'da, Fatiha'nın esrarı Besmelede ve Besmelenin esrarı 'B' harfindedir. 'B' 
harfinin altındaki nokta ise benim." Osman sözcüğünü esotorik veya remzî bir içeriğe kavuşturma 
niyetinde değilim. Sadece kelimelerin dönüştüğünden söz ediyorum.  
 
Önceleri yazı yoktu, sadece söyleyiş vardı. Sonra, “söyleyiş” yazının icadıyla elbise giydi. Milattan 4000 
yıl önce giydiği elbise, 2000 yıl ve 1000 yıl önce giydiği elbiseler hep farklı idi. Kelime kıtaları dolaştı; 
her kültürde, her toplumda ve her farklı coğrafyada farklı elbiselerle gezdi. Farklılaştı, dönüştü ve 
başkalaştı.  Kelimenin kromozomlarına baktığımızda bazı izleri görebiliriz, fakat bana göre, bunun dahi 
fazla bir anlamı yok. Çünkü tüm nedenlerin nedeni: Yaradılış ve kulluk… 
 
Şimdi Osman kelimesinin farklı coğrafyalarda, farklı kültür iklimlerinde ve farklı devirlerdeki görünüm-
lerini daha rahat inceleyebiliriz. Anlamışsınızdır ki, “kelimeler arasında bağlantı kurma çabama rağ-
men” herhangi bir şeyi kanıtlama derdinin peşinde değilim. O halde şimdi, gökyüzündeki Osman yıl-
dızlarını hayret ve ibretle, iddiasız olarak izleyelim.  
    
Batılılar Osmanlı âli devletini kuran Osman beyin adının Ataman olduğunu iddia ediyorlar. Çünkü Os-
man Beyin adı Bizans kayıtlarında Ataman olarak geçmiş. Türk beylerinin liderlerini Ataman lakabıyla 
anmaları bu tezi güçlendiren bir kanıt olarak kullanılmakta. “Türkçülük” aşısıyla “serpildiğini” düşünen 
insanlarımızın bir bölümü bu görüşe epey önem veriyorlar. Çeşitli teoriler üretiyorlar… Osman Bey’in, 
Ataman olan ismini Şeyh Edebali’nin kızıyla evlendikten sonra değiştirdiğini veya Osmanlı tarihçileri-
nin  Osman Bey’in ölümünden 200 yıl sonra “Ataman’ı Osman’a” dönüştürdüğünü, babasının ve am-
calarının isimlerinin hep “Türk” ismi olduğunu belirtiyorlar. Batılı bir yazar biraz daha ileri gidiyor: 
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“Ertuğrul bey ve ailesi İslam’a “gevşek” bir şekilde bağlıydılar. İki kardeşi ve iki oğlunun isimleri İslamî 
değil, Türkî isimlerdi.” Yazar devam ediyor: “Evet Osman İslamiyet’i seçmişti, putperest bir insan de-
ğildi, fakat oğluna Orhan ismini verdiğine göre İslamiyet’i ne ölçüde özümsediği ve benimsediği bir 
soru işaretidir?” Batılı yazarlar ve yüce İslam dinini bilmeyenler yanlış varsayımlar üzerinden yürüyor-
lar. Belli adlara hasredilmiş “İslamî isim” diye bir kavram üretiyorlar. Bilmiyorlar ki, “güzel bütün isim-
ler” İslâmîdir. Ertuğrul da İslâmîdir, Ataman da, Orhan da… Hem sonra, “Osman Gazi’nin  İslamiyet’i 
benimseme derecesini sorgulamak” bir Batılı yazara mı kalmış…  
 
İnsanlarımız, tarihi belgelerden delil getirerek Osman Gazi’nin adının Ataman değil, Osman olduğunu 
açık bir şekilde kanıtlamışlar... Fakat son zamanlarda Batılı yazarların yazdıklarını sorgulamaksızın 
benimseyen, hatta bu görüşlere “perestij” eden kolaycı insanlar ne yazık ki, bu tür asılsız iddiaların 
peşinden sürüklenmeye devam etmekte... Onlar, Osman adının Batı dillerindeki prizmal ışık kırılmala-
rını göremiyorlar. Tayfı bir bütün olarak ele almak yerine, tekil renk karşılaştırmalarıyla kendilerine 
gerekçe üretiyorlar.  
 
Diyelim ki Batılılar haklı… Osman isminin aslı Ataman… Böyle bir durumda bile, Ataman ismi Osman 
ismi olmaktan veya Ataman ve Osman isimlerinin her ikisi de türetildikleri Etemen, Temen,  Ademan, 
Adepa gibi Mezopotamya adları olmaktan kurtulabilir mi? Etemen’in tabir caiz ise, iki erkek çocuğu 
var: Birinin adı Osman, değerinin Ataman… Ataman ismi Kazak adı mı, Moğol adı mı, Alman adı mı, bir 
Hint adı mı, İran adı mı, Arap adı mı, Mezopotamya adı mı? Etemen kelimesi ne anlama geliyor? Ete-
men kelimesiyle Adem adı arasında bir ilişki var mı?  
 
Ağız ve söyleyiş değişimlerini yok varsayarak telaffuz biçimlerine “coğrafi sınır” çizebilir miyiz veya 
“etnik köken” atfedebilir miyiz?  
 
Tarihe bakalım… Basra körfezinin doğusunda, günümüzdeki İran sınırları içinde Kirman Atabeylerini 
ve Fars Atabeylerini görüyoruz. Irak’ta da Musul Atabeyleri var. Milattan sonra 1100’lü, 1200’lü tarih-
ler…  Bu beylerin hepsi birer Ataman. Kabilenin veya eyaletin liderleri. Sultan, padişah denmiyor; sa-
dece Atabey sözcüğü kullanılıyor. Atabeyler Selçuklular tarafından kullanılan bir terim… Gürcü kralı 
Zekârid bu kelimeyi askeri unvan olarak benimsemiş. İranlılar terimi “Bey Baba” olarak dillerine çe-
virmişler. Atabeyler önceleri kral çocuklarının eğiticileri iken, sonra devleti yöneten kişiler haline gel-
mişler. Atabeylik Halep ve Mısır’da onurlu bir unvan olarak değerlendiriliyor. Atabeylerin gerçek kim-
liği muhafız, eğitmen ve askeri lider olmaları. Unvan 1400’lü yıllara kadar yürürlükte kalmış. Atabeg, 
atalık ve ataman hep benzer anlamlara sahip. Atabeg büyük baba, büyük adam demek aynı zamanda.  
Kim bilir belki de “en büyük babaya”, Hz. Adem’e işaret ediyordur.   
 
Ataman Ukrayna topraklarına ayak bastığında bir ölçüde anlam değişikliğine uğramış: Başıbozuk veya 
çete komutanı anlamında kullanılmış. Almanca Ataulf veya Atawulf kelimeleri Batı Gotlarının “kralla-
rına verilen bir unvan”...  Gotların tarihi Milattan Önce 750’li yıllara kadar uzanıyor. Demek ki Ataman 
kelimesinin köklerini tarihin derinliklerinde araştırmamız gerekiyor. Ataman kelimesiyle Osman keli-
mesi çift yumurta ikizlerinin adları. Ataman’ı araştırıyoruz, ama aslında Osman kelimesinin izini sürü-
yoruz.  
 
Kelimeyi, Rusların ve Polonyalıların da kullandıklarını görüyoruz. Bir zamanlar Rusya’daki Kiev voyvo-
dasının lakabı Ataman imiş. Fakat en çok Kazaklar bu kelimeyi kullanıyorlarmış. 1500’lü yıllarda Ku-
rens adını verdikleri her karye’nin bir Ataman’ı olurmuş. Siz, onları ister “muhtar” olarak tanımlayın, 
ister “başbuğ”… Sonuç değişmez. 1400’lü yıllarda Atabeg sözcüğü tedavülden kalkarken Rusya’da 
Ataman kelimesinin yıldızı parlamaya başlamış. Ruslar bu kelimeyi Türklerden mi, yoksa Hintlilerden 
mi almışlar bilmiyoruz. Fakat öyle anlaşılıyor ki çok sevmişler.  
 
Sivil ve askeri komutanlar olan Atamanlar bir yıllığına yönettikleri insanlar tarafından seçilirlermiş. 
Seçilmek için Tanrıya inanmak önemli imiş. Tanrıya inanmayan kişiler Ataman yapılmazmış. Ataman-
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ların üzerinde yer alan kişiye Baş Ataman denirmiş. O dönemde bazı Atamanlar altı köyü birden idare 
edermiş. Polonyalılar onlara Heteman derlermiş. Küçük Rusya olarak adlandırılan Ukraynalılar ise bu 
kelimeyi Hetteman olarak telaffuz ederlermiş. XVI. yüzyılda Ukrayna’nın Zaporozyen Kazakları prens-
lerine Otaman diye hitap ederlermiş. Belirtmeliyiz ki, Ukraynalıların Otaman şeklindeki telaffuz biçimi 
elbette dikkatle not edilmeli…  Nehir kenarlarında kurup kale içine aldıkları köylerin her birine Stanit-
za (İstasyon) adını veriyorlar ve bu köyleri Otaman’lar aracılığıyla yönetiyorlarmış.  1680’li yıllarda 
Ukraynalıların Atamanı Tatar Türklerini yenerek Kırım’ı birkaç defa işgal etmiş ve Bahçesaray şehrini 
iki defa zapt etmiş.   
 
Kazaklar ordularını onar kişilik “manga” birimlerinden ve mangaların katlarından oluştururlarmış. 
Ordu sistemlerinde dokuz Kazak erinin başına bir Otaman atarlarmış. Buna göre Otaman günümüzde-
ki Onbaşılar… Anlayacağınız her türlü “lider” bir Otaman veya Ataman…  
 
Atamanlar yakın zamanın Moğolistan’ında da var. Bu ülkenin Atamanları bir anlamda “şaman”, bir 
anlamda “politik figür”. Atamanlar en yüksek liderlik makamı… Cengiz Han bile Atamanların üzerinde 
olamazmış. İnsanlar yasaların ne dediğine değil, Atamanların ne söylediğine bakarlar, o ne söylerse 
onu yaparlarmış.  
 
İspanyollarda Ataman adlı bir kelime yok, onlar “Ademán” kelimesini kullanıyorlar. Kelime, “beden 
dili veya vücut hareketi” anlamına geliyor. Kelimenin kökünü onlar da bilmiyorlar. Arapça “İdman”  
veya “damân” kelimesinden gelmiş olabileceğini tahmin ediyorlar. Bu arada gözden kaçırmayalım, 
damân kelimesi, “zaman” kelimesini çağrıştırıyor. Kaçınılmaz olarak sözlüğe başvuruyorsunuz…  
 
Kaynaklar zaman kelimesinin Arapçadan değil, Farsçadan geldiğini söylüyor. Bu kelimenin anagramı, 
“namaz”… Namaz kelimesinin Hintçe “namaste” kelimesinden İranlılara “namaz” şeklinde geçtiği 
belirtiliyor. Namaste, “saygıyla eğilme” anlamında. Biz “rükû” olarak da isimlendirebiliriz. Daman ve 
namaste… Daman kelimesi, eğer “zaman” ve “Adem” kelimesiyle ilintili ise “namaste” kelimesini nasıl 
anlamamız gerekiyor? Sözlükler ve ansiklopediler işin içinden çıkamıyorlar. Namaz kelimesindeki 
“nam” kökünün nostratik  ve proto-nostratik bir kelime olabileceğini söyleyip topu taca atıyorlar. 
Nostratik dilin Milattan 15 bin yıl öncesinde kullanıldığı varsayılıyor. Ne dersiniz, yoksa Hz. Ademin dili 
mi? Nostratik kelimesi “bizim köyün dili” anlamında.  Batılılar bir türlü itiraf edemiyorlar… “Hz. Adem 
Boyu’nun dili” diyecekler ama inanmadıklarından, kimsenin anlayamayacağı “eksantrik”, “acayip ga-
raip” kelimeler türetiyorlar. 
 
İspanyollara atıfta bulunurken  Türkçedeki “Ademan” kelimesini unutmamız lazım. Ademan, doğudaki 
Kürt aşiretlerinden birinin adı. Günümüzde Ademanlılar, Van, Ağrı, Kars ve İran’ın Türkiye’ye  yakın 
kesimlerinde yaşıyorlarmış. Fakat Ademan’ın ne anlama geldiğini kimse bilmiyor.   
 
Şimdi bir soluk alalım. “Osman” kelimesinden koptuğumu ve kaybolduğumu düşünüyor olabilirsiniz. 
Öyle değil, ilmek ilmek bir örgü örüyorum. Hiç merak etmeyin Osman kelimesini “daman” kelimesiyle 
de, “zaman” kelimesiyle de buluşturacağım, hatta daha ileri gideceğim Cami veya ibadethane kelime-
siyle arasında bağlantı olduğunu iddia edeceğim.  
 
Zaman, Persçe “dam” kelimesinden geliyormuş. Bu kelime “an”, “nefes”, “soluk” veya “ruh” anlamla-
rına gelirmiş. “Ruh üflemeye” Sanskritçe dilinde ātmán, Flemenk dilinde âdem, Alman dilinde atem 
denirmiş. Yazarlar kelimeyi orta zaman Persçe’sinden daha gerilere götürmek istemiyorlar. Niçin an-
lamıyorum…  
 
Ben kelimeyi daha gerilere götürüyorum. Dam, Dem, Tem, Adem, Atem, Aten sözcükleri Mısır fira-
vunlarına, onların peygamberlerine, onların tanrılarına kadar uzanıyor. Evet Mısırlıların Atem isimli bir 
tanrıları vardı, fakat niçin a-t-e-m harflerinden oluşan bir adı tercih etmişlerdi. Tarihin çok uzak derin-
liklerinden, yaratılan ilk insanın  adından gelen bir gelenek mi vardı? Hz. Adem’in yaratılışından itiba-
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ren kaç bin yıl geçtiğini bilmiyoruz. Adem isminin orijinalinin nasıl telaffuz edildiğini de… Biz “Adem” 
diyoruz, İngilizler, “Edım” diyorlar. Mezopotamyalılar “Edon”, Suriyeliler, Adona, Eski Mısırlılar 
“Aten”, Hintliler “Atmen”….  
 
Ukrayna’da “Daman Taman” adlı insan isimlerini görünce tarihsel mirasın bir şekilde yaşamaya devam 
ettiği kanaatine varıyorum.  Bu adı şöyle okuyorum: Daman, Taman’dır. Daman, Temen’dir; Za-
man’dır.  Güney Kore’de Daman veya Taman isimli bir yerleşim yeri var. Tayvan’da “Taman Ki” adlı 
nehir dikkatimi çekiyor. Malezya’da Damansara şehri, Hindistan’daki Daman şehri ve Taman havaala-
nı, Japonya’daki Taman parkı… İnsanlar artık her şeyi araştırıyorlar… Bir bilim adamı “Japonca acaba 
Tunguzca ve Türk dili ile ilgili mi?” diye bir kitap yazmış. Bence bağlantıyı yanlış yerde arıyor, kendine 
“Hz. Adem Boyu’nun diliyle ilintili mi” diye sormalıydı…  
 
Hindistan ilginç bir ülke. Birçok keşiflerin kaynağı olarak gösteriliyor. Osman veya Ataman’ı biraz da 
Hint coğrafyasında gezerek araştıralım. Hindistan’ın dini geleneğinde Veda’lar var. Veda dininde At-
man, “ruh”, “benlik” veya “kişiliğin özü” anlamlarına geliyor. Atman, evrensel ruh Brahman’ın bir 
parçası olarak değerlendiriliyor. Tam bir “vahdet-i vücut” felsefesi… Bu düşünce bize Hintlilerden 
geçmiş olmalı… Beden öldükten sonra Atman yeni bir hayata geçer veya âzâd olur…  Veda’lara göre 
“ruh ölümsüzdür” ve Atman aslında Brahman’ın ta kendisidir. Brahman “en yüksek gerçek” olarak 
adlandırılır. Hintliler “tanrı” tanımlaması yerine farklı terimler kullanırlar ve bu yüzden Brahman’a 
ibadet etmezler. Onlara göre Brahman, bütün evrende tezahür eder. Sadede gelelim, asıl ilgi odağım 
Atman. Vedaların tarihi Milattan Önce 1500’lere kadar uzandığına göre Atman çok eski bir kelime. 
Türkler Ataman kelimesini ya Hintlilerden ya da Mezopotamyalılardan aldılar. Fakat bunu hiçbir za-
man öğrenemeyeceğiz. Kelimenin kullanımındaki coğrafi dağılıma bakılırsa Hindistan ön plana çıkıyor. 
Hintliler, Atman’ın zihinde canlandırılabilmesi için  “ip ve yılan” metaforunu kullanıyorlar. Bu metafor 
tarihselleşmiş ve gelenekselleşmiş bir açıklama… “Alaca karanlıkta yerde duran bir ipi yılan zannede-
riz. Bu normaldir. İp alaca karanlıkta veya kısmi bilgi altında bize yılan gibi gözükür. Yılan, dış dünya-
dır. İp ise, gerçektir. Kısacası ip Atman’dır.” Veda metaforunda, dış dünya “bir yanılsama” olarak ele 
alınır; asıl gerçek Atman’dır.  
 
Sözün tam burasında Osman kelimesinin “yılan” anlamına geldiği iddiasını hatırladım. Hintlilerin yılan 
benzetmesi başka bir dile, örneğin Farsça ve Arapçaya Osman kelimesinin anlamı olarak taşınmış 
olabilir mi? Çünkü orijinal Arapçada “yılan” kelimesinin karşılığı Osman değil, “sûbaan” kelimesi var…  
İşler karışıyor ve çözemediğim bir sürü soru işareti… Hintliler niçin “kişisel ruhu” Atman olarak isim-
lendirdiler. Bu kelimeyi kendileri mi icat ettiler, yoksa başka bir kültürden ödünç mü aldılar. Atman; 
ruh, nefes, üfleme, soluk alıp verme gibi anlamlara geliyor. Kuran’da Hz. Adem peygamber için “Ona 
şekil verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman” deniyor. Atman, kendisine “ruh” üflenmiş bir kişi 
midir? Atman yoksa Hz. Adem mi? Atman kelimesi Orta Asya’ya ve daha sonra Rusya’ya “Ataman” 
olarak mı taşındı? Atman kelimesi Arapçaya Uthman, Türkçeye Osman biçimiyle geçmiş olabilir mi? 
Bilmiyoruz…  
 
Milattan önce 2500’lere hatta daha gerilere 4500’lere uzanmamız gerekiyor. Ancak araştırmacıların 
yazdıklarına bakılırsa sadece -3000’li yıllara kadar bazı kanıtlara sahibiz. En iyimser tahminle Hz. İbra-
him zamanına kadar ileri sürülen görüşler belli bir inandırıcılığa sahip. Diğerleri hep spekülasyon, 
tahmin ve yakıştırma… Kayalardaki resimlerden, dolmenlerden ve toprak altı kazılarından elde ettiği-
miz kanaatler bir yakıştırmadan öteye gidemiyor.  Şimdi size böyle bir “yakıştırmada” bulunacağım: 
Göbekli Tepe’deki Port-Asar buluntusu  bence bir “temene” idi. Avrupa’daki, İngiltere’deki bütün 
“Stonehenge’ler” ve taştan yapılmış korkuluklara sahip antik “dairesel bahçeler” hep dini ibadet me-
kanlarıydı. Batılıların “gözetleme yeri”, “mezar”, “bir obanın konaklama yeri” tanımlamaları belli dö-
nemler için doğru olabilir, fakat bu yerlerin asıl amacı “tanrıya ibadet etmek için” yapılmış olmasıydı. 
O vakitler belki adları farklıydı, adları “temene” değildi, ama işlevleri “temenos” idi. “Temene” keli-
mesi -3000’li yıllara, belki çok daha eski tarihlere uzanan Mezopotamya kültür beşiğine ait bir kav-
ram...    
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Hintçe “Atman” kelimesi başka kültürlerden “ithal edilmiş” bir kavram. Onun Sümerceden, Ubaitçe-
den veya Halef dilinden geldiğini ve bu dillere ait “Temen” kelimesinden evrildiğini düşünüyorum…  
Temen, zaman içinde Atman’a dönüşmüş olmalı… O nedenle, Atman kelimesini gelin Sümerler zama-
nında ve Mezopotamya’da araştıralım.  
 
Sümer tabletlerinde yapılan incelemeler sonucunda Sümerlilerin trapeze şekilli alanlara “temen” adı-
nı verdiklerini görüyoruz. Temen, basit bir şekilde “temel” anlamına geliyormuş. “Yamuk” adı verilen 
geometrik şekilli bu alanlar daha büyük bir arazi parçasından ibadet etmek için ayrılan özel yerlermiş. 
İnsanlar temen’de kendilerini emniyette ve güvende hissederlermiş. Tapınma yerlerinin yamuk veya 
trabizond şeklinde yapılmasının “belli bir amacı var mı” bilmiyoruz. Fakat bu plan anlayışının daha 
sonra Kudüs’teki Beyt-ül Makdis’e kadar uzandığını görüyoruz. Aslında Temen, mabedin “avlusu” 
veya “temeli” değil, gökyüzündeki “cennetin temeli” olarak görülüyormuş. Gökyüzündeki cennete 
çıkmak ve erişmek için bu temelde ibadet etmek gerekiyormuş.    
 
İlk temenler; daire formlu ve saban iziyle yapılan alçak hendeklerle  çevriliymiş. Sonra yığma taş öbek-
leriyle çevrili büyük ve geniş avlular şeklinde yapılmaya başlanmış. Şehir kültürünün gelişmesiyle bir-
likte insanlar tanrının ismini yüceltmek ve yükseltmek istemişler. Temen’lerin içine Ziggurat adı veri-
len çok katlı yüksek binalar ve zekâret kuleleri yapmışlar. Mezopotamya’nın Ur şehrinde yapılan ilk 
zekâret kuleli Temen’in adı, “E-Temenni Gurru” imiş.  Gurru, “nur veya ışık” anlamına geliyor.  
 
İbn-i İshak’ın (t. 150/767) siyer tarihinde bildirdiğine göre peygamberimiz doğmadan önce babası 
Abdullah’ın alnında bu nurdan varmış. Ona göre, Abdullah evlendikten sonra nur Ayşe validemize ve 
doğduğunda Peygamberimize geçmiş. İbn-i İshak bu fikirleri nereden almış bilmiyoruz. Siyer tarihinde 
anlattıkları çağdaşı Malik İbn-i Enes ve Hacer el-Eskalanî tarafından “tuhaf hikayeler” olarak görülmüş. 
Onu “Kaderi” eğilimlere sahip bir kişi olarak değerlendirmişler. Bu arada, Kaderîliğin Mecusîlikle ilişkili 
olduğunu unutmayalım.    
 
İbn-i İshak’ın söylemi bir taraftan Şiiliğe; diğer taraftan Sufîliğe geçmiş. Şiiler, “nur” sözcüğüne Sümer-
liler zamanından beri sahip oldukları için “Nur-u Muhammedi” kavramını çok çabuk özümsemişler.  
Söz konusu İlahî nurun Peygamberimiz öldükten sonra Hz. Aliye ve ondan da on iki imama geçtiğini 
iddia etmişler.  Filozof Tusterî (896) ise, kavramı tasavvufa “monte etmiş”. Böylece “Nûri Muham-
medî” adı verilen yeni bir efsane, yeni bir esture söylem ortaya çıkmış.   
 
E-Temenni Gurru Mezopotamya’daki ilk anıtsal ibadet yeri… Adı “nur mabedi,  isterseniz günümüz 
diliyle “nur mescidi” deyiniz… Bu ifadeyi “Işık mabedi” diye de, “Nurlu insan Adem peygamberin ma-
bedi” diye de okuyabilirsiniz. Gurru adı, Hindistan’da kadim inanç olan Veda’lardan geliyor. Işık, nur, 
aziz gibi anlamları var. Hinduizm’de gerçek Gurru Tanrı’dır. Bizde “gurru”ya benzeyen kelime “gar-
ra”… Bir zaman boyunca dilimizde “Şeriat-ı Garra” biçimiyle kullanılmış. Yani “Nurlu şeriat”, “İlahî 
şeriat” anlamında… İslamiyet ile birlikte “garra” yeni bir içeriğe kavuşmuş. İnancımıza göre, garra 
“Kuran-ı Kerim” ve Allah’ın elçisi sevgili “peygamberimiz…” Diğer bütün “gurruların”, bütün “garrâla-
rın”  hükmü artık geçersiz. 
 
E-Temenni Gurru’yu ben Hz. Ademin mabedi olarak tanımlıyorum. Zamane kralının onu Ay tanrısı 
Nanna’ya ithaf etmesi önemli değil. İnsanlar bir dönem sapıtıp Allah’ın evini başka ilahlara ibadet için 
kullanmış olabilirler, fakat hanîf mesaj hep vardı. Şuradan da anlıyoruz ki, E-Temenni Gurru’nun ana 
kapısına “Bâb-ı Âlî” veya Yüce Kapı adını vermişlerdi. O yücelik kralın değil; gerçekte Allah’ın “âl” ol-
masını tanımlıyordu.  
 
Bir diğer mabet “E-Temen An-ki” adını taşıyor… İlk defa ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Araştırmacılar 
inşası için ikinci bin yılın son yüzyılı olarak tarih biçiyorlar. İşgallerde yıkılmış, sonra yeniden yapılmış. 
Babil şehrinde inşa edilen bu yapıya “Yeryüzünün ve Cennetin Kapısı” adı verilmiş… Buradaki “temen” 
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kelimesini “İlahi kapı” olarak yorumlayabiliriz. Eğer Osman kelimesi “temen” kelimesinden geliyorsa 
“Yüce Kapı” olarak da tercüme edilebilir. Bu mabedi, kendini Tanrı ilan eden Marduk, yıkıldıktan sonra 
yeniden yaptırmış... Marduk, bela bir adammış. Hem kendini tanrı ilan etmiş, hem de taştan heykelle-
rini ve kabartma rölyeflerini yaptırarak insanların bu heykellerin önünden geçerken “boyunlarını öne 
eğmek suretiyle” saygı göstermelerini ferman buyurmuş. Marduk’un yaptığına “zavallılık” denir… 
Fakat, “E-Temen An-ki” niçin gasp edilmiş bir “mabet”, niçin bir “İlahi Kapı” olmasın…  
 
E-temenni, temene, temena veya temenos… Bu kelimeler zaman içinde bazı kültürlerde az, bazı kül-
türlerde önemli ölçüde değişikliğe uğramış. Yunanlılar onu Temenos olarak isimlendirmişler. Aynı 
kelimeyi Almanların, İtalyanların ve İngilizlerin de kullandıklarını görüyoruz. MS 300 yılında İngilte-
re’de çok sayıda Temene varmış. Temen kelimesinin Adem adıyla bir ilintisi var mı? Bilmiyoruz… Fakat 
günümüzde adı Teman, soyadı Adem olan “insan isimlerini” görünce ister istemez kuşkulanıyoruz.  
 
Asur krallarından birinin adı Teman-bar imiş… Araştırmacılar Teman’ın Tanrı ve bar kelimesinin de 
İbranice “sevilen kişi” veya “aziz kişi” anlamına geldiğini belirtiyorlar. O halde Teman-Bar “Tanrının 
sevgili kulu” veya “Tanrının azizi” demek… Sümerlerden Asurlulara doğru çıktığımızda  “temel” veya 
“mabet” anlamına gelen temen kelimesi artık “Tanrı” olmuştur. Tibet’e gittiğimizde “Temen Dağlarıy-
la” karşılaşırız… Orta Asya’daki Temen Dağları, acaba Tanrı dağları veya İsviçre’deki Alp Dağları ismin-
den farklı mıdır?  
 
İnsanlar kutsallık atfettikleri yerleri hep “temene” kelimesiyle tanımlamışlar. Greklerin Atina’daki 
Pantenon’u bir temene.  İtalya’daki Panteonlar temene… Binlerce kilometre uzunluğundaki Nil vadisi 
kutsal Temene olarak adlandırılıyor. Şehirler de temene kapsamı içinde… Tarih öncesinde ilk defa 
kurulan şehirler sulcus primigenius adı verilen daire biçimli büyük bir saban izi içine alınarak oluşturu-
lurmuş. Dairesel saban izleri ve Stonhenç’ler hep temene… Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Buzovna 
ile Surayhanı arasındaki geniş düzlüğe “temene” denirmiş. Azeri yazar coşkuyla yazıyor: “İster Azer-
baycan, ister Bakü olsun [buraları] mükeddes ışığın göründüğü yerlerdir ve herfî manada “Allah evi” 
demektir. Bura, özü bir “temenîsdir”. Bu torpaklarda “bütperestliye” yer yoktur. Temene aynı zaman-
da “iğnenin gözü” anlamına gelirmiş. Yine Azeri yazara kulak kabartalım: “İğne gözü öyle bir mekandır 
ki, inceltilmemiş, nizama salınmamış insan ruhu bu “mekandan” geçemez. Yani, insanın maneviyatı 
nizamlanıp inceldikten sonra Tanrıya yüksele…”  Kuran’da da “deve, iğne deliğinden geçmedikçe in-
karcıların cennete giremeyeceklerinden” söz edilmiyor mu?  
 
On binli yıllarla tarih biçemediğimiz “temene” veya “teman” kelimesi Hz. İbrahim’in torunlarından 
birine ad olmuş. Biliyorsunuz, Hz. Yakup peygamber Hz. İbrahim’in torunu… Yakup’un bir ikiz kardeşi 
var, adı Esav… Ve onun torunun adı ise Teman... Hz. İbrahim’in dördüncü göbekten torunu… Tarihçi-
ler “teman” adının bir “telmih” veya bir “anımsatma adı” olduğuna dikkat çekiyorlar. Demek ki, o 
zaman dahi insanlar “temen” geleneğini yaşatmaya devam ediyorlar.  Temen kelimesi bizde “temel” 
olmuş ve Karadenizliler, Orta Anadolular çocuklarına “temel” adını koymaya devam etmişler. Tıpkı, 
kendi dillerinde Atman, Uthman, Osman, Ataman adını koyan diğer coğrafya insanlarının yaptığı gibi… 
Batılı yazar, Teman kelimesinin Lût Gölü’nün güneyinde, MÖ 1200’lü yıllarda kurulan “Edon” isimli 
kavmin isminden “kinaye” olduğunu söylüyor, ama bence yanılıyor. Onların Edon ismini “kırmızı” 
anlamıyla ilişkilendirmeleri de fazla bir şey ifade etmez. Bir taraftan “Udumi" veya "Udumu” kelimele-
rinin Asurluların yazıtlarında yer aldığını söyleyeceksin, diğer taraftan Mısır firavunları zamanında 
Aduma olarak bilindiğine işaret edeceksin… Batılı yazar, fark edemiyor… Bu isimlerin hepsi çok eski bir 
ada telmih… Hepsi bir “ilk ismi” yaşatmak üzere verilmiş olan adlar.  Yemen’li Yahudilerin Teman adıy-
la anılmaları da öyle… Hepsi “telmih”…  
 
İncil’deki bir ayet dikkatleri çekiyor: Tanrı (yani O’nun rehberliği) Teman’dan geldi ve Kutsal Birisi 
Paran dağından…” Sözlüklerde Paran’ın Mekke şehri ve Teman’ın ise Medine olduğu belirtiliyor. İlahi-
yat araştırmacıları da ayette sözü edilen o Kutsal Kişi’nin peygamberimiz Muhammed a.s. olduğunu… 
Ben Mekke ve Medine şehirlerini “temen” olarak kabul etmekle birlikte, bu alanı daha da genişletiyo-
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rum. Bana göre, bütün “mikât alanı” temene… İnancımıza göre temene sınırlarını ilk belirleyen kişi Hz. 
Adem…  
 
Kırgızların Manas destanına bakalım. “Horonköy ve Gülbay nehirleri arasındaki Temen-Sülün  adlı 
kayalıkta büyük bir mezar bulunduğu ve bu mezarın Alp Hungar Bahadır’a ait olduğu” bilgisi size gü-
nümüzdeki camilerin “harem” ve  “hazire bölümlerini” hatırlatmaz mı? Yaşlı Rizelilerin “Koçanları 
alınmış mısır sapları, kışın hayvanlara verilmek üzere bahçelerde “teman” edilmekte, bir ağaç etrafın-
da yığılmaktadır” cümlesiyle “zigguratlar” arasında bağ kurmaz mısınız?  
 
Kelimelerin geldiği kökle ilgili yakıştırmalar doğru da olabilir, yanlış da… Ve çoğu kez bu tür yakıştır-
malar yanlıştır. Kelimelerin çıkış kaynağı konusunda daha ihtimamlı ve daha dikkatli araştırmalar 
yapmak gerekiyor. Alan yazında benim yaptığım bu işe “halk etimolojisi” adı veriliyor. Yani görünen 
benzerliklerden yola çıkarak yanlış çıkarımlarda bulunma…  Osman sözcüğü belki Adem değil… Onun 
Adem kelimesine yaklaşması ve benzerlikler taşıması son birkaç bin yıl içinde gerçekleşmiş olmalı... 
Oysa Osman sözcüğünün Temene kelimesiyle bağlantısı çok daha güçlü… Fakat temene Adem değil, 
“temel” veya “mabet” demek… Kaynaklarda öyle geçiyor. Sonuç olarak Greklerde ve Batı toplumla-
rında  “tapınak” anlamıyla meşhur olmuş. Bununla birlikte, Temen kelimesinin Adem’den geldiği gö-
rüşünü bütünüyle ret edemeyiz. Çünkü onun Adem ismiyle bağlantısını ortaya koyan çok sayıda işaret 
var. Fakat bunlar uzayın derinliklerinde kaybolan yıldızlardan gelen zayıf sinyaller… O sinyalleri ancak 
güçlü bir astronomi uzmanı okuyup teşhis edebilir. Astronomi bilginiz yoksa, gözünüzle dokunduğu-
nuza inanırsınız. Diğer her şey, sadece “bir kurgudur” sizin için…   
 
İddiasız bir yazı Osman… Asırlar, ülkeler ve kültürler arasında yapılan geziyle  “bir adın” serencamını 
hikaye ediyor. Belki hiçbir sonuca ulaşamıyor ama, derin ve engin bir şekilde düşünmeye davet ediyor 
insanları…  
 
Evren genişler ve her gün milyarlarca yeni yıldız eklenirken Osman adının türevleri de artıyor… Her 
ülke, her kültür ve her dil  bu kutlu kristal kürenin ışığından kendine bir Osman payı çıkarıyor: Adepa, 
Ataman, Teoman, Assem, Asım, Üsame, Hüsam, Odem, İsmail, İsim, Seman, Saman, Semun, Şemûn, 
Semen, Semam, Yemen, Temenni, Temenna, Mütmain, Athum, Ceman, Cem, Cami, Teğmen, Temel, 
Esma, Esin, Atmos, Atmosfer, Atom, Aden, Edon, Adon…  
 
Liste uzayıp gidiyor. Tamamını yazamam, sıkılır  yorulursunuz.   

 


