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Kavgamız

Tasarım
Hüseyin Lütfi Avni

Casım Babaoğlu
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Hakkında Görüş
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Birkaç Söz...

Türkmenlerin baba ocağı Türkmen Kardeşlik Ocağı tarafından çıkarılan Kardeşlik
Dergisi’nin saygıdeğer okurları, dergimizin 2018 yılı Ocak-Şubat-Mart sayısını sizlere
sunmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.
Bulunduğumuz yılın ilk sayısını sizlere sunarken her sayıda yaptığımız gibi geçen üç
ay içerisinde Kardeşlik Ocağı’nın düzenlediği, katıldığı ve katkıda bulunduğu etkinliklere
kısaca değinmekle başlıyoruz.
Sanat etkinlikleri çerçevesinde 6 Ocak 2018 tarihinde Türkmen Kardeşlik Ocağı
Genel Merkez Bağdat’ta, ocağın Kerkük Şubesi tiyatro ekibi tarafından «Giden Dalar»
isimli tiyatro oyunu canlandırılmıştır. Canlandırıma sırasında TKO yönetim kurulu başkanı
Doç Dr. Necdet Yaşar Bayatlı, T.C. Büyükelçisi Sayın Fatih Yıldız ve eşi Nesrin Yıldız, eski
Türkmen milletvekilleri Sayın Hasan Özmen ve Fevzi Ekrem Terzi, Irak Sanatçılar Sendikası
başkanı, TKO Kerkük şube başkanı ve yönetim kurulu üyeleri yanı sıra çok sayıda Türkmen
ailesi hazır bulunmuştur. Burada şunu ifade etmekte yarar vardır. Bağdat’ta etkinlik
gösteren Türkmen Kardeşlik Ocağı, genel merkez olduğu için Musul, Erbil ve Kerkük’te
bulunan şubelerini kendisinden hiçbir zaman ayrı görmemiş ve görmeyecektir. Bu ilkeden
hareketle genel merkez, anılan üç şubenin etkinliklerini de kendi etkinlikleri çerçevesinde
değerlendirmektedir. Aksi bir değerlendirme ve yorumlama söz konusu olmamış ve
olmayacaktır.
13 Ocak 2018 tarihinde Türkmen Kardeşlik Ocağı, Irak Yazar ve Edebiyatçılar Birliği’ne
bağlı Türkmen Kültür Bürosu işbirliği ile Türkmen Şiir etkinliğini düzenlemiştir. Etkinliğe
Türkmeneli’nin değişik yerlerinden yetmiş halk şairi katılmıştır. Etkinliğe T.C. Bağdat
Büyükelçisi Sayın Fatih Yıldız ve eşi Sayın Nesrin Yıldız da katılmıştır.
16 Ocak Türkmen Şehitleri Günü münasebetiyle Doç Dr. Necdet Yaşar Bayatlı
başkanlığında Türkmen Kardeşlik Ocağı Yönetim kurulu, 16 Ocak 2018 tarihinde Kerbela’da
bulunan ölümsüz şehit Abdullah Abdurrahman’ın mezarını ziyaret etmiş ve bütün Türkmen
şehitleri için bir anma törenini düzenlemiştir. Ölümsüz şehit, 16 Ocak 1980 tarihinde dava
arkadaşları Dr. Necdet Koçak, Adil Şerif ve Rıza Demirci ile birlikte dikte rejim tarafından
idam edilmiştir. Anma törenine ölümsüz şehidin oğlu Sayın Ferik Abdullah yanı sıra Türkmen
Kardeşlik Ocağı genel kurulundan üyeler katılmıştır.
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21 Ocak 2018 tarihinde Bağdat’a resmi bir ziyaret gerçekleştiren T.C. Dışişleri
Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmen Eşgüdüm Kurulu’nu kabul etmiştir. Görüşmede
TKO yönetim kurulu başkanı Doç. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı da hazır bulunmuştur.
24 Ocak 2018 tarihinde Türkmen Basın Ajansı, Türkmen Kardeşlik Ocağı yönetim
kurulu başkanı Doç Dr. Necdet Yaşar Bayatlı ile röportaj yapmıştır. Röportaj genç muhabir
Mehmet Ferit Erbiloğlu tarafından yapılmıştır.
27 Ocak 2018 tarihinde Doç. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı başkanlığında Türkmen
Kardeşlik Ocağı yönetim kurulundan bir heyet, eski Türkmen milletvekili Sn. Feyha Bayatlı,
Sn. Tahsin Dede Sn Asım Sarıkahya ile birlikte eşi ile birlikte umreye gitmek üzere olan
TKO onursal başkanı Dr. M. Ömer Kazancı’yı evinde ziyaret etmiştir.
Türkmen Kardeşlik Ocağı yönetim kurulu başkanı Doç. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı
ve yönetim kurulu üyesi Sayın Gülşen Celal, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Dr. Selim
el-Ceburi himayesinde Kültür Bakanlığı’na bağlı Kongreler Sarayı Dairesi’nin «Dinlerin
çeşitliliği ile birleşiyoruz» şiarı altında 29 Ocak 2018 tarihinde düzenlediği Dünya Din Günü
Kutlama etkinliğine katılmıştır. Etkinlikte T.C. Bağdat Büyükelçisi Sn. Fatih Yıldız ve eşi,
ITC Başkanı Kerkük milletvekili Erşat Salihi ve Tuzhurmatı Türkmen milletvekili Niyazi
Mimaroğlu başta olmak üzere çok sayıda büyükelçi ve milletvekili hazır bulunmuştur.
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Şubat

2018

tarihinde

Türkmen

Kardeşlik

Ocağı’nda

Kifri

Günü

Şenliği

düzenlenmiştir. Şenliğe Kifri, Kerkük, Karetepe ve Bağdat’ta yaşayan onlarca Türkmen
ailesi katılmıştır. Türkücü Sinan Şehit, mühendis Ahmet İhsan başta olmak üzere birçok
türkücü ve şair tarafından Kifri Türkmenleri için rengarenk türkü ve şiirlerin söylendiği ve
okunduğu şenliğe T.C. Bağdat Büyükelçisi Sayın Fatih Yıldız, eski Türkmen milletvekilleri
Fevzi Ekrem Terzi ve Feyha Bayatlı, Kifri Sosyal Meclisi başkanı emekli Tümgeneral Yaşar
Vendavi, ITC Kifri Büro sorumlusu Şahin Türkmenoğlu ve çok sayıda Türkmen şahsiyetleri
katılmıştır. Şenlik, ulusal Irak marşı ve Türkmen milli marşı okunduktan sonra Türkmen
Kardeşlik Ocağı yönetim kurulu başkanı Doç. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı’nın konuşması ile
başlamıştır.
17 Şubat 2018 tarihinde Türkmen Kardeşlik Ocağı yönetim kurulu başkanı Doç. Dr.
Necdet Yaşar Bayatlı ve yönetim kurulu üyeleri, Umre’den dönen TKO onursal başkanı
Prof. Dr. M. Ömer Kazancı’yı kurban keserek ocakta karşılamıştır. Kazancı, bu sıcak
karşılamadan dolayı TKO’nın bütün yönetim kurulu üyelerine teşekkür etmiştir. Daha sonra
hep birlikte yine Umre’den yeni dönen eski Türkmen milletvekili Feyha Bayatlı’yı evinde
ziyaret etmiştir. Karşılama ve ziyaret sırasında yönetim kurulu üyelerine Sayın Tahsin Dede
de eşlik etmiştir.
20 Şubat 2018 tarihinde Türkmen Kardeşlik Ocağı Musul Şube başkanı Sayın Gürsel
Efendioğlu, Türkmen Kardeşlik Ocağı Genel Merkezi’ni ziyaret etmiş ve yönetim kurulu
başkanı Doç. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı ile Musul şubesinin tekrar aktif hale getirilmesi
konusunu görüşmüştür. Bayatlı, Kardeşlik Ocağı’nın Musul şubesinin tekrar aktif hale
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gelmesi için genel merkezin yönetim kurulu olarak ellerinden geleni yapacaklarını ifade
etmiştir.
24 Şubat 2018 Doç. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı başkanlığında Türkmen Kardeşlik
Ocağı’ndan bir heyet, 22 Şubat’ta Allah’ın rahmetine kavuşan yönetim kurulu üyesi Sayın
İmat Kasım’ın annesi için kurulan taziye meclisine katılmıştır.
Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle 10 Mart 2018 tarihinde Türkmen Kardeşlik
Ocağı Genel Merkez Bağdat’ta küçük çapta bir kutlama düzenlenmiştir. Kutlama sırasında
TKO onursal başkanı Prof. Dr. M. Ömer Kazancı, okuduğu şiir parçaları ile hazır bulunanları
hayran bırakmıştır. Başta Türk/ Türkmen kadınları olmak üzere bütün dünya kadınlarını
kutlayan TKO yönetim kurulu başkanı Doç. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı, kadının toplumdaki
rolüne ilişkin kısa bir konuşma yapmıştır. Kutlamada eski Türkmen milletvekili Sayın
Feyha Bayatlı da hazır bulunmuştur. Feyha Bayatlı, bütün Türkmen kadınlarını kutlamış ve
kutlamayı düzenleyen Türkmen Kardeşlik Ocağı yönetim kuruluna teşekkür etmiştir.
13 Mart 2018 tarihinde Doç. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı başkanlığında Türkmen
Kardeşlik Ocağı yönetim kurulundan bir heyet 12 Mart 2018 tarihinde Allah’ın rahmetine
kavuşan araştırmacı-yazar Sayın Zahit Bayatlı’nın annesi için kurulan taziye meclisine
katılmıştır. Bayatlı ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Zahit Bey’e başsağlığı
dileklerinde bulunmuştur.
16 Mart 2018 tarihinde Türkmen Kardeşlik Ocağı yönetim kurulu başkanı Doç.
Dr. Necdet Yaşar Bayatlı ve yardımcısı Dr. Sabah Abdullah Kerküklü ile yönetim kurulu
üyeleri Sayın Asım Hasan, Sayın. Lütfi Avni ve Sayın Gülşen Celal, ITC başkanı Türkmen
milletvekili Erşat Salihi’nin Bağdat’taki Türkmenlerle gerçekleştirdiği buluşmaya katılmıştır.
Buluşmada Türkmenler ile ilgili yaşanan son gelişmeler yanı sıra 12 Mayıs 2018 tarihinde
gerçekleştirilmesi öngörülen parlamento seçimleri ele alınmıştır.
Önümüzdeki 12 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülen Irak Parlamento
Seçimleri ile ilgili bilgi vermek ve vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunmak amacıyla
17 Mart 2018 tarihinde Türkmen Kardeşlik Ocağı Genel Merkez Bağdat’ta bir açık toplantı
yapılmıştır. TKO yönetim kurulu başkanı Doç. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı’nın yönettiği açık
toplantıda eski Türkmen Milletvekili ve Türkmeneli Partisi genel başkanı Sayın Riyaz
Sarıkahye, eski Türkmen Milletvekilleri Sayın Feyha Bayatlı ve Fevzi Ekrem Terzi, TKO
onursal başkanı Prof. Dr. M. Ömer Kazancı ve TKO yönetim kurulu üyesi Sayın Gülşen
Celal, Irak’ın değişik illerinde Türkmen partilerinin girmiş olduğu koalisyonlara ilişkin bilgi
vermiş ve bilgi alışverişinde bulunmuştur. TKO yönetim kurulu başkanı Doç. Dr. Necdet
Yaşar Bayatlı, önümüzdeki seçimlerin önemine değinerek bütün Türkmenlerin birlik ve
beraberlik içerisinde hareket edip seçimlere güçlü bir şekilde katılmalarının gerektiğini
vurgulamış ve günümüze kadar seçmen kartını almayan Türkmenlerin kartlarını almaları
için çağrıda bulunmuştur.
Nevruz Bayramı münasebetiyle 21 Mart 2018 tarihinde Türkmen Kardeşlik Ocağı
Genel Merkez Bağdat’ta büyük bir şenlik düzenlenmiştir. Şenliğe T.C. Dışişleri Bakan
Yardımcısı Sayın Ahmet Yıldız, T.C. Bağdat Büyükelçicisi Sayın Fatih Yıldız ve eşi Sayın
Nesrin Yıldız, ITC başkanı Kerkük milletvekili Sayın Erşat Salihi, eski Türkmen milletvekilleri
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Sayın Fevzi Ekrem Terzi ve Sayın Feyha Bayatlı başta olmak üzere çok sayıda Türkmen
ailesi katılmıştır. Ünlü Türkmen sanatçısı Mehmet Kaya okuduğu Türkmen türküleri ile
hazır bulunanları hayran bırakmıştır. Hazır bulunanlar, Türkmen ailelerini bir araya getirmek
için sarf ettikleri uğraş ve emek için TKO yönetim kurulu başkanı Doç. Dr. Necdet Yaşar
Bayatlı’ya ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etmiştir.
24 Mart 2018 tarihinde Türkmen Kardeşlik İlkokulu Müdürü Sayın Sabah Ahmet
Bardakçı Türkmen Kardeşlik Ocağı’nı ziyaret etmiş; sosyal, kültürel, sanat ve edebiyat
ile ilgili etkinliklerin düzenlenmesinde sarf ettikleri uğraş ve çabalar için ocağın yönetim
kuruluna teşekkür etmiş ve ocağa güzel-anmalı bir tabloyu hediye olarak takdim etmiştir.
Ocağın yönetim kurulu başkanı Doç. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı, yönetim kurulu adına
Bardakçı’ya teşekkür etmiş ve okuldaki çalışmalarında başarılar dilemiştir.
Altunköprü Katlimatı şehitleri Türkmen Kardeşlik Ocağı Genel Merkez Bağdat’ta
anılmıştır. 28 Mart 1991 tarihinde Baas rejimi ordusu genç, yaşlı ve çocuk bilmeden 102
masum insanı kurşunlara dizerek Türkmenlere tarihin en korkunç katliamını yaşatmıştır.
Ocakta hazır bulunanlar bütün şehitlerin ruhuna Fatiha suresini okumuştur.
Dergimizin bu sayısının Türkçe bölümünde Prof. Dr. Nurullah Çetin, Prof. Dr. Mehmet
Ömer Kazancı, Prof. Dr. Çoban Uluhan, Prof. Dr. Fatma Açık, Doç Dr. Nezir Temür, Doç.
Dr. Lütviyye Asgerzade, Doç. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı, Dr. Yaşar Kalafat, Yrd. Doç. Dr. Dr.
Doğan Kaya, Dr. Shurubu Kayhan, Erşat Hürmüzlü, Önder Saatçi, Rıza Çolakoğlu, Selahattin
Avni Bayraktar, Casım Babaoğlu, ve Yıldırım Hasanizade; Arapça bölümünde ise Dr. Sabah
Abdullah Kerküklü, Dr. Orhan Bozkurt, Dr. Suphi Şeyh Hasan, Dr. Orhan Bayatlı, Semir
Çelebi, Saad Muhammet Rahim, Fazıl El-Hallak, Oğuz Korkmaz, Mecit Sadun ve Remziye
Mayas tarafından ele alınan inceleme, araştırma ve şiir parçalarına yer verilmiştir.
Elinizde bulunan bu sayıda herhangi bir eksiklik varsa hoşgörünüze sığınarak
bağışlamanızı diliyor, dergimizin zenginleştirilmesi için notlarınızı ve eleştirilerinizi
bekliyoruz.

Doç. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı
Türkmen Kardeşlik Ocağı Yönetim Kurulu Başkanı
31. Mart 2018
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Türkmen Kardeşlik Ocağı
Şehitlerinden Cevdet Avcı
Türkmen Kardeşlik Ocağı, kurulduğu 1960
yılından bu yana Irak’ta Türkmen varlığının
korumasında büyük bir rol oynamıştır. Her ne
kadar bir sivil toplum örgütü olarak bilinse
de aslında Türkmen Kardeşlik Ocağı bir
milliyetçilik ve Türkçülük okuludur.
Günümüzde
siyaset
arenasında
mücadele veren siyasi partilerin üst düzey
kadrosunun çoğu Türkmen kardeşlik ocağının
suyundan içmiştir. Çeşmesinden Türkçülük,
milliyetçilik, vatanseverlik damlaları akan
Türkmen Kardeşlik Ocağı, Irak’ta «Men
Türkmenem» diyen herkesin kalbinde ayrı bir
yeri ve önemi vardır.
Bir
zamanlar
Türkmen
Kardeşlik
Ocağı’nda üye olmanın suç sayıldığı ve bu
yüzden birçok Türkmenin idam edildiği bir
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Doç. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı

gerçektir. Bunun için günümüzde ocağın
binasının her tuğlası bir şehidi temsil
ettiğini ifade etmek bir gerçektir.
Türkmen Kardeşlik Ocağı’nın verdiği
şehitlerin biri de Cevdet Avcı’dır. Cevdet Ata
Şakir Avcı, 1946 yılında Kerkük Kalesi’nin
Meydan Mahallesi’nde gözlerini dünyaya
açmıştır. Kerkük’te tanınan Avcı ailesinin
bir ferdi olarak ilk ve ortaokul ile liseyi
Kerkük’te tamamlamıştır.

Ölümsüz şehit 1965 yılında daha
sonra şahadet şerbetini içen Abdullah
Abdurrahman, ocağın yönetim kurulu
başkanlığı yaptığı 1965’te ocağa intisap
ettiği tarihten itibaren oldukça aktif
bir üye olmuştur.
Cevdet, 1970 yılında
Türkmen Kardeşlik Ocağı’nın 1961 yılından
itibaren çıkardığı Kardeşlik Dergisi’nin
Kerkük ve Musul temsilcisi ve daha sonra
muhabiri seçilmiştir. Uzun yıllar derginin
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spor haberlerini oldukça güzel bir şekilde
yazmıştır.
Merhum, 7 Nisan 1970’te Cömert
ailesinden Fettah Ağa’nın kızı Samiye Hanım
ile evlenmiş ve bu evlilikten Cüneyt, Şenay,
Ülkü ve Cünbut olmak üzere dört çocuğu
olmuştur.
Ölümsüz şehidimiz 1971’de Baas
Rejimi Türkmen Kültür Haklarını iptali ve
Türkmen okullarının kapatılması kararını
alınca Türkmen öğrencilerinin yaptığı
protesto gösterilerinde aktif olarak rol
almıştır.
Cevdet Avcı, 1973’te Kerkük’te
Irak Ulusal Sigorta Şirketi’nde göreve

başlamıştır. O dönemde şirketin başında
büyük
mücadeleci
Erşat
Hürmüzlü
müdürlük görevini yapıyordu. Mensup
olduğu milletine bağlılığından dolayı
Türkmen
gençlerini
bilinçlendirme
hareketlerine katılmış olması nedeniyle
1977’de Baas Partisi adamları tarafından
tutuklanmış ve dokuz yıl ağır hapis
cezasına çaptırılmıştır. Bağdat’ın Ebu
Garip
cezaevindeyken
oğlu
Cüneyt
dünyaya gelmiştir. 1979’da verilen aftan
yararlanmış ve serbest bırakılmıştır. Ama
yattığı iki yıllık hapis onu ülkülerinden
caydırmamış ve milletine olan sevgisinden
hiç eksiltmemiştir. Aksine hapisten
çıktıktan sonra milletine faydalı olabilmek
için kaldığı yerden devam etmiştir.
Baas
partisinin
istihbaratı
şehidimizin varlığından ve etkinliklerinden
korkmuş olmalı ki onu takip altına
almıştır. Daha sonra onu cezalandırarak
görev yerini değiştirmiş ve Musul’2a
göndermişler. Şehidimiz 12 Ekim 1981
tarihinde sabah saatlerinde arabası
ile Kerkük’ten Musul’a giderken Baas
cellatları onu tutuklamış ve Musul’a
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götürmüştür. Soruşturma yapmadan ve
yargılamaya tabi tutmadan ağı işkence
altında alarak onu acımasızca idam
etmiştir. Şehidimizin tertemiz bedeninden
bile korkmuş olmalıdır ki ailesine teslim
etmemiştir. Cevdet Avcı böylece idam
edilen ilk Türkmen gazetecisi sayılır.
Günümüze
kadar
şehidimizin
tertemiz bedenine ve nereye gömüldüğüne
ilişkin hiçbir bilgiye ulaşılamamıştır.
Şehidimizin
kutsal
gömüdüne
günümüze kadar her ne kadar ulaşılamasa
da o bütün Türkmenlerin gönlünde ve

vicdanında yaşamaktadır.
Merhumun eşi Samiye Hanım uzun
yıllar sıkıntı yaşamasına rağmen dört
çocuğunu en iyi şekilde yetiştirmiş ve
06.12.2017 tarihinde hakkın rahmetine
kavuşmuştur.
Ölümsüz
şehidimize
ve
merhum eşine Allah’tan rahmet ve cennet
mekan dileriz.
Şehitlerimiziunutmadık,unutmayacağız
ve unutturmayacağız. Cevdet Avcı başta olmak
üzere bütün şehitlerimiz ilelebet vicdanımızda
yaşamaya devam edeceklerdir.
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Salah Nevres’in Penceresi’nden
Üçüncü Dünya Savaşını Seyre
Koyulmak
Şu anda üçüncü bir dünya savaşının
başladığını
varsayalım,
neler
gelmez
insanlığın başına. Kuşkusuz ki, insanlık eşi
örneği görülmemiş büyük bir felakete uğrar.
Böylesi bir savaş gezegenimizi yerinden
kaldırıp, kökünden yok etmeyecekse,
en azından dünyamızı uygarlık öncesi
devrelere düşürecektir. Bunun nedenini,
nicesini incelemeye gerek yok. Konu o denli
anlaşılır bir düzeyde ki, sıradan bir insan
bile üçüncü bir dünya savaşının- dünyanın
neresinde olursa olsun- her eve, her insana,
her yaratığa zarar getirebileceği algısında,
hatta bunu tüm boyutlarıyla kavramaktadır.
İkinci dünya savaşından sonra bilim ve
teknoloji alanlarındaki baş döndürücü
gelişmeler,
insanoğlunu
hep
tedirgin
etmektedir. Hele her çeşitten silahlanmalar,
biyolojik,
nükleer
bombalar
üretme
alanındaki boyutlanmalar, insanoğlu için
yeni korku kapıları açmakta, geleceğe
umutsuzlukla bakmasına neden olmaktadır.
Bugün
dünyadaki
nükleer
yığınağı,
yeryüzünde
yaşayan
bütün
insanları
“topyekûn” ortadan kaldırabilecek güçtedir.
Bu yüzden, dünya düzeyinde her hangi
bir savaşın patlak vermesi, dünyayla top
oynamak gibi bir şey olacağına her kes
inanmaktadır.
Bir şair veya bir sanatçı böylesi bir
felaketi önlemek için neler yapabilir ya da
ürünlerinde okuyucularına bu konu ile ilgili
olarak verebileceği mesajlar neler olabilir?
Sanırım ki, Salah Nevres bu soruları, her
vicdanlı, her duygulu, her insancıl şair
gibi, kendine sormuş ve kaygılarını uzun
bir zaman yaşamıştır. Mesajlarını Pencere
adlı şiir kitabının Barış Uğruna bölümüne
yerleştirmiştir. Otuz beş kadar şiir parçası
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içeren bu bölümde, Salah Nevres insanları
durmadan, yılmadan, yorulmadan hep
barışa çağırmaktadır. Ne var ki, bu çağrıyı
tek sözcük ile ifade etmemekte, o bereketli
kaleminin tutarınca nükleer silahlanmanın
tehlikeli,
korkunç
yanlarını
yer
yer
anlatmakta ve insanlığı yok edebileceği
için, nükleer savaşa, her hangi bir biçimde
göz kırpılmaması gere kini açıklamaktadır.
Penceresini Barış uğruna açan Salah
Nevres, nükleer silahlanmanın, hele zaman
varken, önüne geçilmesi, bu çılgınca gidişe
dur denilmesi amacıyla, tüm ülkeleri bir
ortak miting’e davet etmektedir. Bu mitingde
hep bir sesle, hep bir ezgiyle şarkı söyler
gibi, hayır savaşa-evet barışa parolasının
haykırılması arzusunu yaşamaktadır.
		
Miting düzenlensin bütün illerde
Ezgiler birleşsin bütün dillerde
Bir şarkı söylensin bütün dillerde
Hayırlar savaşa, evet barışa.
Bununla yetinmemektedir Salah Nevres,

ayrıca, insanlık tarihinde gerçekleşen
savaşların da tarih sayfalarından silinme
sini istemektedir. İspanyol’ların folkloruna
karışmış boğa güreşinin bile, tek güçlü
insanların
yaşama
hakkı
olduğunu
simgelediği için, kaldırılıp yasaklanmasına
çağırmaktadır.
Folklordan kalksın boğa güreşi
Bilimden silinsin atom yarışı
Gene lale açsın, pervane dönsün
Kuşlar müjdelesin aşkı, barışı
Yeryüzünde kan dökülmesin, ölüm kıyım
olmasın istiyor Salah Nevres.
Günümüzde bu isteği gerçekleştirse, nükleer
silahlanma
yarışmasının
frenleşmesi
gerçekleştirir. Zira bu alandaki hızlı
gelişmeler insanlığın huzurunu kaçırmakta,
insanoğlunun gözlerinden uykuyu bile
almaktadır. Gerçekten de karışık boyutlara
varmıştır bu gelişmeler. İnsanoğlu korksa
da haklı, umutsuzluğa kapılsa da haklı.
Bir nükleer savaşının vuku bulması ile
insanlığın
uğrayacağı
felaketten
söz
ederken,
yer
yer
Hiroşima-Nagazaki
faciasını önümüze sermekten kendini
alamıyor Salah Nevres.
Hiroşima, Nagazaki
Nagazaki, Hiroşıma
N’olur canım daha kıyma.
Hiroşima-Nagazaki faciasını, duymayanlar,
onun gibi yüzlerce benzer kıyımlar için
gözyaşı akıtmayanlar yok gibidir aramızda
sanırım. İkinci dünya savaşı sıralarında,
tarihiyle saptamak istersek, 6.8.1945
de tam saat sekizi çeyrek geçerken, bir
Amerikan uçağı paraşütle bir madeni cisim
fırlatıyor Hiroşima kentine. Kırk üç saniye
sonra kent yerle bir oluyor. İlk ağızda 80 bin
Japon can veriyor, az sonra 91 bin insan
daha hayatını kaybediyor. Ömür boyu hasta
düşenlerle sakat kalanların sayısı ise pek
çok. İşte bu madeni cisim, günümüzde,
batı santrallerinde kurbağa gibi üretilen
bombalardan biri, atom bombası. Az sonra
aynı facia Nagazaki kentini sarsıyor.
Her yıl bu facialar dünyaca anılmaktadır.

Bundan amaç, insanlığı uyarak, insanlığa,
nükleer gücün, denetim altına alınmazsa,
korkun
tehlikelere
yol
açacağını
hatırlatmaktadır.
Hiroşima için ağla, yaş akıt
Anlat, boğulmadan ses boğazında
Yeryüzünde dikit, uzayda sakıt
Bütün konserveler timsah ağzında.
Hiroşima-Nagazaki
kentlerine
atılan
bombalar tekrar lanmasın istiyor Salah
Nevres.
Nükleer bombaların atılmasıyla, atılıp
patlamasıyla birlikte mantar biçiminde
oluşan yancının-dumanın-bulutun içinden,
insanları mutluluğa kavuşturan bir meleğin
çıkacağını değil, tüm varlıkları yok edebilen
bir obur canavarın ortaya atılacağını yer yer
açığa vuruyor Salah Nevres ve bu canavarı
şöyle tanımlıyor.
Döl yatağında tırnağı
Çekim dışında boynuzu
Sıra volkandır dişleri
Durdurun bu canavarı.
Salah Nevres canavar ile o mantarı,
insanların düşlerine bile giren nükleer
silahlar için bir simge olarak kullanmaktadır.
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*Yeter bu dev mantarı
Düşür rüyalarımdan
*Bu mantar peteğinde
Sanki dünya dönmüyor
Gözümüz bebeğinde
Kıvılcım var sönmüyor
*Berlin duvarlarına
Mantar dikilse
Her iki Almanya
Bir kütük olur.
*Her kapı önünde tahtadan at var
Karnında canavar
Karnında mantar
Sakının dostlarım
Sakının dostlar
*Aynalar arasında can verdi Hitler
Hitlerler tanık oldular
Hitlerler sanık oldular
Hitlerler mantar ürettiler.
*Nuh peygamber
Dirilsin gelsin
Yapsın uzay gemisini
Yüklesin örnekleri
Götürsün gitsin
Yeryüzünü mantar kaplamadan.
*Dev mantar büyüdükçe
Zeytin dalı soluyor.
Salah Nevres nükleer silahlanmayı korkunç
yanlarıyla açıklayarak protesto ettikten
sonra, üçüncü bir dünya savaşı sırasında
ki bu savaşın nükleer savaşı olacağına hiç
kuşku yoktur, insanlığın ve güzel dünyamızın
başına neler geleceğinin panoramasını
çizmekte, dramını anlatmaktadır.
		
*Havada kuşlar kızartma
Hayvanlar kavurma
Suda balık haşlama
Kırmızı düğmelere
Başlatın tarihin eşsiz ziyafetini.
*Koca mantar tortusu
Sarınca dünyamızı
Canlı kalan kim.
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*Burası ölü deniz
Burası kül sahrası
Burası kömür şehir
Her şey tarumar
Her şey darmadağın
Beş duyudan yoksun
Simsiyah gel insan
Yeraltı kentlerinde.
*Nereye sığınalım
Bodruma mı?
Yeraltı sığınağı sokak başında
Zaman durakladı
Mesafe silindi aç o canım kollarını
Sar beni anneciğim.
Bu örnekler Pencere’den gelişi güzel
olarak alınmıştır. Şimdi soru bu: bu şiirler o
durumları gerektiği gibi anlatıyor mu? Yoksa
nükleer savaşın başlamasıyla dünyanın
hali, insanlığın durumu bundan daha
acıklısına, daha kötüsüne varacak. Sanırım
bu da önemli değildir. Önemli olan, nükleer
silahlanmayı frenleme, hatta ortadan
kaldırma girişimlerinin meşruluğunu her
kese kabullendirmek, Hiroşima, Nagazaki
olayının bir daha yaşanmaması gerektiğini
vurgulamak, yaşamı barış içinde güzel ve
tatlı sürdürecek ortak önlemler üzerinde
anlaşmaktır.
Pencere’nin Barış uğruna bölümündeki
şiirler Salah Nevres’in de, genel ve özel
olarak mesajları bu yönde ve bunlardan
oluşmakta

Cevdet Avcı
Genç yaşlarda tanıdım Şehidimiz CevdetAvcı’yı.
Türkmen Kardeşlik Ocağı’nın yılmaz bir
savunucusu idi. Aidatları toplama görevini
gönüllü olarak üstlenmişti. Bilindiği gibi Türkmen
spor etkinliklerini de takip edip Kardaşlık
dergisine yansıtıyordu. Bu arada yurt dışında
öğrenci yetiştirmeye çalışan, htiyacı olan
Türkmen Öğrencilere yardım derneğine de bağış
toplamak için can-ı gönülden uğraş veriyordu.
1968 darbesinden sonra 24 Ocak 1970
tarihinde Türkmen Kültürel Hakları tanınmış,
ancak kısa bir süre sonra kandırmaca olduğu
anlaşılmıştı. Bu hakların uygulaması Türkmen
davasına inanmayan bazı Baas uşaklarına tevdi
edilmişti. Bu konuda gençler olarak yılmaz bir
mücadele veriyor, sokaklara geceleri protesto
dövizleri asıyorduk. Her ne kadar bu dövizler gün ağarmadan emniyet ve istihbarat güçleri
tarafından indiriliyorsa da Baas çevrelerinde bir tedirginlik yaratmıştı.
1971 gelince bu kararın yıldönümünde ciddi bir şekilde ses getirmeye karar vermiştik.
Türkmenlere baskı yapan Baas rejimine karşı ilk başkaldırı olacaktı.
Salahaddin sinemasında büyük bir gece düzenledik. Resmî otoriteyi de davet ettik ki
gözleri ile görsünler. Ve duvarlara (Türkmen Kültür Hakları meşru Sahiplerine iade Edilsin).
Şeklinde dövizler asmıştık.
Açılışa davetedilen Türkmen Kardeşlik Ocağı genel başkanı Şehit Abdullah
Abdurrahman’ı coşkulu bir karşılama ile yerine almıştık.
Cevdet Avcı bu geceyi düzenleyen 5 kişilik komisyonun aktif bir üyesiidi ve bu
çalışmalarda büyük katkıları olmuştu.
1972 yılında biz Siyasî Şube’de tutuklandığımızda, hapisten çıkınca Kerkük’te beni
karşılayanların başında idi Avcı. Bu şuur içinde korku bilmezdi.
Bir müddet sonra ben Ulusal Sigorta Şirketi’nin Kerkük Bölgesi müdürü iken onu
göreve almıştım ve uzun zaman beraber çalışmıştık. 1977 yılında İstanbul tatilinden sonra
arkadaşların verdiği ve Baas rejimine ateş püsküren bir broşürü getirip dağıtmıştı. Emniyetin
eline geçen broşürünizi sürülerek kimde bulunmuşsa tutuklanmıştı. Cevdet baş sorumlu idi
ve hapis cezasına çarptırıldı. Abu Garip hapishanesine defalarca gidip kendisini ziyaret
ettik. Tüm tutukluları gördük ve moral bakımından en ufak bir zaaf göstermemiş, müthiş
bir tevekkül içinde olduğuna da müşahit olduk.
1980 yılında 4 Liderimizin idamından sonra bana gelen mesajları alıp Yurt dışına
çıktığımda, Baas rejimi gıyabımda tutuklama kararı çıkardığında, benim ekibim olarak
algılanan tüm memurların başka görev ve mevkilere tayinleri çıkarılmış ve bu kapsamda
CevdetAvcı da Şirketin Musul Şubesine tayine dilmişti. Nerdeyse her hafta sonu aracıyla
Kerkük’e gelip ailesi ve çocuklarını görüyordu.
Buna da tahammül etmeyen Baas rejimi onu ortadan kaldırmaya da karar vermişti.
Bir hafta sonu seyahetinde yolu çevirilerek alındı. Âkibeti uzun süre araştırılsa da hünharca
katledildiği, cenazesinin dahi ailesine teslimedilmediği anlaşıldı. O zamanın bilinen bir
usulu idi bu, işkencede hakka yürüyen mücadelecilerimizin sonu böyle oluyordu. Ağzından
bir kelime aldırmadan Hakkın rahmetine ve şehadet mertebesine ulaşmıştı dostum. Nur
içinde yat Cevdet Avcı.

Erşat Hürmüzlü
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Posof’tan Bir Kurt Efsanesi ve
Düşündürdükleri
Kurt
Türk
kültürlü
halkların
halk
inançlarında yer alan ve mitolojiye en fazla
gönderme yapılan varlıktır 2 . Bu yoğunluğu
Anadolu Türk halk inançlarında görmekteyiz.
“Kurtağzı bağlama”, ak büyü ve kara büyüğü
bir arada içeren mükemmel bir örnektir 3.
Kürt-uluma bağlantılı inançlarda uluma,
ayrıca adeta kurda mahsus 4 bir Tanrı ile
iletişime geçme yöntemidir. Seyit Gazi
Menakıbına göre Bolvadin’in fethinde Kurt
Baba/Emir Baba, kurtgibi ulur ve Kırk Top
Atışı ile karşılanır .5
Kudret helvası olarak bilinen taam semavi
dinlerin kutsal kitaplarında da yer
almıştır
6
. Kurt, Türk Türeyiş destanlarında bazen
ana bazen de ata olarak karşımıza çıkar.
“kıyamete kadar kurtla beraber” sözü ile
dünyanın sonu gelince son canlının kurt
olduğu anlatılır. Mersin Yöresi Alevi inançlı
Tahtalı Türkmenlerinin kurt mitinde Cebrail
(a.s) ın kurt donuna girdiği inancı vardır.
Azerbaycan Türk sözlü kültüründe “Kurt
tükü/tüğü Azrail (a.s) tükü/tüğü” diye bir özlü
söz vardır. 7 Güney Azerbaycan Türk halk
kültüründe Kurt-mitoloji bağlantılı inançları
toplu halde içeren ve bilhassa Türkeçare/
halk tababeti içerikli bulguları yorumlayan
çalışmalar da yapılmıştır. 8
Kurt ilgili halk inançlarında onun ak iye
fonksiyonunu görebildiğimiz gibi Kurt iyesi
kara iye fonksiyonu da gösterebilirler. Al
karısı inancında olduğu gibi Kurt iyesi veya
1 Dr. yasarkalafat@gmail.com Halkbilimi Araştırmaları Kültür
ve Strateji Merkezi www.yasarkalafat.info
2

Yaşar Kalafat, ”Göktürklerden Günümüze adar Türk Halk

İnançlarında Kurt”, Türk Tarih Kurumu XIV. Kongresi 89 - 13
Eylül 2002) Ankara
3 Yaşar Kalafat, Türk Halk İrfanında Kurt, Berikan yayınevi,
Ankara, 2008, s. 45 - 55
4 Yaşar Kalafata.g.e. s. 113 - 129
5 A.g.ea.g.y
6 A..g..e. 129 - 145
7 A..g..e. a.g.y.
8

Yaşar Kalafat, “Kurt Baba /Kuduz Ocağı (Güney Azerbaycan/

Kuzey İran’da Türk Kültür Coğrafyası Halk İnançlarında
Mitolojik
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Tespitler)”

Türk

Halk

İnanmalarından

Hayvan

Dr. Yaşar Kalafat

1

kurdun iyesi de basabilir 9.
Kurdun mistik mitolojik boyutu Şii-Caferi
inançlı İslam kesimde farklı bir derinlikte
görmek mümkündür. Erdebil’deki Şeyh
Sufuiddin Türbesinde ehlibeyt ’in remzi olan
açık beş parmakla başparmak ile başara
parmak arasında sıkıştırılmış kurt kabartması
vardır. Doğu Anadolu’da Alevi ve Sünni
inançlı Müslüman halk kesiminde, bilhassa
kırsal kesimde gece kurttan bahsedilmez,
bu isim dik kulak gibi kodlanarak kullanılır.
Bu uygulama mitolojide daha ziyade Totem
olarak bilinen varlıklar için yapılır. Konuşma
esnasında sehven kurt denilmesi halinde o
kimse, vücudundan bir kıl koparıp onu veya

Üslubunda Mitolojik Devridayım-IBerikan yayınevi, Ankara,

9

2013, s.207 - 217

Azerbaycan, Aralık 2008, s.40 - 55

Yaşar kalafat, “Kurt-Basmak” Yom (Qanun Neşriyatı, bakü/

demiri ateşe atmalıdır 10 .
Anadolu’da Kurt Ata, Kurt Dede, Kurt Pir,
Kurt Baba, Kurt Şeyh olarak bilinen ulu
zatlardan kimselerin olmadığı yerleşim yeri
sanki yoktur 11. Halk Kültürümüzde Kurt ata
Miti oluşmuştur. 12
Sivas-Kayseri arasından tespiti yapılmış bir
halk inancına göre kurt izine basan kimseler
7 yıl akraba olurlarmış . 13
Mersin
Yöresi
Alevi
inançlı
Tahtalı
Türkmenlerinin kurt mitinde Cebrail (a.s)ın
kurt donuna girdiği inancı vardır. Tahtacı
Türkmenlerinden yapılmış bir tespite göre,
Hz. Ali (r.a.) Kurt donuna girmiştir. Kurt,
geyikten sonra ve belki de onun kadar donuna
sık girilen varlıktır. Geyik ile ilgili anlatılarda
o binek olarak, taşıt aracı olarak, koşun
hayvanı olarak bu arada sütü ile bilhassa
bebeklere annelik yapan konumundadır.
Bu, büyük ölçüde genel içerikli bulgulardan
sonra Posof yöresinden yapılmış bir tespite
geçmeden evvel kurt-emzirme içerikli iki
bulguyu açıklamak istiyoruz.
Sivas Yıldızeli’nden tespiti yapılmış Kurt
Çamı Efsanesinde, aile büyüklerinin yanında
bebeğini kucağına alamayan gelin çocuğunu
kısa bir süre için bir çam ağacının dibine
koyar ve bir süre sonra bebeğinin yanına
döndüğünde bir kurdun bebeği emzirdiğini
görür. Bu olaydan sonra bu mekâna adak
adanır ve buraya hayır hasenat adına para
bırakılır .14
Anadolu’da kurt ve çocuk emzirmesini içeren
birçok efsanenin yanı sıra Anadolu’nun
birçok yerinde de yavrularını emziren kaya
üzerine
remzedilmişyavrularını
emziren
kurt kabartması tespit edilmiştir. Mustafa
Sever’in Ayvalık’tan tespitini kaya resmi bu
türdendir.
Sivas Koyun Hisar Köyünde yaşamakta
olan anne ve çocuğunun efsanesine göre
Çocuk her gece ısrarla annesinin kendisini
dışarıya çıkarmasını sağlarmış, bir süre
gözden kaybolan çocuk evine yarı uyur
halde bir kurtla birlikte dönermiş. Bir gece
çocuk Kurtla eve dönerken kurda hitaben
“anne beren düştü” der. Bunun duyulduğuna
şahit olan kurt sırtındaki çocukla birlikte
10

A.g..e. a.g.y

11

A.g.ea.g.y

12

Yaşar Kalafat, “Kurt Ata Miti”, Türk Mitolojisinde Kurt,

dağlara yönelir ve gözden kaybolur 15. Halk
sofizminde “Sır ehlinin sırrının açık olması
Kırklara karışma” şeklinde açıklanır.
Posof halk inançlarından derlenmiş bir
efsanede don değişmenin farklı bir formatı
vardır. Halk inançlarında darda kalmış
çaresiz kimse Allah’a ”Allah’ım beni ya taş et
veya kuş et” şeklinde yalvarır, kurtuluşu kuş
ve taş olmada bulur. Bu tür taşa dönüşmeler
kutsal mekân oluştururlar. Bir de Allah’a
olan vadini yapmadığı veya günah işledikleri
için taş olunma hali vardır ki bu tür mekânlar
da ibretlik yerler olarak bilinirler.
Kaçakaçlık yıllarında düşmanın aniden
bastırıp ırz namus,
yaşlı hasta, bebek
demeden zulmettiği dönemlerde düşmandan
kurtulmak veya korunmak için can havliyle
kaçışılır.
Böyle bir ortamda, “ bir çocuğunun
elinden tutmuş ikisi de kucağında kaçmakta
olan kadın kaçkınların en arkasına kalmıştır.
Düşmanın
nefesi
ensesindedir.
Anne
“Allah’ım ya bizi kuş et kurtar veya taş et bu
düşmanın eline canlı bırakma” diye yakarır.
Ormanlık bir yerden geçerken güvenli
bulduğu bir ağacın kovuğuna sonradan
dönüp almak için bebeğini koyar. Düşmanın
takibi uzun sürer, aradan günler geçer ve
olay yerinden bir hayli uzaklaşılmıştır. Olay
yerine dönen anne bebeğini koyduğu yerde
bulamamıştır. Çılgına dönen anne Günlerde
ormanda dolaşırken bir çoban çocuğunun
hayatta olduğunu bir kurt tarafından korunup
beslendiğini söyler. Günlerden bir gün de bir
şekilde bebeğine kavuşur. 16
Halk sofizmine göre, kurtaran Allah kurtarır, o
isterse taş da yapar, kuş da yapar, düşmanın
gözünü de bağlar, bir kurda anne şefkati
de verebilir. Kurt donunda kurtarıcılıkla
görevlendirilenin kim olduğunu ancak görevi
veren bilir.
Bu tespitte, don değişme isteği ile insanlar
âleminden hayvanlar âlemine, kuş veya
cansız bilinenler âlemine taş olarak geçme
dileği ile hayvanlar âleminden kurt donu ile
donatılmış bir kurtarıcının insanlar âleminde
kurtarıcılığı örneklenmektedir.
Bu bulgu ulu kişilerin kurt donuna
girebildiklerini gösteren örneklerdendir 17.
15

Kutlu Özen, Sivas Efsaneleri, Sivas, 2001, s. , 321

Berikan Yayınevi Ankara, 2012, s. 6980-
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Ünal Kalaycı, Posof Yöresi Efsaneleri, Bizim Ahıska, s.

13 Yaşar Kalafat,, Türk Halk İrfanında Kurt, Berikan yayınevi,

26Kaan Can bu dipnotu sen yazarsın

Ankara, 2008, s. 129 - 145

17 Yaşar Kalafat, “Kurt Postuna/Donuna Giren Derviş”, Kültür

14 Kutlu Özen, Sivas Efsaneleri, Sivas, 2001, s. 76,
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Sivas’ta Çeşitli İnanışlar
1. Ayağının altı öpülen, çocuk küt olur.
2. Çocuğun tez konuşması için, el yıkanılan
su çocuğa içirilir.
3. Yeni doğan çocuğun kirli höllük toprağı
kırk gün saklanır; Sonra temiz bir ırmağa
dökülür. Toprak ortalığa dökülürse; kedi ve
köpeğin pisleyeceği düşüncesiyle çocuğun
vücudunda yaralar çıkacağı inancına varılır.
4. Çocuğun üzerinden atlanmaz, boyu kısalır.
5. Çocuk eğilip arkasından bakarsa boyu
kısalır.
6. Çocuklarda görülen ve halkın «Göy
Öksürük» dediği bir hastalık vardır.
Hastalık devresinde çocuk sık sık öksürür,
yüzü morarır, âdeta nefesi kesilir, işte
bu durumdaki bir çocuğu Ali Baba Camii
önündeki iki delikli taştan geçirirler. Taşın
içi oyuk olup ayrıca musalla taşı olarak da
vazife görür. Hastayı sağ taraftaki delikten
sokup, sol taraftaki delikten çıkarırlar.
Bu ameliyeyi üç defa yaparlar. Bilâhare
çocuğun sıhhati için niyazda bulunurlar.
7. Yeni doğmuş çocuğun ağzına ahlaklı, zeki,
mert birisi tükürürse, çocuk büyüyünce o
kişiye benzer.
8. Yeni doğan çocuk kırk gün dışarıya
çıkarılmaz. Aksi takdirde çocuğu kırk basar.
9. Yeni doğan çocuğa üç ezan geçinceye
kadar süt verilmez.
10. Çocuğun ensesinden öpülmez, öpülürse
çocuk inatçı olur.
11. Ağzı öpülen çocuğun ağzı kokar ve ya
çabuk konuşmaz.
12.Deriden torba içerisinde doğan ç o cuğun
kısmeti bol olur.
13. Küçük bir çocuğu ölen kadın, arafe
günü dikiş dikmez. Aksi takdirde iğne ölen
çocuğun gözüne batar.
14. Çocuk salıncakta yokken salıncak boşu
boşuna sallanırsa çocuk ölür.
15. Yeni doğan bir çocuk ilk defa bir eve
götürüldüğünde, geri dönüleceği zaman ev
sahibi çocuğun koynuna ekmek kor. Bundaki
gaye çocuğun nasipli kısmetli olmasıdır.
16. Çocuk elleri açık doğarsa, cömert olur.
1
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Yrd. Doç. Dr. Doğan Kaya
17. Çocuk elleri yumuk doğarsa, cimri olur.
18. Hâmile kadın hamilelik devresinde
Çirkinleşirse, kız; güzelleşirse erkek çocuk
doğurur.
19. Kaynamış yumurta soyulur. Uzun bir
saç teli ile ortasından bölünür. Bölünme den
önce falanın kızı mı, yoksa oğlu mu olacak
diye niyet edilir. Yumurta sarısının içi henüz
sıvı ise doğacak çocuk kız, katı ise erkektir.
20. Loğusanın ayakucuna oturulmaz; sütü
kesilir.
21. Çocuğu kırk basarsa; çocuğun ağırlığı
kadar yıllanmış tezekle veya et ile tartarlar.
Ayrıca koyunların boyun kemiği su içine
konur ve çocuk o su ile yıkanır.
22. Loğusa kırkı çıkıncaya kadar el Öpmez,
sütü kaçar.
23. Limon veya limontuzunu çok yiyen içenin
çocukları olmaz.
24. Erkek çocuğu olmayan veya çocuğu
olup da yaşamayan adam, bir erkek çocuğu
olduğu vakit yasaması için birkaç gün
içerisinde sünnet ettirir.
25. Loğusanın ve çocuğun çamaşırları
güneş battıktan sonra dışarıda bırakılmaz.
Aksi takdirde çamaşır sahibi cinlerin şerrine
uğrar.
26. Hâmile kadının kız mı, yoksa erkek mi

doğuracağım öğrenmek için şöyle bir yola
başvurulur: Kadın dışarıya çıkarılır. Bir
minderin altına makas, bir minderin altına
da bıçak konur. Kadın çağırılır, minderlere
oturtulur. Kadın makas üzerine oturmuşsa
kızı, bıçak üzerine olurmuşsa oğlu olacağı
inancına varılır.
27. Bir bekâr (kız veya erkek) şaka yollu
yumruğu ile hızla birisine vurduğu zaman
onun dul birisi ile evleneceği söylenir.
28. Kulak kaşınırsa yağmur yağar.
29. Dil kaşınırsa münakaşa edilir. Kolu
titreyen bir şahsın birisine sarılacağı
söylenir.
31. Birinin gözü kalırsa ona misafir gelir
32. Ayaküstü def-i hacet yoksulluğa delalet
eder.
33. Diz çökerek oturmak yoksulluğa delalet
eder.
34. Küçük çocuklara yumurta yedirilmez.
Çünkü dilleri geç açılır.
35. Gök kuşağının altından geçen cinsiyet
değiştirir.
36. Avuç içi kaşınırsa para gelir.
37. Deniz suyundan içen kimse ekzema
üzerine tükürürse iyileşir.
38. Cenaze yana yatık olarak götürülürse,
arkasından bir kimse daha ölür.
39.
Sofra
tahtasına
oturan
kişinin
oturağından çıban çıkar.
40. Mahallede ölü varsa su taşınmaz. Evdeki
sular da dökülür.
41. Yemek yapılırken şayet yumurta
kırılmışsa, kabukları iyice ezilir. Aksi halde
ölüm yatağında iken şeytan o kabuklarla su
verirmiş. Şeytanın hastaya su vermemesi
için ölüm halindeki hastanın dudakları ıslak
bîr bezle devamlı ıslatılır.
42. Yılan kabuğu nazara iyi gelir.
43. Yılanın ayağım gören cennetlik olur,
44. Kara kediye vurulmaz. Aksi takdirde
insanı cin tutar.
45. Kirpinin derisi nazara iyi gelir.
46.
Yıkanılırken
kaplumbağa
kabuğu
dökünülürse; insanda ne kadar büyü ve
efsun varsa dökülür.
47. Kurbağaya elini vuranın elinde siğil
çıkar.
48. Baykuş hangi eve konup öterse, o ev
viraneye döner.
49. Evlerde güvercin besleyenin kazancında

bereket olmaz. Güvercin: “Etini yiyen
doymasın,
pisliğime
basan
onmasın”
dermiş.
50. Bir evde karınca varsa, ödevde bereket
çok olur.
51. At bağlanırken besmele çekilmelidir.
Zira şeytanlar atın yelesini örerler.
52. ilkbaharda leylekler bir memlekete ilk
gelişlerinde ağızlarında bez getirirlerse o
sene düğün çok olur. Buğday getirirlerse
bolluk olur.
53. Leyleği ilk havada gören o yıl çok gezer.
54. Kedi yalanmaya başlarsa, misafir gelir.
55. Fazla mahsul veren bir tarlayı nazardan
korumak için at kafatası gömülür.
56. Köpek devamlı ulursa yakın akrabadan
birisi Ölür.
57. örümcek altından geçilmez, yoksulluğa
delâlet eder.
58. Yanık ekmek yiyen para bulur.
59. Tencere dibi kazıyanın nişanlısı güzel
olur.
60. Eşik üzerinde oturanın kısmeti kesilir.
61. Evde ezan okunmaz, zira evden Ölü
çıkar.
62. Eve gelen misafir atkısını çıkarmazsa,
ev sahibinin borçlusu gelir.
63. Gece evden hiçbir eşya verilmez. Şayet
vermek icap ederse o eşya üzerine kömür
konulur.
64. Geceleri aynaya bakılmaz. Bakanın
bahtı kararır.
65. Akşam ezanı okunduktan sonra yer gök
mühürlenir. Bu bakımdan ezandan sonra
çocuklar sokakta oynatılmaz. Günahtır.
66. Gece ıslık çalınmaz. Şeytanlar çalanın
basma üşüşür.
67. Gece sakız çiğnenmez, çiğneyen «ölü
eti çiğnemiş olur.
68. Soğan ekmek yenilmez. Yoksulluğa
delâlettir.
69. Soğan sarımsak kabuğu yakılmaz.
Yoksulluğa delâlettir.
70. Geceleyin tırnak kesmek günahtır.
71. Makasla oynanmaz. Evde kavga olur.
72. Sıçancık (Hıdırellez) ta evde durulmaz.
Çünkü o gün fareler evde bayram yaparmış.
73. Sofrada aynı ekmek parçası iki kişi
tarafından yenilmez.
74. Beş taş oyunu oynanırsa kıtlık olur.
75. Hamur yoğurulurken leğenin dışına

17

hamur parçası sıçrarsa, misafir geleceğine
hükmedilir. 76. Cuma günü tırnak kesilirse
günahlar affolunur. Perşembe günü kesilirse
insan zengin, çarşamba günü kesilirse
neşeli olur.
77. Şiddetli yağan dolunun durması için evin
ilk doğan çocuğu bir dolu tanesini ısırıp atar.
Sonra üç kere “Ben anamın ilkiyim” der.
78. İnsanın bütün vücudu aniden titrediği
zaman Azrail yokladığına hükmedilir.
79. Bir kimse sokakta düşüp sakatlanmışsa:
şerbet yapılır. Bir kısmı kendisine içirilir, bir
kısmı düştüğü yere dökülür. Bundaki gaye
cinlerin ve perilerin ağızlarım tatlandırmak
ve onlardan korunmaktır.
80. Süpürge ile başa vurulmaz. Vurulduğu
zaman o kimsenin boyu çıkmaz. Bir başka
inanca göre uyuz olur.
81. Yürüyebilen bir çocuk sürünürse, eve
misafir gelir.
82. Sigarası yandan tutuşan kimse yola
gider.
83. Eli titreyen bir kız ilk defa gittiği evin
duvarına ellerini sürerse terlemesi gider.
84. Elleri taraklayıp, enseye koyarak
yatılmaz. Yatan kimse çok günah işlemiş
olur.
85. Bir kimsenin yürürken ayağından
ayakkabısı çıkarsa o kimseye misafir gelir.
86. Yumurta kabuğu ateşte yakılmaz,
uğursuzluk getirir.
87. Bir kadın evini süpürürken işini yarı
bırakır; hu işi bir başkası tamamlarsa, ilk
süpürenin başı ağrır.
88. Örümcek yuvası bozulmaz. Bozanın
yuvası dağılır.
89. Boynuna teşbih geçiren kimse, borçtan
kurtulamaz.
90. Cuma günü ev süpürülmez. Evin bereketi
kaçar.
91. Dikiş insan üzerinde dikilirse dikilen
insana iftira edilir. Adam ağzına bir eşya alıp
dikiş diktirirse bunu engellemiş olur.
92. Parmakla ay işaret edilmez. Parmak ta
dolama çıkar.
93. Sofrada farkında olmadan birkaç defa
ekmek bölenin çocuğu çok olur.
94. Hamur yumağı açılırken yumak yırtılırsa,
eve obur bir misafir gelir.
95. Çorbaya ekmek doğrarken büyük bir
parça çorbaya düşerse eve obur birisi gelir.
96. Birbirlerinin ellerinden bıçak sabun alan
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kimseler kavga eder.
97. Bir kimse nezle iken, durumunu
başkasına söylediği zaman, karsıdaki: “Ben
değirmenden geliyorum. Elim yüzüm unlu,
git kaynanana söyle”- derse, ona nezle
geçmez.
98. Siğilin geçmesi için, sivilin sayısınca tuz
veya arpa bir kavağın dibine gömülür.
99. Gök gürlerken sırt duvara sürülür, yerlere
yatıp yuvarlanılır. Bu esnada: -“Derdim,
çorum (hastalığım) yere, yerin kuvveti bana”
denilir.
100. Yağmur yağarken ateş karşısında
o-edilirse, baş ağrısı bir hafta devam eder.
101. Yağmur yağarken ateş karşısında
oturulmaz. Aksi takdirde eşik dibine yıldırım
düşer. 102. Sacda pişen ilk ekmeği kadın
yerse kocası, erkek yerse karısı Önce ölür.
Bunun İçin: «öküzün ayağı dört olsun» denir.
Yani dördüncü ekmekten sonrası yenir.
103. Yeni bir el işine başlarken, üstüne
gelen denenir. Şayet İş çabuk biterse, o
kimse uğurlu sayılır, ikinci defa yeni bir
işe başlayınca bu kişiler kasten dışarıya
çıkartılır, ateşin üstüne onun gelmesi
temin edilir. Bu arada şu sözler konuşulur:
- “Elindeki ney? - Fındıcak. - Kurtarasın
şimdicek.”
104. Terazinin üstünden atlanmaz. Günahtır.
105. Oklavanın üstünden atlanmaz. Atlayan
kimse er-geç hapishaneye girer.
106. Evde namaz kılındıktan sonra seccade
toplanır. Aksi takdirde üzerinde şeytanlar
namaz kılar.
107. Yatak yapıldıktan sonra yorgan açık
bırakılırsa, evden Ölü çıkar.
108. Bir kimse ayakları uzatılmış vaziyette
otururken üzerinden başkası geçerse,
günahını oturan kimseye döker.
109. Sıtmalı bir hastanın burnuna yılan
kabuğu ile tütsü yapılır.
110. Makasın ağzı açık bırakılmaz. Evde
kavga olur.

Kifri
Kifri’de bağ kurudu
Dalda butağ kurudu
Gurbette susuz kaldım
Yandı dudak kurudu
***
Kifri yollardan yandı
Neden çırağ söndü
Ezelden derdem yurdu
Gönlüm tutuştu yandı
***
Kifri’den geçti kervan
Gamla doluptu her yan
Ey Kifri sana ne oldu
Bu canım sana kurban
***
Kifri yalnız kalıpsan
Yaprağ gibi solupsan
Yadlar sana kavuştu
Yoksa sen yad olupsan
***
Kifri yoldan irağdı
Etrafı dağdı bağdı
Yad elinde kalıptı
Yüreğimde bir dağdı
***

Selahattin Avni Bayraktar
Kifri’de akşam oldu
Ağaçlar dallar soldu
Candan sevdiğim Kifri
Yıllara kısmet oldu
***
Kifri’den geçti kervan
Gamla douptu her yan
Halim perişan olmuş
Yoktur derdime derman
***
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Kültürel Bellek Bağlamında
Deve Oyunu

1

Giriş:
Bu çalışmanın ana çerçevesini kültürel bellek
kavramı bağlamında Salar kültüründe Salarların
bölgeye göçünü anlatan ve onlara geldikleri yeri
yani kaynaklarını unutmamaları gerektiğini deve
oyunu adlı bir drama ile telkin eden göç anlatıları
oluşturmaktadır. Bugün yaşadıkları topraklara
14.yüzyılda
Semerkant’tan
gelen
Salarların
kültürel hayatlarında göç anlatıları önemli bir yer
tutmaktadır. Söz konusu göç anlatı- ları, Salar milli ve
dini kimliğinin korunmasında, bir sonraki kuşaklara
aktarılmasında işlevsel bir nitelik kazanmıştır. Bu
anlatıların ikincil işlevi ise bir eğlence aracı olarak
Salar kimliğini vurgulayan motiflerle deve oyunu
adıyla drama şeklinde düğünlerde sahnelenmesidir.
Öncelikle
çalışmanın
kavramsal
çerçevesi
oluşturulmuş. Bu bağlamda kültürel kimlik, kültürel
bellek ve ritüel kavramları hakkında yapılan değerlendirmelere yer verilmiştir. Daha sonraki
bölümde ise kökeni bir göç olayına dayanan deve oyunu hakkında bilgi verilerek kültürel
bellek bağlamında değerlendirilmiştir.
19. yüzyıl dünyasında romantizm hareketleri ile birlikte ivme kazanan milliyetçilik
ve bu ideoloji kaynaklı kimlik arayışları, kendini adlandırma çabaları ve bunları çevreleyen
süreç, pek çok sosyal bilimin ana konusunu oluşturmuştur. Bu dönemde dil, tarih, folklor gibi
disiplinler çalışmalarını köken araş- tırmaları, kimlik kodlamaları üzerinde yoğunlaştırmış
ve söz konusu çalışmalar esnasında ve sonrasında bu alana ilişkin akademik bir terminoloji
ortaya çıkmıştır. Söz konusu alanlara ait bazı kavramların, sonradan ortaya atılan teoriler
ekseninde yeniden tanımlanması- na ihtiyaç duyulmuş hatta bir disipline ait bir kavram
birden fazla disiplin tarafından yeniden tanımlanarak disiplinler arası kavram haline
gelmiştir. Kültürel bellek kavramı da önce sosyoloji bilimi içerisinde değerlendirilmiş ancak
daha sonraları psikoloji, tarih, folklor gibi disiplinlerin ilgi alanına da girerek disiplinler arası
bir kavrama dönüşmüştür. Toplumsal hafıza ya da sosyal bellek toplumu meydana getiren,
etkileyen birçok unsuru bünyesinde barındıran bü- yük bir hatırlama, varolma alanıdır. Bu
büyük alan birçok katmandan oluşur ki bu katmanların en etkin olanı kültürel bellektir.
Kültürel bellek konusu son yarım yüzyılda sosyal bilimler alanında mercek altına
alınan birkaç ana konudan birisi olmuştur. 20. yüzyılın ilk yarısında, sosyolog Maurice
Halbwachs ve sanat tarihçisi Aby Warburg birbirinden bağımsız olarak “kolektif” veya
“toplumsal bellek” kavramı üzerine iki teori geliştirmiştir. Jan Asmann ve John Czaplicka’ya
göre hem Warburg hem de Halbwachs bir kültür içerisinde biyolojik çerçeve dışında, kolektif
bellek ile ilgili mevcut söylemi değiştirmiş ve farklı bir kültür veya topluma ait olmaktan
kaynaklanan, bir kişiye ait özel karakterin filogenetik sebeplerle değil sosyalleşme
ve geleneklerle nesiller boyunca kendini muhafaza ettiğini iddia etmişlerdir (Assmann,
Czaplicka 1995:125). Kültürel bellek, kavram olarak ilk defa arkeoloji disiplini çerçevesinde
1 Bu yazı daha evvel Milli Folklor Dergisi’nde ( 2011, Yıl 23, Sayı 90. s. 156163- )yayımlanmıştır.
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Alman bilim adamı Jan Assmann tarafından tanımlanmıştır. Assmann kültürel belleği insan
belleğinin dış boyutu olarak tanımlamış- tır. Assmann’a göre kültürel bellek bir toplumun
kültürünü koruyarak ona sü- reklilik kazandırır. Bir önceki kuşaktan aktarılan kolektif bilgi,
bir sonraki nesil için kültürel kimliği yeniden yapılandı- rır (Davies 1995:1). Kendine özgü
tanı- mıyla sadece geçmişe ait olan birtakım şeyleri hatırlatma işlevinin yanı sıra hatırlama
eylemini meydana getirme ve kimliği sürdürme gibi işlevleri de üstlenmiştir. Böylece
geçmişi yeniden yaratan belleğin etkisiyle kimliğin bugüne, içinde yaşanılan zamana doğru
bir şekilde aktarılması işlevi yerine getirir. Kültürün bireylere aidiyet kazandırma yönü
yani ben’den ziyade biz bilincini kazandıran yönü, ortak bir belleğin oluşmasında oldukça
etkin olan bir faktördür. Ortak dil, mekân, geçmiş gibi unsurlardan oluşan ve bu unsurların
meydana getirdiği algılama biçiminin şekillendirdiği bu bağlayıcı yapı, formal ve informal
kalıplarla geleceğe aktarılma kabiliyeti kazandığı için onu taşıyanlarla birlikte vardır ve
gelişigüzel devredilemez.
Kültürel Bellek, Kültürel Kimlik ve Ritüel:
Toplumsal yapının sürekliliğinde ortak belleğe ait ögelerin hatırlanması ve bir disiplin
çerçevesinde tekrarı esastır. Bu süreklilik kültürel belleği oluşturan ögelerin hatırlanmasıyla
gerçekleşir. Hatırlama sürecinde ritüel olgusu ön plana çıkar. Tarihsel anlatılar kültürel
belleğin birer kurucu ilkesi olarak ritü- el devamlılıklarla tekrarlanmaktadır. Ortak belleğin
ya da kültürel mirasın aktarımında kullanılan ritüeller içeriği statik, icrası dinamik işlevsel
uygulamalardır. Bu bağlamda ritüeller, toplumsal belleğin en önemli ögelerindendir
ve ritüellistik uygulamalarda çeşitli tarihî, sosyal, dinî vb. tabakaların izlerini bulmak
mümkündür. Ayrıca kültürel belleğin devamlılığı tıpkı dil gibi aktarma yoluyla sağlanır.
Birsen Karaca’ya göre aralarındaki fark, dilin aynı zamanda bellek aktarımı için kullanılan
zorunlu bir araç olmasıdır. Bu araç yardımıyla aktarılan bilgiler geleneklerde, ritüellerde ve
törenlerde etkin olarak korunur (Karaca 2006:50). Ritüeller, kültürel mirası sonraki nesillere
aktaran ve bazı toplumsal işlevleri de işlev alanında barındıran formal uygulamalardır. Bu
yönleri ile ritüeller, geleneklerin devam etmesine, değer yargılarının kökleşmesine yardım
ederek birtakım kültürel unsurları ayakta tutar, bireyleri bir araya getirir, bireyler arasındaki
toplumsal bağı güçlendirir, toplumdaki türlü ortaklıkları pekiştirir.
Birey ya da gruplarla ilgili bazı değerlerin, uygun zamanlarda, sembolik ve aşağıyukarı değişmeyen ardışık davranış biçimleri ile tekrarlanması olarak tanımlanan ritüeller,
yapılma amaçlarına ve dönemlerine göre farklı sınıflandırmalara tabi tutulabilmektedir.
Geçiş ritüelleri, takvimsel ritüeller, bunalım ya da kriz dönemi ritüelleri ayrımı ise en
kabul gören sınıflandırma biçimlerindendir. Ritüellerin toplumsal hayata olan etkilerine
bakıldığında sosyal bütünleşmenin önemli bileşenlerinden biri olduğu görülmektedir. Ayrıca,
temel karakterleri itibariyle kolektif bir nitelik de taşıyan ritüeller, ilgili grubu bir arada
tutmakta, grup içinde dayanışmayı artırmakta, grubun ortak bilincini güç- lendirmektedir.
Ritüeller, geçmişi günü- müze, günümüzü de geleceğe bağlayan bir bağ olma özelliğine
sahiptir. Ritüellerin bu temel özelliği aynı zamanda onu kültürel belleğin aktarımının önemli
araçlarından biri haline getirmektedir.
Ritüellerin icrası sırasında söz dı- şında başka bileşenler de kullanılır. Collins’in de
belirttiği gibi ritüelin gerçekleştirilmesi sırasında kullanılan semboller, kelimeler, jest ve
mimikler yoluyla kolektif birleşim sağlanır. Diğer taraftan, grup üyeleri arasında, grubu bir
arada tutan semboller yoluyla oluşan kutsal bağlılık duygusu ahlaki hisleri de güçlendirir
(Collins 2004:49). Ritüellerde uyum içinde tekrarlanan ritmik hareketler, grup üyelerinin
birliktelik düşüncelerinin pekişmesine ve hangi amaçla olursa olsun, katılımcı her bireyin
grup bilincinin yükselmesine katkı sağlarlar. Giddens, geleneğin, formüle edilmiş inanç ve
ritüellerin meydana getirdiği bileşim ile korunduğunu ileri sürer. Ritüel ve formüle edilmiş
inançlar arasındaki bağlantı, aynı zamanda içerdekiler ve diğerleri ayırımını verir. Ona
göre, bu ayırımı sağlayan gelenekler, ritüellerle bir kimlik oluştururlar (Schuyt; Schuijt,
1998:400).
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Bireysel ya da kolektif olarak şekillenen kimlik, geçmişten elde edilenlerle, geleceğin
şekillendirilmesinde sürekliliği tesis eder. Bütün toplumlar, bireysel kimliği ve daha yaygın
olarak işlev gören kolektif kimliği, varlıklarının korunması ve sürdürülebilmesi için önemli
bir araç olarak görürler. Söz konusu psikolojik ilgi, ritüellerle güçlü bir toplumsal duyguya
dönüşür. Ritüellerin etkileri, ritüel zamanlarıyla sınırlı değildir. Bu özellikleri nedeniyle
ritüeller, toplumsal devamlılığın sağlanmasında önemli işlevler görürler. Ritüeller, ritüele
katı- lanlar arasında oluşan grup bilinci veya kolektif şuur vasıtasıyla bir toplumsal kimlik
tanımlayıcısı olurlar. Bu işlevleri ile toplumsal bütünleşmenin de en önemli unsurlarından
birini oluştururlar. Nitekim Assmann’ın vurguladığı gibi arkaik toplumlarda ayinler ya da ritüel
iletişim, toplumsal kimliği kuran bilginin dolaşımı ve yeniden üretilmesi işlevine sahiptir.
Yani ritüellerle toplum bilinci veya toplum kimliği arasında sıkı ve sistematik bir ilişki vardır.
Ritüeller, toplumsal kimlik sisteminin alt yapısını kuran damarları oluştururlar (2001:143).
Assman’a göre kendini ortak anıları olan bir toplum olarak kuran sosyal grup,
geçmişini özellikle iki noktada korur: kendine özgülüğü ve sürekliliği (Assman 2001:44).
Bu bağlamda Salar Türkleri kitlesel bir göçle gerçekleştirdikleri mekansal değişime
karşı kültürel belleklerine ait unsurların sürekliliğini ve özgünlüğünü korumak adına göç
anlatıları ve deve oyununa ortak belleği canlı tutma işlevi yüklemişlerdir. Bir geçiş ritüeli
olan düğünlerin son bölümlerinde deve oyunu sahnelenerek hem yeni çiftlere hem de
orada söz konusu birlikteliği katılarak onaylayan sosyal gruba, taşıdıkları kültürel kodları
unutmamaları ve sonraki nesillere aktarmaları gerektiği hatırlatılır.
Deve Oyunu ve Ortak Bellek:
Ortak bellek bağlamında çalışmanın konusunu ve deve oyununun temasını oluşturan
sürgün (göç vakası) efsanesi Türk soylu bir grup olan Salarların bugünkü Özbekistan’ın
Semerkant bölgesinden bugünkü vatanları Çin’in Çinghai eyaletine göç ya da sürgünlerini
(13701426-) anlatır. Salarlarla ilgili her kaynakta karşımıza çıkan özellikle ‘sürgün edilmiş
halk’ nitelendirmesi Çin Halk Cumhuriyeti yönetimince de resmi kayıtlarda kullanılmış- tır.
Goodman’ın bildirdiğine göre, 50’li yılların başlarında Çin Halk Cumhuriyetinin milliyetlerle
ilgili resmi kayıtlarında, Salar Türkleri sürgün halk olarak tanımlanmıştır(Goodman 2005a:
23-; Mehmet 2007: 15).
Deve oyunu göç/sürgün vakasına dayanır. Ma Jianzhong’un bildirdiğine göre efsanenin
bütün versiyonlarının özünde ‘Döye oyna’ (Deve oyunu) sahnesi vardır. Bu oyun 1920’lere
kadar Xunhua’nın Mengda (Munda) köyünde düzenli olarak düğünlerde oynanmış, fakat bir
zaman sonra sırf bu köye özgü bir gelenek olmaktan çıkmıştır. Deve Oyunu Çin yönetimince
1958’den 1982’ye kadar Salar kültürünün diğer unsurları gibi tamamen yasaklanmıştır.
Oyun 1982’de yönetimin izniyle yetmiş dört yaşında bir Mengda yerlisinin anlattığı versiyon
esas alınarak ve Xunhua Salar Özerk Bölgesi’nin 40. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında
yeniden canlandırılmıştır. Sahnede Karaman Bey ve Akman Bey’i bir Moğol (yerlilerin
göçmenleri hoş karşılamasını göstermek üzere), deveyi canlandıran iki kişi olmak üzere
toplam beş oyuncu vardır. Oyunda tüm efsane kardeşlerin Semerkant’tan Mengda’ya kadar
engeller dolu yolculuğu, durdukları yerleri Moğollara anlattığı sahneye indirgenmiştir (Ma
Jianzhong & Stuart 1996, 287–298).
Deve Oyunu Salar Türklerinin Şün Hua bölgesine nasıl gediklerinin tiyatro oyunu
şeklinde canlandırılmasıdır. Ma Jianzhong’un aktardığına göre 1920’ye değin yalnızca Şün
Hua’nın Mengda (Mınta) köyünde geleneksel olarak, dü- ğünlerde oynanırken daha sonra
yalnızca bu köye ait bir geleneksel oyun olmaktan çıkıp yaygınlaşmıştır (Ma Jianzhong/
Stuart 1996, 287–298; Mehmet 2007: 21- 22). Deve oyunu ve bu oyunun temasını kuran
göç vakası Salar kimliğinin kaynağıdır ve Salar olarak adlandırılan bu topluluğu birbirine
bağlar. Assmann’a göre her kültür bağlayıcı yapı olarak adlandırılan bir şey oluşturur. Bu
yapı hem sosyal boyutta hem de zaman boyutunda birleştirici ve bağlayıcı gücüyle güven
ve dayanak imkânı sağlayarak insanları birbirine bağlar (2001: 21). Assmann’ın bağlayıcı
olarak adlandırdığı bu yapı önemli deneyim ve anıları biçimlendirip canlı tutarak, ilerleme
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halindeki şimdiki zamanın ufkuna, bir başka zamanın gö- rüntülerini ve öykülerini katarak
anıları canlandırarak dünle bugünü birleştirir. Bu bağlayıcı yapıyı oluşum sırası ve birbirine
etkisi bakımından ardışık olarak basamaklandırırsak;
Deneyim/ortak paylaşım
↓ Daimi nakil (tekrar)
↓
Biz > kimlik/aidiyet duygusu şeklinde bir oluşum elde edebiliriz.
Lipman’ın bildirdiğine göre Salarlar yüksek derecede bir kimlik bilincine sahiptirler
(Lipman 1991: 65). Deve oyunu Salar kültürel belleğinin ve etnik-dinî kimliğinin en etkin
göstergelerindendir. Deve oyununun icrasının temel amacı Salar olarak adlandırılan dinietnik kimliğin yeni nesillerin bilincine kodlanmasıdır ki bu türden nakli ya da yazılı anlatılar
gruplarda ‘biz’ duygusunu oluş- turur. Bu biz kavramı da kimlik ve aidiyet kavramlarını
beraberinde getirir. Bu süreç Salarlarda şu şekilde işlemektedir:
Kimlik → Kimlik
(Biz)
(Politik İmgeleme) ↓
Hatırlama) →
Hatırlatma
(Geçmiş Bağlantısı (Göç Hikâyesi)
↓
Kültürel Süreklilik → Yeniden Üretme
(Gelenek Oluşturma) (Ritüelleştirme, Deve oyunu)
Göç anlatıları (hikâye, efsane) Salarlarda daha biz kavramının oluşmadığı
Semerkant’tan çıkış ya da çıkarılış noktasına odaklanmaz. Bu anlatılar ve bunun tiyatral
şekli olan deve oyunu (deve oyna) kökence gerçekte Salar olsun ya da olmasın aynı geçmişi
paylaş- mak zorunda kalmış bir toplulukta ‘biz’ olgusunun temellendiği göç/sürgün süreci,
yeni vatan tutma ve göçün katılımcı- larına odaklanır.
Göç Salar tarihi için bir başlangıç- tır, Salarlar için ondan öncesi yoktur, Salarlar
bunu bir tarihi nokta olarak değil içerisinde olağanüstü vakaların geçtiği bir hatırlama
figürü olarak algılarlar. Burada önemli olan göçün ne zaman olduğu değil bu notaya denk
gelen olayın Salarların geçmişine etkisidir. Burada olan, ortak kimliğin oluşumu için bir
başlangıç noktasının kabulüdür.
Asmann kültürel bellek kavramı- nı, büyük ölçüde grup içinde anlamlı olarak
kabul edilen şeylerle özdeş görür (Assmann 2001: 27). Bu bağlamda göç hikâyeleri ve
deve oyununun tüm Salar toplumunun belleğinde aynı anlam içeriğine denk geldiğini
söylemek mümkündür. Asmann’a göre bellek ve hatırlamanın öznesi her zaman bireylerdir,
ama onlar anıları kurgulayan ‘çerçeveye’ bağımlıdırlar. Bir insan ve bir toplum geçmişi
sadece bağlantı kurduğu ilişki çerçevesinde yeniden kurabiliyorsa, bu ilişki çerçevesinin
dışında kalan her şeyi unutacaktır (Assmann 2001: 40). Salarlar özellikle deve oyununda
Semerkant’taki hayatlarına yer vermezler, Semerkant’tan sonraki noktaları, vakaları
hatırlarlar, hatırlananlar, göç yolunda geçilen-konulan yerler, yeni vatanlarına ulaştıklarında
kendilerini hoş bir şekilde karşılayan Moğollar, kutsal kitaplarını taşıyan beyaz deve,
öncüleri Karaman ve Akman Beylerdir.
Assmann’a göre, kendini ortak anı- ları olan bir toplum olarak kuran sosyal grup
geçmişini özgünlük ve süreklilik bakımından korur. Salarlar farklı olduklarını ve bulundukları
bölgede yerli olmadıklarının farkındadırlar ve bunu her fırsatta dile getirirler. Godmann’a
göre diğer sürgün edilmiş topluluklara nazaran Salarlar kendilerini mağdur olarak görmezler
aksine Salar topluluğunun önderleri ve işadamları göç ve sürgün konusunu günümüzde bir
kez daha Salarların seferber olmasında, genç kuşakların refah düzeyini yükseltmesinde ve
olumlu bir Sino-Müslüman kimliğinin oluşturması doğrultusunda kullanılan bir araç olarak
kullanırlar (2005a: 3; Mehmet 2007: 19).
Kültürel bellek kurumlaşmış bir bellek tekniği sorunudur, geçmişin belli noktalarına
yönelir. Burada da geçmiş olduğu gibi kalmaz, daha çok anın bağ- landığı sembolik figürlerle
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yoğunlaşır kültürel bellek için gerçek değil hatırlanan tarih önemlidir. Hatta kültürel
bellekte gerçek tarihin hatırlanan tarihe ve ardından efsaneye dönüştüğü söylenebilir.
Assmann’a göre efsane kurucu bir tarihtir, bugünü geçmişin ışığıyla aydınlatmak için
anlatılan öyküdür (Assmann 2001: 55). Nitekim deve oyunu da Türk soylu bu topluluğun
tarihinin özellikle bir noktasına odaklanır; göç. Oyun sembolik figürler üzerine kuruludur.
Salarların göç eden kısmı ana vatanlarında, iftiraya uğramışlardır ya da yöneticilerce
haksızlığa uğratılmışlardır, ancak oyunda bu konulara asla girilmez, tüm süreç idealize
edilir, bir çeşit devletlerin uyguladığı resmi tarih politikası benimsenmiştir.
Sebebi tam bilinmemekle birlikte gerçekleştiği kesin olan göç vakası, tüm Salarlarca
hatırlanan ortak belleğin kapsamına girmiş, bir tarihe dönüşmüş, yüzyıllar içinde bünyesine
olağan üstü gerçek dışı ögeleri de katarak efsaneleşmiştir. Anlatılan vaka sıradan değildir
ve sıradan olmayan şeyler daha kolay hatırlanır. Deve oyunu yalnızca düğünlerde icra
edilir. Bu oyununda karakterler (bkz., Jianzhong- Stuart 1996: 287); İmam Karaman, İmam
Akman, bir Moğol (temsili), deveyi canlandıran iki kişidir. Deve oyununun kültürel (ortak)
bellekteki işlevselliği ve önemini açıkça işaret eden iki nokta vardır;
(i) Oyunda Moğol sorar, Karaman Bey zorlu göç yolculuğunu, yeni vatan tutma sürecini,
Kuran’ın, onu taşıyan devenin kendileri için önemini anlatır, burada önemli olan nokta,
hazır bulunucu konumdaki seyircilerin Karaman Bey tarafından kendilerine sorulan soruları
onaylayıcı şekilde yanıtlayarak oyuna katılmalarıdır.
Bu yolla ritüelin ve içeriğinin bir önceki tekrarı ile olan uygunluğu denetlenir ve ortak
belleğe ait bilginin doğru bir şekilde yeni nesillere iletimi, kodlanması sağlanır.
(ii) Oyunun üçüncü bölümündeki ifadeler açık bir şekilde topluluğa ‘hatırla’ ve ‘unutma’
mesajı vermektedir; (bkz., Jianzhong- Stuart 1996: 287298-).
3. Bölüm
Moğol (Dışarıdan seslenir): Hey imam bugün çok uzun süre sahnede rolünü yerine
getirdin. Şimdi bunu niçin yaptığını da bize anlatır mısın? Seni çok dikkatli bir şekilde
dinliyoruz.
Karaman: Her zaman bizim bü- yüklerimiz ölmeden önce bize bu hikayeyi anlatmamız
ve her düğün akşamında gençler önünde canlandırmamızı vasiyet ederler. Çünkü gençlerin
binlerce kilometrelik yolculukla buraya gelişimizin ne kadar sıkıntılar içinde gerçekleştiğini
bilmeleri gerekir. Ayrıca bu oyun düğünlerin eğlenceli geçmesine de yardımcı olur. Doğru
değil mi beyler?
Seyirci: Evet. Bu doğru
Deve oyunu göç hikâyesinin efsaneleşmesinden sonra oluşmuş olmalıdır. Burada
nesir şeklindeki son derece ayrıntılı hikâye, formatlanıp oyuna dönüş- türülmüştür daha
kolay hatırlanılması için uygun hâle getirilmiştir. Hikâyedeki kimi figürler; deve, devenin
Salarlar için en uygun bölgede çökmesi ve oradan kalkmaması, sonra taş olması, terazilerle
toprağın suyun denkliğinin kontrolü… Bunlar hikâyeyi normalden farklı kılar, efsaneleştirir
ve bu hâliyle önemli, işlevsel bir verinin aktarımının sürekliliği sağlanmış olur.
Kimi hatırlama figürlerinin dini anlamları vardır. Göç hikâyesinde devenin üzerinde taşınan
Kuran, kültürel bellekte dinin etkisini gösterir. Bu dini kimliğin Salar etnik kimliğinin
bütünleyeni olduğunu gösterir. Salar = Müslüman koşutluğuna işaret eder.
Deve oyunu yoluyla geçmişle bağ- lantı kurulur ve grubun kimliği temellendirilir.
Grup üyeleri sırasıyla tarihini, kökenini, kimliğini öğrenir ya da genç bireyler burada temel
hedef kitle olmalıdır; daha önce bu işlemden geçmiş olanlar ya da bu bilince sahip durumun
dakiler ise hatırlama figürleri aracılı- ğıyla bunları belleklerinde canlandırarak kimliklerini
pekiştirir. Deve oyunu yoluyla kimliği pekiştirilmesi gündelik, sıradan bir olay değildir,
ritüelistik bir olgudur ve ritüelistik iletişimin nesnesini, aracını oluşturur.
Assmann iletişimsel bellek ve kültürel bellek arasındaki kutupları bir cetvel üzerinde
karşılaştırmıştır (Assmann 2001:59). Biz de çalışmamızda deve oyununun bu kutuplaşma
cetvelinin kültürel belleğe ait içerik, biçim, araçlar, zaman yapısı ve taşıyıcı özellikleriyle
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uygunluğunu gösteren bir cetvel hazırladık;
Kültürel Bellek

Deve Oyunu

İçerik

Efsanevi kö- ken tarihi, Göç-sürgün
efsanesi/hikayesi,
ulaşılmaz
geçmişte Salarların
ataları,
Şinhua’yı
yaşananlar
vatan tutma

Biçim

Planlanmış,
çok
iyi Tiyatral oyun
biçimlendirilmiş, törensel
iletişim, bayram

Araçlar

Kesin nesneleştirme, söz, Sahneleme, sorucevap; beyaz
görüntü ve dans yoluyla deve, Kuran, Moğol/ Tibetli
geleneksel
sembolik
kodlama, sahneleme

Zaman yapısı

Kesin geçmiş, efsanevi Mekanı belirli bir belirsiz geçmiş
bir geçmiş zaman
zaman

Taşıyıcılar

Uzmanlaşmış
taşıyı- cıları

gelenek [ø] ………… ……………

Assman, kendilerine bilgiyi taşıma yetkisi tanınmış kişiler olarak yani kültürel belleğin
özel taşıyıcılarına örnek olarak şamanları, ozanları, griotları, rahipleri, öğretmenleri,
yazarları, filozofları vermiştir (Assmann 2001: 57). Salarlar örneğinde olduğu gibi yazı
kültürüne sahip olmayan toplumlarda bellek aktarıcılarının uzmanlaşması, bu belleğe
yüklenen sorumlulukların gereğidir. Assman’a göre en önemli ve en zor olan sorumluluk,
anlatının kelimesi kelimesine aktarımının üstlenilmesi ve başarılmasıdır. Burada insan
belleği veri taşı- yıcısıdır ve yazının bir ön biçimi olarak kullanılır ki bu biçime özellikle
ritüel bilginin aktarılmasında rastlanır (Assmann 2001: 57). Bir grup içerisindeki
bireylerin bir olgu karşısındaki farkındalıkları farklı seviyelerdedir. Grupta bir kesim
yönetici, yönlendirici büyük bir kısmı ise, katılımcı ya da hazır bulunucudur. Salarlarda
deve oyunun özel icracıları yoktur. Ma Jianzhong ve Stuart’ın aktardığı bilgilere göre bu
oyun ilk olarak 1920’lerde iki ahun (Ahong) tarafından oynanmıştır (Ma Jianzhong, Stuart
1996:289).
Sözlü kültürün hakim olduğu topluluklarda kültürel bellek, metinlerden ziyade
danslar, oyunlar, gelenekler, geleneksel giysiler ile zaman içinde sü- reklilik kazanır.
Salarlar hâlihazırda bir yazı diline sahip değildir. Kültürel belleğe ait tüm üretimler (halk
edebiyatı ürünleri) ve veriler (ritüel kompozisyonlar) insan belleğinde saklanır ve sözel
yolla döngüselliği sağlanır.
Deve oyunu da tüm ritüellerde olduğu gibi “tekrarlama” ve “canlandırma”
işlevlerini içerir. Bu bağlamda kültürel belleği toplumun yazılı, sözlü ve görsel sanat
ürünlerinden ve törenler, gelenekler, inanışlar gibi ortak davranışlarından oluşan tüm
kültürel değerlerini bir bütün halinde algılayarak tanımlamak gerekmektedir. Schuyt ve
Schuijt’e göre ritüellerin icra edilen çeşitli rollerden ibaret olan bir tiyatro oyunu gibi
dramatik bir yapısı vardır (Schuyt; Schuijt, 1998:400). Deve oyunu da ritüel bir sunuştur,
tiyatral bir gösteridir. Bir düğün evinde davetliler ortamda hazır bulunur, bir nevi buluşma
gerçekleşir. Burada hemen hemen herkesin daha önce izlemiş olduğu deve oyunu yoluyla
kültürel kimlik (buradaki kasıt etnik-dini kimlik) vurgulanmış olur.
Sonuç
Deve oyunu sözel kültür içerisinde yaşatılan bir üretimdir, oyuna dönüştü- rülmüş
tarihî veriler topluluğudur. Sözel kültürün bir yönü sözel metne, bir yönü ritüelistik
icraya dayanmaktadır. Kültü- rel kimliklerin çekirdeği bir dizi tarihsel olaya başvurularak
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kurulur. Deve oyununun özü olan göç anlatısı tarihsel olaylardan bahseder. Sözü edilen
bu anlatı, anlatılan bir öyküden öte, oyun biçiminde canlandırılan bir külttür. Nasıl
oynanacağı saptanmış olan ve ona göre yerine getirilen bir ritüeldir.
Bu tören dini kodlar yüklenerek şimdiki zaman diliyle anlatılmaktadır. Simgesel
ögelerle donatılmış bu oyun kültürel belleği destekleyen bir işleve sahiptir. Törenler
yalnızca varolanı dillendirici bir nitelik taşımaz. Törenlerin, onları gerçekleştirenlerin
yaşamlarına değer ve anlam kazandırma güçleri de vardır. Tüm törenler yinelenir ve
yineleme, kendiliğinden geçmişin kesintisiz sürdüğünü düşündürür. Kültürel kimliğe
ait unsurlar birtakım simge ve kodlarla kültürel bellekte saklanır. Kültürel bellekte
kodlanmış kültüre ait unsurlar ritüel, tören, gelenek gibi araçlarla kuşaklar arası
taşınır. Kültürel bellekte mutlak bir hatırlama söz konusu değildir. Ancak temel unsurlar
korunmak şartıyla toplumun gizli sözleşmeler şeklinde oluşmuş kabulleri ritüeller
vasıtasıyla canlandırılır ve tekrarlanır.
Salarlara ait göç anlatısı, temel unsurları muhafaza edilerek deve oyunu adıyla
dramatize edilip düğün ritüeli içinde canlandırılmakta ve tekrarlanmaktadır. Oyunda
Karaman adlı figürün bizzat dillendirdiği gibi oyunun başlıca iki işlevi vardır. Birincil işlevi
kültürel belleğin canlı tutulması; ikincil işlevi ise eğlencedir. Söz konusu efsane ve oyun
içinde taşıdığı birtakım simgelerle ve dini kodlarla Salar kimliğinin korunması ve sonraki
kuşaklara aktarılmasında önemli bir işleve sahiptir. Göç anlatıları ve deve oyunu Salar
olarak adlandırılan bu Türk soylu topluluğun, etnik kimliğine çekirdek teşkil eden ortak
deneyimi [göç/sürgün; yeni bir vatan tutma] canlı tutar, dünü bir ritüel içerisinde bugüne
taşır.
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İthaf
Arzu ve dilekleri gerçekleşmeden 27. 11. 2017 tarihinde Hakka Yürüyen sevgili
cananım, çocuklarımızın yetişmelerinde büyük emek harcayan, verdiği büyük anlayış,
sabır ve özveri dolayısıyla çalışmalarım ve yazmış olduğum eserlerim biraz da onun
eserleridir. Eserlerimi sevgili eşimin aziz hatırasına ithaf ediyorum.

Fatımıyat
Kutlu Yürüyüş
Kutlu ay, kutlu gecede
İsneyn gecesinde,
Güle güle,
Hakka yürürdü Fatma Han
Kaldı arkasınca ağalaya ağlaya,
Kolları koltuğunda Çoban,
Akar gözlerinden yaşla kan,
Yan Çoban yan…
Bugün öldü annem,
Bugün öldü babam,
İşte bugün kaldım öksüz,
Cananın,
Yaşamayı nedeyim sensiz.
Ey vah,
Canan, gönlümü alıp gittin,
Sen Hazret’in gölgesinde uyudun,
Ben de o sahrada;
Mecnun gibi dolanıp durdum,
Sahranın kumlarını başıma savurdum.
Canan, cihanı nedeyim sensiz,
Bu evrende kaldım kimsesiz.
Ne olur canan sesime ver bir ses,
Ya bana gel ,
Ya beni lahdine al.
Gönlümden bir ses,
Dağılır dalga dalga,
Dağılır Necef sahrasına,
‘‘ Békâsam
Sâkı doldur ver kâsem
Senden ayrı düşeni
(cananın, sevgilim)
Onda bildim bekâsam.

Geceler

Geceler,
Hay havar geceler,
Gam, keder, üzüntüler,
Kaf dağı gibi
Üstüme çöker.
Canan terk etti beni,
Bu geceler.
Otuz dokuz yıl,
Bir rüya gibi, geçti bu geceler.
Sordular kaç gündür?

Prof. Dr. Çoban Uluhan

Hakka yürüyeli,
Dedim kırk yıl …
Dediler yanlışsın,
Kırk gündü gideli;
Dedim, bunu gönlüme sorun…
Ey vah cananım;
İsmin dudaklarımda heceler,
Ruhum Necef sahrasında, geceler.
Geldim bu gün türben başına,
Koydum dudaklarım mermer taşına.
Yürekten sesleniyorum,
Sevgilim, cananım,
Ya bir ses ver sesime,
Ya da aç lahdini al beni yanına.
Kerem bir ah çekti,
Yalnız kendini yaktı.
Eğer ben bir ah çekersem,
Yedi iklimi yakarım
Gönlümden bir ses yükselir:
‘’Ben dayanam
Aç sinev be dayanam
Kerem aşkından yandı
(cananım, sevgilim)
Ümit var ben de yanam.
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İmlamızın Bazı Sorunlarına Çözüm
Teklifleri
(Spor Medyasından Örneklerle)
İmla, yazımda birliği sağlamak üzere ortaya
konmuş kurallar bütünüdür. Ancak imlada
geleneklerin de yeri vardır. Bu geleneklerin
oluşması da zamana bağlıdır. Bizde ise
Latin harflerine geçişle birlikte yepyeni bir
imla oluşmuş; ancak bu yeni imla birçok
tartışmayı da beraberinde getirmiştir.
Geçmişte imlaya ideolojik anlamlar da
yüklenmiş, neredeyse her yazarın kendine
has bir imlası olmuştur. 1983’ten sonraki
yıllarda, Türk Dil Kurumunun çıkarmış
olduğu imla kılavuzunu beğenmeyen kişi
ve kurumlar alternatif imla kılavuzları
da çıkarmışlardır. Günümüzdeyse basın
yayında, televizyonlarda ve tabelalarda çok
farklı imla tutumlarıyla karşı karşıyayız.
Ayrıca,
dildeki
gelişmeler
yepyeni
kelimelerin ve sözlerin nasıl yazılacağıyla
ilgili sorunları da beraberinde getirmektedir.
Biz de bu yazıda spor medyasında
gözlemlediğimiz bazı yazım biçimlerini
ortaya koyup bunlarla ilgili meseleleri
tartışmaya açmayı düşünüyoruz.
Futbol takımlarının adlarından sonra kesme
işaretinin durumu:
Futbolda birçok takım, kurulmuş olduğu
şehrin adının sonuna “spor” kelimesinin
eklenmesiyle
adlandırılmaktadır:
Trabzonspor, Kocaelispor, Şanlıurfaspor,
Denizlispor,
Diyarbakırspor
vb.
Spor
medyasında ise bu takımların adlarının
sonunda yer alan “spor” kelimesi dilde
ve yazıda tasarruf kaygısıyla atılmakta,
yalnızca o şehrin adı kullanılmaktadır. Buna
aşağıdaki örneği verebiliriz:
Gaziantep, evinde Trabzon’u yendi: 2 - 0. 2
Bu örnekte “Gaziantep” ve “Trabzon”
kelimeleriyle
kastedilen,
elbette
Gaziantepve Trabzon şehirleri değil o
şehirlerin
futbol
takımlarıdır.
Futbol
1

Okutman, Süleyman Demirel Üniversitesi, Doğu Yerleşkesi,

Ertokuş Bey Derslikleri, Türk Dili Bölümü Başkanlığı, B-105
ISPARTA, kerkuklu7@hotmail.com
2

http://sayfala.com/futbol/gaziantep-evinde-trabzonu-

yendi-24944-0- (Erişim: 23 Temmuz 2015)
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Önder Saatçi
takımları da birer kurum olduğuna göre
-kanunlarımıza göre spor kulüpleri birer
dernektir- bu gibi yerlerde takım adlarından
sonra kesme işareti kullanılmamalıdır. Bu
hususta, TDK’nin çıkarmış olduğu 2012
tarihli(27. Baskı) Yazım Kılavuzu’ndaki uyarı
notu aynen şöyledir: Kurum, Kuruluş, Kurul,
birleşim, oturumve işyeri adlarına gelen
ekler kesmeyle ayrılmaz: Türkiye Büyük
Millet Meclisine, Türk Dil Kurumundan,
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığının,
Bakanlar Kurulunun, Danışma Kurulundan,
Yürütme Kuruluna, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin
112’nci
birleşiminin
2’nci
Oturumunda, Mavi Köşe Bakkaliyesinden
vb. 3
O hâlde bu uyarı notuna göre, yukarıdaki
cümlede “Trabzonu” kelimesinin kesme
işareti konmaksızın yazılması gereklidir.
Ancak, spor medyasındaki yaygın tutum
bu gibi adların sonunda kesme işaretinin
kullanılması
yönündedir.
Bu
yazım
biçimi,“Trabzon”
kelimesinin
temelde
bir özel ad oluşundan kaynaklanmıştır,
denebilir. Hâlbuki, yukarıda da ifade edildiği
3

Ş. Halûk Akalın, vd, Yazım Kılavuzu, TDK Yayınları, Ankara

2012, s. 39.

gibi, ne TDK’nin Yazım Kılavuzu’nda ne
deDil Derneği Yazım Kılavuzu 4 ile Ö. Asım
Aksoy başkanlığındaki bir kurul tarafından
hazırlanmış Ana Yazım Kılavuzu’nda 5 böyle
bir yazım biçimini haklı çıkaracak herhangi
bir kurala rastlamıyoruz.Yabancı futbol
takımlarınınadlarının da birçoğu o kulübün
bulunduğu şehirle aynı olduğundan ve
birçok özel addan -bu arada yer adlarındansonra imla kurallarına göre kesme işareti
konacağından bu gibi durumlarda, gerek
yazı yazanın gerek okuyucunun zihninde bir
kurumdan ziyade bir şehir canlanmaktadır.
Her bir futbol takımının sosyal açıdan o
şehri temsil ettiğini de dikkate aldığımızda,
bu yazım biçiminin yerleşmesinin ardındaki
gerekçeler daha belirgin bir şekilde ortaya
çıkmış olur. Hatta, kesme işaretinin bu gibi
durumlarda kullanılmasının bazı anlam
karışıklıklarını önleyeceği de söylenebilir.
Aşağıda, internetten alınan bazı spor
haberlerindeki
cümlelerdebir
kısım
yabancı takımların adlarından sonra kesme
işaretinin nasıl kullanıldığı görülmektedir:
Lazio, LevskiSofya’yı, 2. Villarreal ise lider
Salzburg’u ağırladı. 6
İsviçre’de
Basel
35.
Haftada
7
Aarau’yudeplasmanda 3 - 1 yendi.
Fransa liginde iyi bir çıkış yakalayan Lille,
14. haftada konuk ettiği Toulouse’u de
yenmeyi başardı. 8
Juan Pablo PinoBastia’ya transfer oldu. 9
Anderlecht,
Hazırlık Maçında Lazio’yu
Yendi. 10
Bu cümlelerde geçen ve sonu ünlüyle
biten yabancı takım adlarının sonuna
gelen Türkçe çekim eklerinin kesmeyle
ayrılması özel adın daha iyi algılanmasına
da yaramaktadır, diyebiliriz. Kesmeişareti
kullanılmadığı takdirde ise kaynaştırma
sesi y’nin, adın bir parçası gibi anlaşılması
4

Özgür Aydın, vd, Yazım Kılavuzu, Dil Derneği Yayınları,

Ankara 2002, 488 s.
5

Ö. Asım Aksoy, vd, Ana Yazım Kılavuzu, Adam Yayınları,

İstanbul 1994, 281 s.
6 http://www.ligtv.com.tr/haber/salzburg-tulum-cikardi(Erişim:
23 Temmuz 2015)
7 h t t p : / / w o w t u r ke y. c o m / f o r u m / v i e w t o p i c .
php?p=3659105(Erişim: 23 Temmuz 2015)
8

ihtimali yok değildir.
Bu yaygın tutum spor medyasında o derece
benimsenmiştir ki herhangi bir şehrin adını
kullanmayan kulüplerden söz edilirken dahi
kesmeli yazılış iyice yer etmiştir. Aşağıdaki
örnekler bu yazım biçiminin daha başka
göstergeleridir:
Skulason, Gençlerbirliği’ne transfer oldu. 11
PTT 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor’da,
teknik direktör Yılmaz Vural görevinden
ayrıldı. 12
Yukarıda da belirttiğimiz gibi imlada
geleneklerin de yeri vardır. Bu yazım biçimi
her ne kadar TDK Yazım Kılavuzu’ndaki
kurallara uymasa da bu hâliyle devam edip
gidecektir. Öyleyse, bundan sonra basılacak
kılavuzlarda, kesme işaretinin kullanıldığı
yerlerin bilgileri sunulurken, bu hususun
da bir istisna olarak belirtilmesinde yarar
vardır, kanaatindeyiz.
Sonunda b,c,d,g bulunan yabancı takımların
adlarından sonra ünsüzle başlayan eklerin
yazılışı:
TDK’nin 2012 tarihli Yazım Kılavuzu’nda
sonu p, ç, t, k ünsüzleriyle biten Türkçe kişi
ve yer adları üzerine ünlüyle başlayan eklerin
getirilmesinde özel adların sonundaki
tonsuz
ünsüzlerin
yazıda
korunduğu;
ancak telaffuzda tonlulaştırıldığı bilgisi
yer almıştır: Kerkük’e (Kerküğe), Tokat’a
(Tokada), Suruç’a(Suruca) vb.13 Fakat,
yabancı özel adların (bu arada yabancı yer
adlarının) nasıl yazılacağı bilgisinin verildiği
bölümde ise sonunda b, c, d, g ünsüzleri
barındıran yabancı yer adlarının üzerine
bulunma ve ayrılma hâli eklerinin(-da/-de/-ta/te,-dan/-den/-tan/-ten) nasıl getirileceğine
dair bir bilgi verilmemiştir. İncelediğimiz
diğer kılavuzlarda da (Dil Derneği Yazım
Kılavuzu ve Ana Yazım Kılavuzu) bu hususu
aydınlatacak bir bilgiye rastlamış değiliz.
Spor medyasında ise bu gibi adlar taşıyan
kulüplerin adlarının sonuna bulunma ve
ayrılma hâli ekleri getirilirken aşağıdaki
tutum benimsenmiştir:
Manchester United’danRamos’a servet!
İngiliz ekibi Manchester United, Real
Madrid’den ayrılmak isteyen SergioRamos
konusunda
temaslarını
hızlandırmaya

http://www.sondakika.com/haber/haber-lille-yenilmezligini-

9-maca-cikardi-15347180-0-/(Erişim: 24 Temmuz 2015)

11

9

genclerbirligine-transfer-oldu-194877.html (Erişim: 23 Temmuz

http://tr.eurosport.com/futbol/fransa-ligi/20142015-/

http://www.tr thaber.com/haber/spor/skulason-

juan-pablo-pino-bastia-ya-transferoldu_sto4378952/stor y.

2015)

shtml(Erişim: 24 Temmuz 2015)

12

10

osmanlispordan-ayrildi-161203.html (Erişim: 25 Temmuz 2015)

http://www.haberler.com/anderlecht-hazirlik-macinda-

lazio-yu-yendi-7521821-haberi/(Erişim: 24 Temmuz 2015)

13

h t t p : / / w w w. t r t h a b e r. c o m / h a b e r / s p o r / v u r a l Yazım Kılavuzu, TDK Yayınları, Ankara 2012, s. 3940-.
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başladı.
Yıldız
savunmacının
Real
Madrid’de
mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini
yönetime
bildirmesinin
ardından
…14
15
BorussiaDortmund’da Nuri Şahin farkı
Hamburg’da forma giyen ünlü futbolcu
Marcelo Diaz, silahlı saldırıya uğradı. 16
Görülüyor ki spor medyasındaki yaygın
tutum bu gibi adlardan sonra bulunma ve
ayrılma hâli eklerinin getirilişinde telaffuzun
değil, yazılışın esas alınması yönündedir. Bu
durumda, yazım kılavuzları düzenlenirken
artık gelenekleşmiş olan bu imla tutumunu
da yabancı özel adların nasıl yazılacağı ile
ilgili bölümlerde belirtmek gereklidir.
Spor etkinliklerinin yazımı ve kesme
işaretinin kullanılmasıyla ile ilgili sorunlar:
Spor
medyasında
bazı
futbol
organizasyonlarının adından sonra gelen
çekim eklerinin de kesme işaretiyleayrıldığı
görülmektedir. Burada öncelikle, bu gibi spor
organizasyonlarının özel ad olma özelliğinin
vurgulanması gereklidir. Bir başka deyişle,
kılavuzlarda büyük harflerin kullanıldığı
yerler (bu arada özel adlar) hakkında bilgi
verilirken böylesi organizasyonların da
o bölümdeki ilgili maddede yer alması
gereklidir. Çünkü, TDK’nin 2012 tarihli Yazım
Kılavuzu’nda büyük harflerin nerelerde
kullanılacağı ile ilgili bilgiler verilirken 23.
maddede “kurultay, bilgi şöleni, çalıştay,
açık oturumvb.” adların her bir kelimesinin
ilk harfinin büyük yazılacağı 17 belirtilmişse
de bu gibi spor faaliyetlerinden söz
edilmemiştir.Yukarıda
anılan
maddenin
sonunda “vb.” kısaltmasıyla bu türlü spor
etkinlikleri de o maddenin kapsamına alınmış
olsa bile, biz bunların da o madde içinde,
“spor etkinlikleri” ibaresiyle yer almasının
daha uygun olacağı düşüncesindeyiz.
Bu gibi etkinliklerin adlarının kesmeyle
ayrılıp ayrılmayacağı meselesinegelince,
bu hususun da yazım kılavuzlarında bir
şeklide belirtilmesinin yararlı olacağı
kanaatindeyiz.
Çünkü,
TDK’nin
2012
tarihli Yazım Kılavuzu’nda yukarıda anılan
kurultay, bilgi şöleni, çalıştay ve açık
oturumların adlarını oluşturan kelimelerden

her birinin baş harfinin büyük yazılacağı
hükmü açıkça ifade edilmişse de 18 kesme
işaretinin kullanıldığı yerler sıralanırken
bu gibi adların kesmeyle ayrılacağına dair
bir madde bulunmamaktadır. Buradan
hareketle, bu tür spor etkinliklerinin
adları
yazılırken
kesme
işaretinin
kullanılamayacağı anlaşılmaktadır. Oysa,
spor medyasında futbolla ilgili çeşitli
lig, turnuva ve şampiyonaların adlarının
yazımında
kesmeli
yazım
biçiminin
benimsendiği gözlenmektedir:
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. ön eleme
turunda yapılan rövanş maçlarının adından
9 takım üst tura çıktı. 19
Trabzonspor
Teknik
Direktörü
ŞotaArveladze, “2.maçta daha iyi sonuç
alarak Avrupa Ligi’ne devam etmek
istiyoruz.” diyekonuştu. 20
MedipolBaşakşehir’in
UEFA
Avrupa
Ligi’ndeki rakibi AZ Alkmaar.
21
Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son
yıllardaki adıyla Süper Lig’de geride kalan
56 sezonda en fazla gol atan futbolcu Hakan
Şükür oldu. 22
Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe,
21-’lik
galibiyetin
rövanşında
evinde
Bursaspor’a 30- yenildi ve turnuvaya veda
etti. 23
Bazı spor etkinliklerinin icrası sırasında
çeşitli kümeler ve gruplar belirlenmekte; bu
sınıflandırmalara da birer ad veya numara
verilmektedir. Bu gibi adlandırmaların, o
spor etkinliğinin adının bir parçası olduğu
düşünülerek bunların da spor medyasında
hem büyük harfle başlatıldığı hem de bu
gibi grup veya küme adlarından sonra gelen
çekim eklerinin kesme işaretiyle ayrıldığı
gözlenmektedir. Aşağıda bu yazım biçiminin
örnekleri görülmektedir:
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta oynanan
Centone Karagümrük-Pendikspor maçının
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ndan-elendi-7334697-haberi/ (Erişim: 23 Temmuz 2015)

Akalın, vd, age, s. 17.

http://www.haberler.com/fenerbahce-turkiye-kupasi-

son bölümünde yaşanan taraftar olaylarında,
bir kişinin el parmağı koptu.24
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda
Galatasaray, deplasmanda Alman ekibi
Borussia Dortmund’a 41- yenilerek, gruptaki
şansını önemli ölçüde kaybetti. 25
Manisa 2. Amatör Küme’deoynanan YağcılarHamzabeyli maçında hakem 15 futbolcuya
kırmızı kart gösterdi.
26
Bu durumda, kılavuzlar hazırlanırken
medyadaki bu yaygın tutum gözetilerek
hem büyük harflerin hem de kesme
işaretinin kullanımı ile ilgili bilgilerin
verildiği bölümlerde, bu gibi adların birer
özel ad olduğu hususu açıkça belirtilmeli
ve bunlardan sonra gelen çekim eklerinin
kesme
işaretiyle
ayrılacağı
kayda
geçirilmelidir.
Yukarıda işaret ettiğimiz sorunlar ve
ilgili örnekler elbette sunduklarımızla
sınırlı değildir. Bizim tekliflerimiz de bu
hususta söylenmiş son söz olma özelliği
taşımamaktadır.
Ancak
yazının
bilgi
aktarımındaki rolü düşünüldüğünde imlanın
belli bir disiplin içinde olması gereği de
inkâr edilemez. Türkçemizin gelişmesine
bir nebze olsun katkıda bulunmak kaygısıyla
kaleme almış olduğumuz bu kısa yazıdaki
tekliflerimizin gerek bilim gerek medya
çevrelerinin dikkatini çekmesini ümit
ediyoruz.
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Edebiyatta Ortadoğu
“Hüseyin Cavid`in İblis Faciasında
Ortadoğu`nun Dramatik Tarihi”
Hayatı: 24 Ekim 1882` tarihinde
Nahçıvan`da dünyaya gelmiş Hüseyin Cavid
efendi Azerbaycan edebiyatının en çok okunan,
en çok konuşulan filozof yazarlarındandır.
O`nun şahsiyetinin, eğitmen dünyagörüşünün
şekillenmesinde bir sıra Avropa ülkelerine
etdiği siyahetlerin derin etkisi vardır. İran ve
Türkiye`de tahsil alması, mahsus da İstanbul
muhiti O`nun sanat anlayışını ve fikriyatını
sürekli beslemişti. Hayatının beş yılını
İstanbul’da geçirmiş Cavid efendi, bu yıllarda,
Türkiye matbuatı ile de yakından ilgilenmiş,
türkçülüк, islаmçılık ve çağdaşlık idеyаlаrı ile
tаnışmak imkаnı kаzаnmıştı. Sovyet döneminde
Azerbaycan edebiyatının yegane “efendisi” ve
“İstanbul mümessili” olan Cavid Efendi diline,
uslubuna, düşüncelerine, eserlerini İstanbul
Türkçesi ile kaleme almasına göre takip ve
tenkit edilmişti. Bölşevikler-sosyalist rejim,
Doç. Dr. Lütviyye Asgerzade
ısrarla O`nu çizgisini değiştirmeye, “doğru
Azerbaycan Milli Blimler Akademisi
yol”a davet etseler de muvaffak olamayınca
binlerce Müslüman Türk aydını gibi Sibirya’ya sürülmüş, 1941` yılında Sibirya`da vefat
etmişti. Yaratıcılığı Doğu estetik fikir tarihi, dünya romantizm gelenekleri ile bağlı olmuş
Cavid efendi beşeri problemleri içine alan manzum faciaları; “Şeyh-i Senan”, “Ucurum”,
“Peyğamber”, “Topal Timur”, “Seyavuş”, “Hayyam” ile edebiyatda yeni bir merhele
yaratmıştı. 1918`de Оrta Dоğu`nu içine alan en sеnsаsiyon “İblis” fаciasını yazmıştı.
ОRTA DОĞU: XX yüzyılın sоnunda Оrta Dоğu`da başlanan savaşlar XXI yüzyılda hala da
davam edir. Senelerdir savaş meydanına çevrilmiş Orta Doğu`da mehzepler savaşı gün
geçtikce savaş alevini daha da güclendimekte, eski kaysakları da yandırmakta, coğrafi
hudutları böyümektedir. Bahreyn, Irak, Livan, Filistin, Türkiye, Suriye, hatta Mısır, Oman,
Sudan, Yemen vb. ülkelerde sonu bitmeyecek gibi görülen savaşlara sebep ola bilecek
karşıdurmaların İlk işaretleri gösterir. Orta Doğu`da yaşananların memarisi olan Garp
müslüman dünyasının ideolojik düzlemde çalkalanmasını, proseslerin hanki mecrada
davam edeceğini şimdiki halde yalnız seyir halındeler.
Hala bir kaç sene önce “New York Times” (ABŞ) gazetesinde verilmiş haberdeki
haritada Orta Doğu`nun alacağı şekil gösterilmişti. 28 Eylül 2013` tarihli Robin Rayt imzalı
tahlilde Orta Doğu`da 5 devletin paralanarak nice 14`e kadar artacağı bildirilmişti. «Yavaşyavaş Orta Doğu`nun haritası yeniden cizile bilir» denilen tahlilde, Sudi Arabistan`ı, Yemen,
Suriye, İrak, Liviya gibi ülkelerin bir kaç yere bölündüğü görülür. “New York Times”`ın yeni
Orta Doğu prognozuna bakılırsa 5 ülkeden 14 ülke yaranacak, yaani İrak`ın doğusunda bir
kürd bölgesi, ortasında bir sünni devleti, başkent Bağdat`ın güneyinde de bir şie devleti
kurulacak. İŞİD terror teşkilatının Irak ve Suriye`deki strateji önem taşıyan arazileri ele
geçirmesi, “New York Times” gazetesinin yayınladığı, akabinde ihtimal olunan Orta Doğu
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senariolarını ehtiva eden haritanı da gündeme getirir. «5 ülkeden 14 ülke yaranacak» başlığı ile verilen harita ve Robin Rayt imzalı Orta Doğu tahlili, Liviya, Suriye, İrak, Sudi
Arapistan`ı ve Yemen`deki etnik ve mezhebsel gerginlikleri ele alıp, regionu gözleyen
ekonomi ve siyasi bühranların olacağını gösterip. İblisane (şeytani) bir düşünce ile hazırlanan
bu haritanın oluşturulması için yıllardır Orta Doğu`da yapılanlar malum. Bir edebiyat adamı
gibi nitelendirsek, nefsin petrоl (enerji) herisliğinden şehirlerin, kültürlerin, insanların
ölmesine rağmen Оrta Dоğu`da yıllardır tüğyan eden İblis (Garp) dur durak tanımıyor. Dünya
var olandan İblis`e uyanlar, оnlara yardım edenlerle yanaşı, savaşa-şere-İblise nefret, lanet
edenler de var. Tesüf ki, Melek`le İblis`in, İyilikle Kötülüğün savaşında hala ki, Kötülük baş
röldedır.
Edebiyatda İblis-Şer imgesi: Gerek sözlü, gerekse de yazılı edebiyatımızda İblis imgesine
defalarca mürаciat еdilmişti. Avrupa ve Rus edebiyatında Оrtа asırlardan yüzü beri
Dаntе`nin “İlаhi kоmеdi”, Bеlmоnt`un “Tebliğci İblis”, Kаldеrо`nun “Еcаzkаr sеhrbаz”,
Miltоn`un “Yitirlimiş cennet”, Bеl Cоnsоn`un “Şеytаn”, Mаrlо`nun “Dоktоr Fаust”, Hötе`nin
“Fаust”, Bаyrоn”un “Gаbil”, Lеrmоntоv`un “Dеmоn”, Hakverdiyev`in “Peri cadu”, “Hоrtdаnın
cehennem mektuplаrı”, A.Şaik`in “İblisin huzurunda” eserlerine İblis -Şer çeşitli tarafları
ve tezahürleri ile konu olmuştu. Bu yazılanlar icerisinde Cavid efendinin yazdığı “İblis”
faciasının önemli yeri var Yazarın eserine Dоğu mitolojisinde ve İslаm`dа kök sаlmış,
mitoloji imge оlan İblis ismini vermesi bir çоk şeylerin habercisidir. Cavid efendi, savaş
kоnusunu ele aldığı bütün eserlerinde; “İblis”, “Tоpаl Timur”, “Seyаvuş”, “İblisin intikаmı”
vb. savaşı beşerin felaketi gibi görmüş, İblisin-şerin töretdiği facia gibi algılamış, bu
prоblemin halli için insanların, mahsus da büyük devlet başcılarının humаnizm ve dеmоkrаtik
düşüncesi etrafında birleşmesini önemli saymıştı. “İblis” faciasında bir asr bundan önce
Оrta Dоğu`da - tarihde ve toplumda yaşanan оlaylara dоkunmuş Cavid efendi, “İblis”i
yazana kadar iyilikle kötülüğün savaşını “Hübuti-Аdem”, “İşte bir divаneden”, “Dün ve bu
gün”, “Harp ve felaket” gibi şiirlerinde; Şеyh Mervаn, Pаpаs, Аnjеl ve Еdmоn gibi imgelerle
dramalarında “İblis”teki Аrif imgesinin seleflerini yаrаtmıştı. “İblis”in yazılma tarihine
bakılırsa, bu tarih I. Dünya savaşı`nın bitdiyi, türklüğe, “Türk birliyine rus müdahilesinin
güclenmesi ile üst-üste düşür. “İblis”in simvоlik şekilde yаzılması da bu sebeptendir. Eser
“bаşdаn sonuna sanatsal semboller, sembolik işaretler, tezаtlı fikir üzerine inşa edilmiştir”
(Turan, 2007:145).
Çin`li yazar Lu-Sin “Aptalın günlüğü” eserinde yazır: «Ben tarih kitabını açtım. Her sayfası
“insаnseverlik”, “ahlаk”, “fazilet” kelimeleri ile dоludur. Birden satırlar аrаsındаn оkudum
ki, bütün dünya “insаn eti yеmek” sözünden ibаretdir” (Lui Sın,1954: 6465-). Lui Sın`ın tarih
kitapında sayfalar arasından оkudukları sanki XXI y.y. Оrta Dоğu`sunu tarif eder gibidir. Not
edelim ki, XX y.y. başlarında Оrta Dоğu`dakı durum şimdikinden farkı değildi. XX ve XXI y.y.
başlarında Оrta Dоğu”da yaşananları karşılaştırırken 100 yıllık zaman diliminde değişen
bir şey оlmadığını gözlemlemek о kadar da zоr deyil. Bu gün Оrta Dоğu`da yaşananlar
edebiyata, şiire, filme kоnu оlduğu gibi XX y.y. başlarında da Cavid efendinin yartıcılığına
kоnu оlur. Yazar bu coğrafyaları, medeniyetin doğduğu yer olarak düşündüğü Orta Doğu’nun
tarihini, dününü ve bugününü karşılaştırıp çeşitli imgeler üzerinden anlatır. Cavid efendini
endişelendiren ne idi?
XX y.y. başlarında uzun süren devlet geleneği olan Osmanlı İmparatorluğu’nun durumu
o kadar da iyiyie getmirdi. İstanbul Avrupa birlikleri`nin tehtiti altındaydı. Osmanlı
İmparatorluğu`nu yok etme fırsatı bulmaya çalışan Hristian Avrupa`sı için böyle bir fırsat
XX y.y. başlarında doğmuştu. Türkiye`nin durumundan rahatsız olan Cavid efendi “Orta
Doğu`nun dramatik tarihini ifade etme gereği ile “İblis» faciasını yazmışdır.
“İblis”te Orta Doğu: Eserde Orta Doğu halklarının sosyal, politik ve manevi hayatında I.
Dünya Savaşı’nın faciaları, bütövlükte Avrupa`nın Orta Doğu` siyaseti, kısacası “İblise
uymuş beşeriyyet”in resmi cizilir; «Tоplаr vеriyоr aleme dehşet,/Dehşet! Kоpuyоr sanki
kıyamet./Yağmur gibi gökten yağar ateş!.../Ateş!... Karalar, dalğalar ateş!... (Cavid, 2007: 9).
“Sanki kıyametin kopduğu» olaylar Orta Doğu`da - Bağdat civarında - “Dışarısı yeşilliklerle
mühat bir çardak, içerisi hesirle döşenmiş sade bir gülbecik... Ağustos, ikindi çağında”
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başlar; Arif bir tarafta ahşap bir karyola üzerinde eline tekye ederek, uzanıp düşünceye
dalmış, çevrede fırtına, yıldırım çagışı, trampet sedaları, top, tüfek, bomba partlayışları...
Karşıda, sahnenin nihayetinde iki büyük göz (pencere) ateşler, alevler icinde, dehşetli bir
savaş tarif eder. Gözlerin birinde İblis, diğerinde Melek görüner” (Cavid, 2007:8), sonrasında
olaylar Türkiye`ye gecer (günümüzde оlduğu gibi).
Sahnenin derinliklerinde tesvir оlunаn savaş sahneleri ve zаbitlerin kоmаndolаrı аrаsındа
оlаn tezаt İblis ve Meleğ`in dialоgundа daha da derinleşir. İblis memnun kahkahalarla: “
Deryаlаrа hükm еtmede tufаn,/Sahrаlаrı sаrsıtmаdа vulkаn,/Sеller gibi аkmаktа kızıl kаn,/
Cаnlаr yаkаr, еvler yıkаr insаn” – derken; Melek: “Yа rabb, bu ne dehşet, ne felаket?/Yа
rabb, bu ne vahşet, ne zelаlet? / Yоk kimsede insаfü mürüvvet/İblisemi uymuş beşeriyet!?
(Cavid, 2007: 9) – deye sarşılmış halde sual eder. Bаğdаt civаrındаkı sаkit hayаtlа
savaş sahneleri аrаsındаkı zıdlık, insаnı kötülüğe sevk еden İblis`le, iyiliye davet edib,
kötülüklerden sakındıran Melek imgesinin esere müdаhilesi ve tezаtlı fikirleri oyunun
çelişkilere dayandığını, sоn neticede facia ile tаmаmlаnаcаğını gösterir. İblis`e uyup оnun
siyаsetinin kurbаnı оlаn insanlığa yardım etmekte аciz kalan Melek Tаnrı`yа dil аçıb beşer
için yаlvаrır. Nefsinin kurbаnı оlаn beşeriyet öyle bir hаlа gelmiş ki, Meleğ`i аğlаdır, İblis`i
güldürür. İblis savaş, Melek sulh çаğırışlаrı edir. İblis insanın halinden ne kadar memnun
ise, Melek, “Beşeriyyetin İblis`e uymasından (Cavid, 2007: 98) bir o kadar müteessirdir.
Fаcianın еkspоzisiyаsı (başlanğıcı) оlаn bu küçük sahne olayların iniş çıkışları ve olasılık
dalgası, gerçekçi görüntülerin katılımıyla gerginleşiyor. I. Dünya savaşı`nın sanatsal aksi
olan bu eserde yazar, Doğu ve Batı hayatını, sosyal, ruhsal ve siyasi moralini ve yaşamak
için çırpınan Türk halkının mutlu yaşamına engel olan tüm manieleri Arif, İblis, Elhan
karakterleri ile betimlemişti. Arif Orta Doğu`nu, İblis Batı`nı anlatır.
Yaşanan оlayların nedenini bir türlü anlayamayan Doğu`nun müteessir çocuğu Аrif Tаnrı`yа
murаciatla; “Ey varlığı yok, yokluğu vardan daha dilber” (Cavid, 2007: 910-) - derken
Doğu`nun soyut felsefesine karşı geliyor, içindeki bu ikileşmeden çılğına dönür. Kafasınını
meşkul eden sorulara cavab bulamazken bir taraftan da sürekli ve şehvetli kahkahalarla
yеrden, аteşler içinden çıkan İblis böyük küdret оlmаsındаn konuşur, lаübаli kahkahalarla
uzаklаşıp gеdir. Аrif`i düşündüren, bütün zamanların ariflerinin arayıp bulamadığı ezeli ve
ebedi bir hikmetti; kemаl zafer çalacak, yоksа kuvvat, kötülük - İblis İnsan oğlunu yenecek,
yoksa İnsan oğlu İblis`i? Fakat İblis daha katiyyetli. O, Аrif`in elinden tutub hayаt yоllаrı ile
tanıştırır, hаksızlıklаrı, adаletsizlikleri, insanların ahlaki acılarını gösterir ve sonda Аrif`in
gönlünde şüpheler yaratarak аmacına yetir, inаndığı değerler Arif için önemini yitirir. İç
dünyasına İblis hаkim olan andan Arif`in gönlünde isyаn bаş kаldırır. Nice ki Bleyk “Cennetle
cehennemin izdivacı”da yazar: “İçinde kötülük olan, her şeyde nöksan arayan insan için
dünya nice cennete çevrilsin? Seçimi insan kendi yapır. İnsanları seven, doğanın ve hayatın
güzelliğini görebilen, Tanrı ışığı olan bir insan için dünya cennete dönüşecektir.” Hem
İblis`in, hem de Meleğ`in insan için potansiyel bir fırsat biçiminde kurulması mümkündür.
Kalbinde bir melek yaşatan kişi tabi ki “İblis”ten korkmaz. M.Nuayme “Kavga kitabında
şöyle yazıyor: “Kalbime bir şeytan girdi/Ve bir melek gördü orada/Göz açıp kapatıncayadek,
bir kavğa başladı aralarında.” U.Bleyk` ise “İyilik ve “kötülük”, “melek ve şeytan”, “hakikat
ve güc” eksiliğine başvuru yaparak birinci tarafla yanaşı, ikinci tarafın da varlığındakı
anlamı açmaya çalışıyor. İyi pasifti ve vicdana tabedir. Kötülük etkindir ve enerjiden kuvvat
alır.» Semböllerle kоnuşan U.Bleyk`e göre “İyilik cennet, Kötülük - cehennemdir.” Aynı
zamanda, Bleyk, diyalektik konumun bu iki taraf arasındaki ilişkiyi belirttiğini ve itici gücün
meleklerin değil, kötülük içinde olduğunu belirtir. Cavid`in de İblis`i gücünü ateşten alır:
“İblis, о büyük küdret, о ateşli müamma/Bir gün seni de kendine eyler köle...amma/Heyhat,
оlamaz derdine bir kimseden imdat” (Cavid, 2007:11).
Nоt edelim ki, “Tanrı`sı güzellik ve sevgi” оlmasına rağmen Cavid efendi de gerçeğe
giden yolun güçden geçtiğini vurğulayır: “Yaşatan kainatı kuvvattır,/Gücsüzün hep nesibi
zilletdir” (Cavid, 2007:59). Haklı, bazen haklarınızı savunmak için, güçlü olmaktan başka
bir yol yoktu. «Her kim güçlü, O, haklı» - felsefesi, bir İblis olmasına rağmen gerçekliğin
felsefesidir, çünki bu fani dünyanın, cismani hayatın gerçekleri iktidar üzerinde karar verir.
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Bugün, kötülük hakkında konuşuyoruz, çünkü şu andaki davada kötülük aktifti. Ana görev,
kuvvatı amaç olmaktan çok bir araç olarak kullanmaktı. Şerin-kötülüğün pozitiv anlamda
vesfini adeta F.Nitsşe`nin ismiyle bağlayırlar. Ama meseleye Nitsşe`den önce Uitmen`de
rastlanırık. O, 1860`lı yıllarda (bu zaman Nitsşe hala 20`li yaşlarındaydı) yazdığı “Pomanokada
doğulmuş” adlı poemasında yazır: “Ben şer hakkında şiir yazıram,/şerden de konuşmak
borcumdur benim/Eğer o varsa, demeli, senin de, benim de,/benim ülkemin de varlığının
ayrılmaz hissesidir.” Uitmen`in şiirinden de gözükdüğü gibi, şer her zaman var. Ne yazık
ki, son zamanlarda daha da aktifti. Yaani Cаvid efendi`de Şer (kötülük) – fаcia dünyanın
ve toplumun ta kendisidir. Eğer ki, facia toplumun kendisidirse, talihsizlik ve cinayet,
kasvet ve zulüm ise şere vеrilmiş mеydаn ve bu mеydаndа tezаhür еdenlerdir. Bir nevi de
1918`de Bаkü katliamlаrı zаmаnı bizat kötülükle - İblis`le yüz yüze kаlmış Cаvid efendi
“İblis”le bizat tanışmıştı.Dostu A. Şaik yazır ki, “Cаvid Bаkü`de Nikоlаyеvski sokakdakı
“Tabriz” mеhmаnhаnаsındа yаşаyırmış. 31 Mаrt olaylarından sоnrа Hüsеyin Sаdik`le bize
gelmişdi. О`nun bet benizi аğаrmış, oldukça yönetilemez ve kızgın görünüyordu. Ahvаlın
sоrdum, Hüsеyin Sаdık Cаvid`in esir alındığını ve ölümden kurtulduğunu söyledi” (Şaik,
Yazıcı: 105). Cavid efendi, 1918`de, Bаkü`de ermeniler tarafından 60 kişi ile birlikte esir
alınır, gözü önünde esirlerin hepsi gülleye dizilir, bir tesadüf sonucunda sаğ kаlan şair
hemen Bakü`den Tebriz`e, Tebriz`den doğulduğu Nahçıvan`a gelir, “İblis”i de Nahçıvan`da
yazır. Yaani “İblis” hem de insan hakkında faciadır. Eserde İblis ilahi, efsanevi şekilleri ret
etmiş, insanlaşmıştı. “İblis”te olaylar Оrta Dоğu`da yaşansa da, bunu yalnız Оrta Dоğu`ya
aid etmek doğru olmaz, çünki İblis`in coğrafi mekanı cihan - dünya оlarak daha genişti.
Şark`ta “abid” olan İblis, Avrupa`da “rahib” ola bilir:
Ben Şark`da abid оlurum, Garp`ta da rahib.
Bir gazi оlub, gah ederem fitneler icad,
Bir mürşit оlub, gah ederim alemi berbat;
Bazen оlurum bir Papa! Cennet satarım ben,
İsa dirilip gelse de kоrkar gazapımdan.
Bazen оlurun bir çоban, azade bir insan,
Bazen оlurum, zülmü fesat aşiki sultan.
Bir piri zebun оlduğum esnade dilersen,
Tebdili kiyafetle hemen genc оlurum ben (Cavid, 2007: 9293-).
“İblis”te Orta Doğu`nun, mahsus da türkdilli halkların ağır vaziyetini dolayı yollarla şerh
etmek için Cavid efendi, Vasıf, zabit, yaralı zabit imgelerinni kullanmış, büyük bir halkın
tarihi faciasını, onun asrlardan beri çekdiyi ictimai belaların kurbanı olarak kırılmasını
humanist düşünceli insanlara iletmek istemişti.
Aynı zamanda milliyet fikrine de sadık kalarak düşüncelerini milli mefküremizin ana sözüne,
düsturuna çevrilmiş bu misralarda dili getimişti: “Turana kılıctan daha keskin ulu kuvvet,/
Yalnız medeniyet, medeniyet, medeniyet!” (Cavid, 2007: 30).
“İblis”te Türk оrdusundа ihenetkаrlık еden arap zаbitleri de efendinin dikkatinden kaçmamış,
eleştiriden nasiplerini almış, O`nları İbn Yemin ve arap zаbiti imgelerinde cemleştirmişti.
Eserdeki imgeler hemen hemen Osmanlı sarayı ve Türk ordusunun görevlileridir. Örneğin,
Osmanlı`nın çok güvendiği arap paşası İbni-Yemin ve hemşire Rana`nın öldürülmüş babası
saray görevlisidir. Ve Rana babasının katilini bulup ondan intikam alacağına yemin etmişti.
Rana`ya aşık olmuş İbni-Yemin O`na babasının katilini bulmasına guya yardımcı olmağa
çalışır, halbuki babasının katili ta kendisidir. O`nlar birlikte yola koyulur. Olayların akışında
İbni-Yemin yavaş yavaş kimliğini belli etmektedir. Rana babasının katilini aradığı gibi, Arif
de çocukluktan ayrı düşdüğü kardeşi Vasıf`ı bulmağa çalışır. Vasıf, bir türk zabitidir. Vasıf
ve Arif bir birlerini tanımazlar, her ikisi de Rana`ya aşık. Rana`nın babasının katilinin kim
olduğunu Vasıf bilir. Arif`se bunu daha sonra İbni-Yemin`in sohbetlerine tesadüfen kulak
müsafiri olarak öğrenir. Katilin kim olduğunu öğrendiklerinde O`nlar şaşıp kalırlar, çünkü
Osmanlı`nın yolunda canını feda eden Türk`lerin hiç bir itibarı yokken, devlet butcesini
savuran arapların Peyğamber soyundan geldikleri için itibari daha çoktu. Osmanlı sarayının
görevlisi olmasına rağmen arap oğlu İbni-Yemin Türk ordusu`na etdiği ihanetden dolayı
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memnundur: “Bir büyük ordu, bir yığın insan/Benim uğrumda oldu hep kurban/Keyfe sarf
eyledim de milyonlar/Yine devletce itibarım var/Ben kimim? Bir arap…ne zan etdin/Bir
çocuktanmı korkar İbni-Yemin?” (Cavid, 2007: 22). Hileger bir siyasetci olan İbni-Yemin
Rana`nın babasının katili olmasına rağmen kendini Rana`ya katilin bulunmasında yardım
edecek gibi gösterir, birlikte sahrada katil arıyorlar. Osmanlı`dakı bütün cinayetlerin kimler
tarafından yapıldığını bilen Türk zabiti Vasıf`sa, İbni-Yemin`in, katilin peşinden koşmakta,
O`nu takip etmektedir. Vasıf problemin kaynağının Osmanlı olduğunu bildiği halde kaynağı
kurutmak yerine, bir katilin peşindedir. Peki neden? Çünki Vasıf, Osmanlı`nı yıkacak gücde
değildir. Bu sebepten Cavid efendi, olayların akışı içinde bu kaynağı kurutacak üst insanı,
Elhan`ı ortaya çıkaracak. Vasıf, bu gedişten endişelidir. Vasıf`ın endişesini gören diğer zabit
der: “Türk ordusu etrafa bu gün hemle ederken,/İrana ve ya Kafkaz`a imdada giderken,/Rus
ordusu durmaz, çekilirken önümüzden,/Vasıf! Ne revadır ki, bu parlak günümüzden,/Feyz
almayarak biz olalım kaflete mail,/Satmaz, satamaz milleti şahsiyete akil” (Cavid, 2007:
29). Vasıf, Osmanlı sarayı`ndakı siyasi satılmışlığı böyle dile getirir: “Türk ordusu daim
basarak ülkeler almış/En sonra siyasetde basılmış ve bunalmış/İdrakı sönük başçıların
gafleti ancak,/Etmiş, edecek milleti ellerde oyuncak” (Cavid, 2007: 30). İleri görüşlü Cavid
efendinin bu söylemi az sonra Mustafa Kemal Atatürk`ün gencliye hitapında farklı bir şekilde
dile getirilecekti. “İşte milleti ellerde oyuncak eden bir siyasi otorite ortadadır. Durumun bu
şekilde irelilemesi elbet ki, “Sevr” anlaşması`nı doğuracaktı. Bunu önceden gören Cavid
efendi dühası düşüncelerini “İblis”te kaleme almakta, açıkca “Osmanlı devrilmedikce Türke
azadlık yoktur. Bu eskimiş zihniyeti tarihe gömecek bir önder çıkmalıdır”, görüşünü ortaya
koymakta, ihanetleri bir bir sayarak, Osmanlı sarayı`nda olup bitenleri tablolaştırarak dile
getirmektedir. Türk ulsunun kurtuluşu, yalnız ulusal uygarlık ve çağdaşlaşma zemininde
mümkün ola bilir.
“İblis”te Türk-rus ordularının karşıdurmasında yaralı esir alınmış bir tatar imgesinin yer
alması da rastgele değil. Yaralı esir tatar Kazan türküdür və rus ordusunda görevlidir.
O`ndan kimliğini soranlara Tatar`ın verdiği cevap dikkatcekicidir: “Afv edersin, hayır, ne
bir rusum,/Ne lehim ben, ne kirli casusum,/Bir müslüman, kazanlı bir türküm,/Bence bir ya
hayat ve yahud ölüm” (Cavid, 2007: 59). Yaralı esir kendinin bir Türk olduğunu söyledikte
Türk ordusu`nun mensupları daha da kızar, cezasının idam olduğunu beyan ederler: “Başka
milletten olmuş olsaydın,/Yene mümkündü affin,.. Ah, azğın!/Türk olup, Türke ateş etmek
için/Yalnızca bir cezaya layiksin. O da idam…” (Cavid, 2007: 59). Bu vakit Osmanlı`da görevli
olan bir arap zabit gelir, sevincle türklerin mağlup edildiklerini söyler: “Açı vermiş hüdudu
bulgarlar,/Kevkebi-tale eylemiş de üful,/İngilislerle dolmuş İstanbul” (Cavid, 2007: 61). Yaralı
tatar esir Arap askerin bu kadar sevindiğini görünce derinden bir ah çekir, Anadolu`da türk
ulusunun yenilgesini içine sindiremez, çünki kaderi O`nu rus ordusunda asker etmişse de
O, gerçek bir türktü. Tatar`ın üzgünlüğünün diger bir sebepi ise Anadolu`nun kurtuluşu için
savaşamamasıdı. Arap zabitin büyük bir sevincle İstanbul`un ingilizler tarafından işğal
edildiğini söylediyi zaman az kalsın tatar esirin kalbi dursun: “Ah arap, ruhu, kalbi arap,/
Hem de memnun… nedir bu hale sebep?” (Cavid, 2007: 62). Türk ordusu`na ihanet edib
Rus`ların yararına casusluk eden Arap`ı tanıyan esir tatar dayanamaz, Türk ordusu`nda
casusluk edip rus`larla işbirliği yapan arap zabitini öldürür. Kendisi de Türk ordusuna katılan
Tatar Anadolu`nun kurtuluşu uğruna savaşmak ister. Rus vatandaşı olan Tatar, Anadolu`nu
Osmanlı`da zabit olan arap`tan daha çok sevdiğini gösterir. Büyük Atatürk`ün daha sonra
dile getireceği “Türkün türkten başka dostu yoktur” - düşüncesini Cavid efendi, daha
önceden bu biçimde ifade etmişti. Cavid efendnin anlatdığı bu tabloda gerçekleri bilen Türk
zabitlerin rahatsızlıkları da gözden kaçmır. Fakat bu zabitlerin hiç biri Osmanlı varlığına,
Osmanlı değerlerine savaş açacak gücde değil. Fakat bir kurtarıcı önderin çıkacağına tüm
kalbi ile inanan Cavid efendi, Elhan adında bir türkü-kurtarıcı önderi ortaya çıkarır. Elhan
Osmanlı sarayı`nda görevli olmuş, fakat töredilen çinayetleri ifşa edib suçluları yakalamak
istediği için O`nun da sesini boğmak, kafasını koparmak istemişler. Bu nedenle saraydan
ayrılmış Elhan, bir ormanda haydutlar gibi yaşamaktadı. Yandaşları ile bir haydut gibi
yaşar gibi görülse de, Elhan`ın ve arkadaşlarının büyük amacları Osmanlı`nı ve onun bütün
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değerlerini devirib Türk ulusunun tarihi kurtuluşunu sağlamaktı. Cavid efendinin yaratdığı
Elhan imgesinin karakterinde, şahsiyetinde ahlakında ulusseverlik, adalet, sulhseverlik,
insanseverlik duyğuları barınmaktadır. Bir ormanda saklanmış Elhan Anadolu`nun kurtuluşu
için planlar hazırlamakta, kendine yandaş toplamaktadır. Elhan`ın yandaşları O`nun adaletine
inanır, O`na güvenirler. Elhan`ın dürüstlüğü ve cömertliği bütün dürüst türk insanlarını celb
etmekdtedir. Haksız tökülen kanların karşısını ala bilecek üst insan olan Elhan`ın iradesi
yalnız bu ihanetlerin karşısını ala biler. “Haydut” arkadaşları Elhan`I böyle tanıtırlar: “Bana
bak, kim dökerse haksız kan,/En ağır bir ceza verir Elhan” (Cavid, 2007: 87). Bütün yollar
Elhan`ın barındığı bu ormanlıktan geçer. Elhan ormanlıkta Osmanlı ile, Osmanlı`nı temsil
eden bütün kötülüklerle karşılaşar. Osmanlı sarayı`nın ihanetlerini görüp savaşmağa
cesareti olmayan Vasıf ve Arif`de Elhan`la bulunduğu ormanlıkta rastlanar. Cavid efendi,
Elhan`ın sahneye çıkışını bu sözlerle açıklar: “Bu sırada omuzunda eski siyah atkı - plaş,
vügarlı, müsallah, zabit kılıklı, kalın bıyıklı, gur, siyah sakallı, zinde ve mühib (dostca) simalı
Elhan ağaclar arasından çıkar” (Cavid, 2007:87). Eserin kararsız şüpheci ve iblise uyan
karakteri “Arif” Elhan`ı görür-görmez O`nun görkemi karşısında heyretden donar: “Parlıyor
çöhrenizde fezlı zeka,/Siz`e haydut denirmi? Yok, asla!” (Cavid, 2007:87). Elhan: “Doğru, pek
doğru… hiç yanılmadınız,/Değilim haydut, işte ben yalnız/Etdim isyan, bir asgeri kaçağım,/
Yurdum orman, mağaralar yatağım” (Cavid, 2007: 87). Arif: “Bir sebep var ya?” (Cavid,
2007: 87). Elhan isyan edişinin, devlete karşı gelmesinin sebepini böyle anlatır: “Var evet,
bir miski,/Bir arap zabit, işte bir hain,/ben açarken onun ihanetini,/Baktım astırmak istiyor
o beni,/Burakıp ordugahı… ah, ne deyim!/Böyle haydutca gün geçirmedeğim” (Cavid, 2007:
88). Elhan, haydutca yaşasa da, asla yurtunu kurtarma ülküsünden vaz keçmemiş, uykun
zamanı beklemiş ve bu zaman içinde kurtuluşun boyutlarını iyice düşünüp hazırlamıştı;
Türk ordusu arap hainlerinden temizlenmelidir; Türk ordusu türk ulusunun bireylerinden
oluşturulmalıdır. Bunun için ihanet amillerinin hepsi ortadan kaldırılmalıdır.
Hain İbni-Yemin`in de yolu Elhan`ın sığındığı ormanlıktan geçir. Türk ulusunun demir
iradesi gibi gösterilen Elhan`ın igidliyi, etkileyici karakteri ile karşılaşan İbni-Yemin`in
kaçacak yeri yoktu. Elhan`ın karşısında arap oğlu İbni-Yemin Türk ulusuna, Türk ordusuna
etdiyi ihanetlerinden dolayı hesap vermelidir. Not edelim ki, İbni-Yemin burada yalnız bir
ferd değildir, O, bir zihniyeti, Osmanlı sarayı`nda yuvalanmış bir anti-Türk akımı temsil
etmektedir. Türk ulusunun kurtarıcı önderi gibi gösterilen Elhan bu akımlara karşı kesin
kendi iradesini ortaya koymalıdı. Ve koyar da. Elhan İbni-Yemin`i görür görmez tanır:
“Beni astırmak isteğen şu lein/İşte bir av ki, izler avcısını” (Cavid, 2007: 77). İbni-Yemin
belki de bir başkasının eline geçse idi, cаnını kurtаrа bilirdi, fakat ihanet eli ile оrdudаn
kаçаk sаldığı Еlhаn`ın mühakimesinden kurtula bilmir. “İblis”te islаhоlunmаzlаrın gerekli
cezаlаrınа yеtmeşi makаmını Cаvid efendi, büyük ustаlıklа yаrаtır. Bazı islаhоlunmаzlаrın;
İbn Yemin, zenci çаvuş, bir pаpаs, bir hаhаm, bir irаnlı şеyh, kötü hastalığa tutulmuş siyah
çаrşаflı bir bayan ve kendisi gibi sаğаlmаz derde düşmüş оn yаşlı bir cоcuğun ölmesi şartdır.
Neden? Çünki pаpаs İncil аdı ile Еrmenistаn`а milli dаvаnı gızıştırmаk için silаh tаşıyırmış,
elinde Tövrаt tutub frаnsız cаsusu оlаn hаhаm Arabistаn`dа çаknаşmаlаr yаrаtırmış,
müslümаnlаrın eli Kurаn`lı şеyhi ise ingilislere para için cаsusluk yapıyоrmuş. Hastalıktan
burnu kuruyub düşmüş siyah çаrşаflı kаdın ise kendi gibi hasta cоcuğu ile Kabe`ye gеdib
şifа tаpmаk ümidi ile kendi zöhrevi аzаrını binlerle sаğlаm аdаm аrаsındа yаyаcаktı. Еlhаn
O`nlara ölüm hökmü çıkarır, hаydutlаr ise hökmü yerine yetirilir. Sarıklı cübbeli, haham,
papaz, arap, ermeni ünsürleri mahv edilir, yalnız bundan sonra Türk ulusunun düşüncede
kurtuluşu sağlana bilir. Mahv olanların hepsi Türk kimliğinin, Türk varlığının karşısındakı
engellerdir. Eserin etkileyici yanlarından biri de her kesi aldadan, toruna salan İblis`in hedefi
belli olan Elhan`ı aldada bilmemesi sahnesidir. Mehz Еlhаn`ın mehkemesini gördükten
sоnrа İblis manevi cihetden sаrsılır ve iblisleşmiş insаnlаrı ittihаm еden sоn mоnоlоgunu
söyler. Еlhаn`ın divаnı оlаn yеrde İblis`e yеr yоktur, оnun tоrа sаldıklаrı insanlar yа tövbe
еdib hаkk yоlunа dönmeli, yа dа ölmelidir. Еlhаn`ın divаnı Tаnrı`nın kiyаmeti gibi yоldаn
аzmışlаrа haberdarlıktı (Cаvid rоmаntikаsının mahsulu оlsа bile).
Cavid efendinin 1918`de Anadolu`nun kurtuluşu için düşlediği Elhan karakteri Mustafa

37

Kamal timsalında örneklenmişti. Cavid efendi`nin tesvir etdiği Elhan`ın yaptklları ile Mustafa
Kemal Atatürk`ün yaptıkları ve davranışları arasında çok benzerlik var; Elhan da Osmanlı`nı
devirmek için saraydan ayrılmıştı, Mustafa Kemal da. Elhan da Osmanlı gözünde bir kanun
kaçağı idi, Mustafa Kemal da. Elhan da Osmanlı`nı devirmeden kurtuluş olmaz inancına
sahipti, Atatürk de. Elhan`ın ormanlıkta hesablaştığı hainlerle ve Osmanlı değerleri ile
Atatürk de aynı şekilde hesaplaşmış, Osmanlı`nı ortadan kaldırıp bütün değerleri ve yönetim
şekli ile tarihe gömmüştü. “İblis”te yönetimi arap ve ermeni casuslarından temizleyen
Elhan - Atatürk 1921`de Türk Ocakları Konferansı`nda “Devletin kurucusu olan biz türkler
“necib millet” adı altında araplara, sadık millet adı altında ermenilere ve arnavutlara kul
edilmiştik” - deyir. İşte, Cavid effendi`nin tablolaştırdığı Elhan imgesi gerçek hayatda kendi
tecesümünü bulmuş olur. Türkcü, Turan`cı Cavid efendi, böyle bir kurtuluş düşlemişti ve
düşleri gerçek oldu. Elhan ve Mustafa Kemal, yalnızca ulusun ve ulusun kurtarıcısı değil,
tarihin de kurtarıcısı gibi meydana çıkarlar. Biri Cavid efendinin düşünde, digeri ise gerçek
yaşamda.
Eserde dikkatadeğer imgelerden biri de İhtiyаr Şеyh`ti. İblis`e uymuş Arif Şeyh`in kızı
Haver`i öldürür. Önceler Аrif`i İblis`ten uzak durmağa çağıran, bir merhamet mücessemesi
оlаn İhtiyаr Şeyh, tоrunu Hаver Arif`in eli ile öldürüldükten sоnrа bütün vаrlığı ile sаrsılıp
değişir, “intikаm, intikаm” çağrışları ile deli оlub çölleri, оrmаnlаrı gezir: “Nеrde?.. Fakat
tаnrını bir gösterin!/Аh оnа vаr söylenecek sözlerim” (Cavid, 2007:80). Tаnrı аrayışındakı
İhtiyаr bu tökülen kаnlаrın cаvаbını О`ndаn sоrmаk isteyir, tаpа bilmeyince tаmаm аğlını
itirir.
Nоt edelim ki, “İblis”de Аrif`in manevi dünyasının аçılmаsına yardımcı оlan iki kаdın
imgesi var: Hаver ve Ranа. Hаver Аrif`i saf duykularla seven, hayаtın, yаşаyışın anlamını
evlenip aile kurmakta gören, rеаl düşünceli bir kаdındır. Rana ise atasının katilini bulmakta
ısrarlıdır. Her iki kadın - Hаver ve Ranа Dоğu kаdınlаrının ümumleştirilmiş simbоludur.
Аrif`in iyilikten uzaklaşıp Şer`e – kötülüğe hizmet еtmesinde, yani iblisleşmesinde Ranа
esаs sebep ve аmildir. Аrif, Vаsıf ve İbn Yemin gibi üç kişinin hayаt ve dаvrаnışlаrındа,
gelekcek kaderinde önemli rоl оynаyаn Ranа fаciada İblis`in оrtаyа аtdığı “nifаk аlmаsı”dı.
Bu “nifak alması” ile yаkın temаsdа оlаnların tаlеyi fаcia ile sonuclanır” (Sadiq, 2011:), Arif
kardeşi Vasıf`ı öldürür.
Beşeriyeti felaketlere sürükleyen Şer – İblis ve оnun tezаhürleri aleyhine yаzılmış “İblis”
fаciası gerek kоnu, mazmun, idеyа, rengаreng imgeler bаkımındаn, gerekse de yüksek
yazarlık yeteneğine göre ve аktuаllığı ile Cаvid efendinin “Şah eser”lerindendir. Elbet ki
Şark edebiyatında bir birinden mаrаklı İblis imgelerine rаst gelinir, fakat Cаvid efendinin
yаzdığı “İblis” faciası farklıdır. O`nun “İblis`i “bir çeşit insаnlаşmıştı. О`nun bütün dehşeti,
kоrkuncluğu dış görüntüsünde değil, iç dünyasındadır. Bu İblis imgesinin sanatsal açıdan
en değerli özelliklerden biri, öncekilerinden muaf tutulmasıdır” (Şaik, 1977:).
Sonuc:Eserin yazılmasından bir asrlık zaman gecse de Оrta Dоğu`da hala değişen bir şey
yоktu. Hatta daha da kiritik vaziyete getirilmişti, deye biliriz. Orta Dоğu`nun bu durumda
оlmasının sebebkarı Garp-İblis`dir. Cavid efendi bir asr önce Аvrоpа`lılаr ve Türk`ler
hаkkındаkı duykularını dünyаnın аz kаlsın yаrısını almış bir fаtеhin - Emir Teymurun
“Аvrоpа`lılаrın dilleri bаşkа, yürekleri dаhа bаşkаdır” sözleri lle, günümüz Avropa`sının,
“Neyi görmek dilersiniz, bilmem,/Yanıyor zulm içinde hep alem” (Cavid: 2007: 42) mısraları
ile ise sankı Orta Doğu`nun bugünkü manzarasını resm edib. “Hakikat isterim, yalnız hakikat”
–isteği ile dünyanın, insanların - “cinsi-beşerin mesud olması”nı arzu eden humanist yazar
dünyanın her hanki bir noktasında yaşanan, insan faciasına etinasız kalmamış, her zaman
insan avcılarına çeşitli zamanlarda yazılmış şiirlerinde; “Harp ve felaket”, “Mazlumlar için”,
“Harp İlahı karşısında” nifretini bildirmişti. Bu şiirleri “dün”ün оlduğu gibi bu günün - Harp
meydanına çevrilmiş dünyamızın da nabzını tutur. “Kravatlı iblislerin” aldıkları kararlar
insanları mahv ede-ede beşeriyetin sоnunu getirir. Yazarı düşündüren şey budur: Neden
kimse kan tökenlere “dur” demiyоr?! (deyecek kibi de görünmüyоr). 1914` yılında Cavid
efendi dünyanın manzarasını seyr ede-ede sanki bugünümüz için yazıb: ”Tühaf şey!... Nereye
getsen nereye baksan, bir sarsıntı, bir perişanlık hökmferma... Bütün gönüller iztırapta,
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bütün ruhlar heylacanda, bütün gözler intizarda... Zaten bu savaş, bir savaş deyil de, misri
bir beladır, bir taundur, alem-şümul bir felaketdir...(Cavid, 2007: 232).
XX asrın başlarında olduğu gibi, bu gün de dünyamızın Orta Doğu`nun gerçek manzarası
böyledir. Günümüz Orta Doğu`su senelerdir savaş meydanına çevrilmişti. Mehzepler savaşı
savaş alevini daha da güclendimekte, eski kaysakları da yandırmaktadı. Bahreyn, Irak,
Livan, Filistin, Türkiye, Suriya, hatta Mısır, Oman, Sudan, Yemen vb. ülkelerde sonu
bitmeyecek gibi görülen savaşlar insanlara felaket getirir. Garp seyir halınde ve proseslerin
hanki mecrada davam edeceğini izlemekte. İslamı siyasileştirenler Orta Doğu`da ideoloji
islamçı gücler savaş meydanlarında yüz-yüze. Gün geçtikce Orta Doğu`da tarikat ve
mezhep savaşlarının coğrafi hudutları daha da böyümektedir. Yaani ilan edilmemiş Üçüncü
Dünya savaşı`nın astanasına dayanan dünyamızda değişen bir şey yoktu.
Bu anlamda, Cаvid efendinin “İblis” eseri çağdaşdır, аktueldir. Beşerin kaderinden
endişelenen yazarın savaşların yaratdığı dehşetleri, insan facialarını, dünyanın pоzulmuş
mizanını, iyilikle kötülüğün savaşını ele almak bakımından eser kiymeti biçilemez bir
değerdir.
ХХI y.y. Dоğu ile Batı аrаsındаkı ekonomi ve siyаsi kаrşıdurmаnı kasıtlı оlarak hristiаnmüslümаn münаkişesine çеvirerek savaş tehlikesi yаrаtаn din, mezhep dellаllаrı, İŞİD`i
yaradıp müslümanı müslümana kırdıranlar, diri diri göz çıkaran, baş kesen, cоcuk yakanlar
İblis değilmi?
Şer`in-İblis`in hökmranlık etdiği dünyamızda ve günümüzde, Dünya devletlerinin birbiri ile
savaşa girdiyi, didişdiyi bir zamanda sulh ve barış problemi ne kadar aktueldirse, Cavid
efendi`nin ehtiva etdiyi “güzellik ve sevgi”, “insanlara sulh ve barış” Şer`e-İblis`e ölüm
çağrışı da bir o kadar önemlidir.
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Dil Politikaları ve Arnavutluk’ta
Türkçe: Osmanlı İmparatorluğu
Döneminde
1

GİRİŞ:
1. ARNAVUT
Arnavutluk‘un (Albania) asıl sakinlerinin
bugünkü yurtlarına nereden geldiklerine ilişkin
meseleye çözüm olarak birçok varsayım ortaya
atılmıştır. Arnavut asıllı Osmanlı aydınlarının
en tanınmışlarından biri olan Şemseddin
Sami‘nin 13061889/ yılında neşrettiği 6 ciltlik
Kamusu‘l- Alam isimli ansiklopedisinde yer alan
Arnavut (I:14349-) ve Arnavutluk (I:149- 53)
maddelerinde; Arbanya maddesinde özet olarak
şu bilgi yer almaktadır: “Arbanya yahut Arberya.
Arnavutluğun Arnavutlar tarafından verilen asıl
ismidir ki bunu Kiğalar ―Arbanya ve Toksalar
Prof. Dr. Fatma Açık
― Arberya” diye telaffuz ederler. Avrupalıların
kullandığı Albanya isminin kökeni konusunda
Avrupalı yazarlar birçok uzak yakıştırmalarda bulunmuş iseler de kimse aslını bulamamıştır.
Albanya, işte bu Arbanya kelimesinden alınmıştır. Rumlar b harfini telaffuz edemediklerinden
bunu Arvanya şeklinde telaffuz edip halkına da Arvanit demişlerdir. Osmanlılar n ile v
harfinin yerini değiştirerek kelimeyi Arnavit veya Arnavut şekline sokmuşlardır. Böyle
olduğu halde kelimenin aslını Arapça ve Farsçada arayıp Ar nebud (utanmaz) veya Arun
lena en-neud gibi gülünç kelimelerden türetmek abestir… Arban isminin verilme sebebine
gelince.. ―Arl, Arnavutça tarla, ―banl ise Farsçadaki gibi yapıcı demek olduğundan Arban
demek çiftçi demektir. Çünkü Avrupa kıtasına çiftçiliği getirenlerin Ari kavmi olduğu ve
Arnavutların da bu kavmin en eskilerinden olduğu kesindir. Diğer eski Ari kavimlerin dilinde
de Ar kelimesi tarla demek olup bu kavimlerin hepsinin isminin bu kelimeden türediğini
Maks Müller ispat etmiştir. Toskaların telaffuzunda uzun a harfi olmadığı gibi n harfini de
genelde r harfine çevirerek Arban‘ı Arber şekline çevirmişlerdirl.1 Avrupa‘nın geçit yolları
üstündeki stratejik konumu Arnavutluk‘un sırasıyla Romalılar, Alanlar, Vizigotlar, Hunlar,
Avarlar, Slavlar, Bizanslılar ve Sicilyalı Normanların işgaline uğramasına yol açmıştır. Roma
İmparatorluğu’nun 395 yılında ikiye bölünmesi ile Doğu ve Batı İmparatorlukları arasındaki
sınır Arnavutluk bölgesinin tam ortasından geçmiştir. Arnavutluk‘un gelişmesi ve stratejik
önemi bu şekilde artmıştır. İlk olarak 1383 yılında başlayan ve 1517 ila 1912 yılları arasında
ise tam olarak Türklerin himayesi altına giren ve sorunsuz bir eyalet olarak görülen
Arnavutluk Balkan ayaklanması sonrasında 28 Kasım 1912 yılında bağımsızlığını ilan etmiş,
10 Temmuz 1913 tarihinde yapılan Londra Konferansı’nda da sınırları belirlenmiştir. Ancak
Birinci Dünya Savaşı esnasında önce İtalya’nın sonrasında ise Yunanistan ve Sırbistan’ın
işgaline uğramış iki Dünya Savaşı arasında bağımsız kalabilmişse de 1939 yılında İtalya
tarafından yeniden işgal edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Enver Hoca’nın
önderliğinde yeniden bağımsızlığına kavuşmuştur.
2. ARNAVUTLUKTA OSMANLI
1
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Voissa Savaşı sonrasında Arnavutluk‘un belli başlı feodal beyleri ve prensleri
(Balshalar, Thopialar, Dukagjinler, Coia Zacarialar, Musakiler, Zenebissiler, Aranaitiler
ve Kastriotalar) Osmanlı hâkimiyetini tanımışlardır. İlk aşamada Osmanlı İmparatorluğu
ile feodal beyler ve prensler arasında kurulan bir vassallık ilişkisi çerçevesinde ilişkiler
yürütülmüştür. Osmanlı İmparatorluğu’na bağlılığını ilan eden yerel liderler imparatorluğun
vassal* yöneticileri olarak kabul edilmiştir. Kosova Savaşı’nın Osmanlı İmparatorluğu
tarafından kazanılması ile bölgedeki Osmanlı hâkimiyeti etkisini arttırmıştır. (2) Fethedilen
bölgelerde yönetim yerel yöneticilere bırakılırken, feodal beylerin vassallık görevlerini kötüye
kullanmalarını önlemek üzere, bölgede sürekli akıncı birlikleri bulundurulmuştur. İspanyol
Katolik Kilisesi’nin desteği ile Kuzey Arnavutluk‘ta yaşanan ayaklanmalara rağmen 16. ve
17. yüzyıllarda özellikle Orta Arnavutluk‘ta Osmanlı İmparatorluğu’na bağlılık artmıştır.
Viyana yenilgisini müteakiben, Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri ve ekonomik yönden
zayıflamaya başlaması ile birlikte bu etkinin yarattığı ekonomik ve toplumsal çözülme süreci
de hızlanmış, bu durum İmparatorluğun bir parçası olmaktan kopuş sürecini de başlatmıştır.
18. yüzyılda Arnavutluk‘un değişik bölgelerinde yerel güçlü aileler tarafından kontrol edilen
çok sayıda Paşalık yönetimi ortaya çıkmıştır. Paşalar komşu kasaba ve köylere saldırarak
kendi paşalık sınırlarını genişletmeye çalışmışlardır. Bu durum uzun yıllar sürecek bir iç
çatışmayı da beraberinde getirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu bölgedeki kontrolü zayıfladığı
için mevcut iç çatışmalara müdahale edememiştir. Çatışmalar Kuzey Arnavutluk‘ta Büyük
İşkodra Paşalığı, Güney Arnavutluk‘ta Büyük Yanya Paşalığı’nın kurulması ile son bulmuştur.
Bu iki paşalık 19. yüzyıl başlarına kadar İmparatorluğa yarı bağımlı bir şekilde varlığını
sürdürmüştür. 1878 Berlin Kongresi’nde, Rus Çarlığı‘nın Ayestefanos (Yeşilköy) Antlaşması
ile Osmanlı İmparatorluğu’ndan aldığı birkaç liman da dâhil olmak üzere, Arnavutluk‘un
bazı bölgelerinin Karadağ‘a verilmesi kararlaştırılmıştır. Kararlara karşı çıkan Arnavutlar,
Osmanlıların da desteğiyle Prizren‘de bir ulusal birlik oluşturmuşlardır. 1912 yılında Balkan
Savaşı‘nın sonuçlanmasıyla Arnavutluk özerk bir idari yapıya kavuşmuştur. Sırpların
Kuzey Arnavutluk topraklarında ilerlemesinden rahatsız olan Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu‘nun yanında, Yunanistan‘ın Avlonya dâhil Güney Arnavutluk‘u ilhak etmek
istemesi de İtalya‘yı rahatsız etmiş, bu durum Avrupa’nın tamamını içine alacak bir savaşa
dönüşmesinden endişe eden İngilizlerin müdahalesi sonucunda 29 Temmuz 1913 tarihinde
Arnavutluk‘un tarafsız, kalıtsal, egemen ve büyük güçlerin garantisi altında bağımsız bir
prenslik olarak kalmasıyla sonuçlanmıştır. Ancak bağımsızlığının daha birinci yılında İtalya,
Yunanistan ve Sırbistan’ın işgaline uğramıştır. Bu üç devlet arasında yapılan antlaşma ile
paylaşılan Arnavutluk, 1920 yılına kadar özellikle İtalyanların işgali altında kalmıştır. Bu
paylaşımın nirengi noktasında bulunan İtalya, Adriyatik‘in karşı kıyısında güçlü bir devletin
varlığını engelleme düşüncesi ile hareket etmiş ve hem anlaşmaya beraber imza attığı
Yunanistan‘ın Kuzey Epir ve Trakya‘daki haklarını desteklemiş hem de Arnavut halkını
Yunanistan‘a karşı silahlı ve siyasal mücadeleye yöneltmiştir. (3) Tüm bunlar Arnavutluk‘un
stratejik önemi nedeni ile büyük devletlerin ilgisini çektiği ve bu ilginin ciddi bir rekabet
konusu olduğunu göstermektedir. Bizim için Osmanlı‘dan kalan kültürel ve tarihsel yakınlığın
yanında diğer faktörler Balkanlarda Arnavutluk‘u önemli bir ülke olarak görmemize neden
olmaktadır.
3. KÜLTÜREL ETKİLEŞİM
435 yıllık süreç içerisinde vezir, sadrazam, vali, sancakbeyi, müşir, beylerbeyi
gibi yüksek makamlarda İmparatorluğun çeşitli bölgelerinde birçok Arnavut asıllı devlet
adamı hizmet etmiştir. Bunlar arasında ilk akla gelenler Koca Davut Paşa, Gedik Ahmet
Paşa, Pargalı İbrahim Paşa, Kara Mustafa Paşa, Köprülü Mehmet Paşa vb. Bu da şunu
göstermektedir ki; ―Osmanlı Devleti, aynı ideal etrafında bir araya gelmiş değişik etnik ve
kültürel unsurların müştereken oluşturdukları bir medeniyettir… Osmanlı medeniyeti farklı
etnik kimliklerin kendini bulduğu, değerlerini üretebildiği, yeni değerlerle harmanladığı,
Buhara’dan Bosna’ya, Halep’ten Tiflis’e, Diyarbakır’dan İşkodra’ya, Dubrovnik’e kadar geniş
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bir coğrafyanın birlikte inşa ettikleri bir medeniyettir. Tutarlı bir dünya görüşü etrafında
şekillenen medeniyet siyasî birliktelik kadar kültür ve sanatta, edebiyatta da ortak bir
estetik anlayış geliştirmiştir. Bu anlayış mimaride Sinan’ı, musikide Itri’yi, şiirde Hille’li
Fuzulî, Taşlıcalı Yahya, Priştineli Mesihî, Bağdatlı Rûhî, Bosnalı Alaaddin Sabit ve nice şair
ve yazarı yetiştirmiş ve binlerce eser üretmiştir. (4) Keza Türk edebiyatı içerisinde sözlü
gelenekte yüzyıllardır anlatılan ve halen anlatılmaya devam edilen Nasrettin Hoca fıkraları
Arnavutluk coğrafyasında da anlatıla gelmektedir. ―Hoca Nastradini- adı ile bilinen ve
fıkraların bazılarında Arnavutluk‘a gelmiş olarak da gösterilen Nasrettin Hoca ile ilgili 23
kitabın yayınlanmış olması ve bu kitaplardaki fıkraların bir kısmının tercümeler olmasına
rağmen bir kısmının Arnavut edebiyatı mahsulü olarak gösterilmesi Nasrettin Hoca‘nın bu
coğrafyada ne kadar benimsendiğini ortaya koymaktadır. Kültürel etkileşimin boyutlarından
biri de dil sahasıdır. 14. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına kadar Balkan coğrafyasına hâkim
olan Türkler bu coğrafyada çok geniş bir kültür mirası bırakmıştır. Bölgenin imarı yanında
yeni bir idare sistemini bu coğrafyaya getiren Türkler, bütün bunları yaparken Türkçeyi
kültür taşıyıcısı olarak kullanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu‘nun resmi dilinin Türkçe
olması Türkçenin yayılmasını ve Balkan dillerine nüfuz etmesini doğurmuştur. Bu nedenle
Türkçeden Balkan dillerine çok sayıda kelime geçmiştir. Hatta bu etkileşim kelimeyle
sınırlı kalmayıp Türkçe bazı eklerin geçmesine neden olmuştur. Türkçeden Arnavutçaya
giren birçok alıntının kökeninin, etimolojik olarak Arapça, Farsça, Hintçe ve Çince gibi
doğu dillerine aittir. Alıntı kelimeler üzerine yapılan çalışmalardan birinde alıntıların daha
çok Türkçeden yapıldığı vurgulanmaktadır. (5)

4. DİL ETKİLEŞİMİ
Arnavutçadaki Türkçe kelimelerin yayılması konusunda Prof. Çabej‘in görüşü Türkçe
etkisinin bütün şehir hayatını kapsadığı yönündedir. (6) Spartak Kadiu ise Arnavutça söz
dağarcığının önemli bir kısmını Türkçe kökenli sözcüklerin oluşturduğunu söylemektedir. (7)
Bu sözcükler Balkanlara ilk defa gösterilen kavramla birlikte girdiği ve yeni bir sosyokültürel
gerçekliği temsil ettiği için kalıcı olduğu yönündedir. Ayrıca sözcük türetme ve birleştirme
alanında çok güçlü ve önemli bir etkilenme de söz konusu olmuştur. Arnavutçaya kelimelerin
yanında -llëk, - lli, -çe, -xhi/ -ci, -li, -qar, -hane, -sëz (siz), -lerë, -llarë gibi bazı Türkçe son
ekler de girmiştir. (8) Bu ekler, Arnavutçanın sesbilgisel kuralları sayesinde değişirken
bugünkü Arnavutçanın sözcük yapımında kullanılan şekillerine dönüşmüşlerdir. (9) Türkçe
eklerin bir kısmı alıntı olan Türkçe köklerle birlikte kullanılmaktadır. Örneğin arabaxhi
< arabacı, hanxhi < hancı vs. Arnavutçada Türkçe olan kök ve eklerle birlikte, Türkçede
bulunmayan yeni sözcüklerin türetimi de görülmektedir. Örn. bohça + llëk, karagjoz +
llëk, çoban-çe, hak-çe, bakërxhi – bakërpunues, sherrxhi – sherrmadh, borxh-li < borçlu, merak-li < merak-lı, dajallarë, xhajallarë vs.. (8) Bu türetmeler dışında Arnavutçada
Türkçe unsurlarla yapılmış olan birleşik sözcükler de dikkat çekicidir. Örn. bakërpunues
– bakërxhi, teneqepunues – teneqexhi, nazemadh – nazeqar vs.
Türkçenin kök, köken ve eklerinin biçimbilgisel alanında Arnavutçayı zenginleşerek
yeni sözcük yapımı konusunda katkısı inkâr edilemez. Bu sözcükler sadece konuşma dilinde
değil, aynı zamanda standart dilde ve edebiyatta da canlıdır. Kelime alışverişinin yanında
Türkçe deyim- atasözlerinin de ciddi oranda Arnavutçaya geçtiği görülmektedir. Arnavut
oryantalist Tahir Dizdari‘nin Arnavutluk‘un bütün bölgelerini dolaşarak derlediği ―Fjalor i
Oriantalizmave Në Gjuhën Shqipe- adlı eserinde 4406 madde başı belirlemiştir. (10) Diğer
yandan bu coğrafyadaki Türkçe üzerinde bu dili kullanan Arnavut, Boşnak, Çingene, Bulgar,
Sırp vb. unsurların dilleri de etkili olmuştur. Arnavutçadan Piriştine Türk ağzına geçmiş en
önemli fonetik özelliklerin başında düz ünlülerdeki yuvarlaklaşma ve genizsileşme olayıdır.
Sırpçanın etkisi ile Ģ ve ç sesinin standart Türkiye Türkçesine göre daha baskılı söylendiği
görülmektedir. Kosova Türk ağzında ünlü uyumu çok zayıflamıştır. Yuvarlak–dar u ünlüsü,
yuvarlak- geniş o ünlüsüne dönüşmesi Prizren Türk ağzında (Dokos – dokuz; ogol – oğul
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); ö‘nün yerini yuvarlak-dar ü ünlüsü almasına da (çüpri-köprü ; çüyli-köylü) Kosova Türk
ağızlarında rastlanmaktadır. Türkiye Türkçesinde diftong olmadığı halde Kosova Türk
ağzında Arnavut dilinin etkisiyle diftonglar (kauk-kalk; yauvar-yalvar; auma-elma; çaukaçalka...) kullanıyor. Kosova Türk ağızlarında, Türk dili yazımına aykırı olarak iki ünsüzle
başlayan sözcüklere rastlamaktadır (Spanaç-ispanak ; stasiyon-istasiyon). Çokluk eki – ler,
bir çiftten oluşan eşya veya araç adlarında kullanılır. Bu kullanım bölge dillerinin etkisiyle
olmuştur ( pantolar – pantolla (Ar.) – pantalone (Sr.). Türkçede cinsiyeti belirtecek özel
eklerin olmamasına karşılık Kosova Türk ağızları diğer dillerden etkilenerek, kelimenin
sonuna dişil cinsiyetini bildiren bazı ekler koymuştur (İhtiyarka – ihtiyar kadın çülika –
köylü kadın). Arnavut dilinde kullanılan tamlama şekillerine, Kosova Türk ağızlarında
rastlanmaktadır (-çeyzıni kızın (kızın çeizi). Tümce öğelerinin dizilişi Arnavut ve Sırp dilleri
öğe dizilişine benzemiştir (Coldi beni alsın musafir (Beni misafirliğe almaya geldi.). Ne,
nasıl, nice, neka sözleri sıfat – eylem eklerinin işlevine sahip olmuşturlar. Bazen birlikte
kullanıldığında Türkiye Türkçesi açısından ―-diğil ―gibil işlevini vermekte iken, Kosova
Türk ağzın açısından iki cümleyi birbirine bağlayan edat olmuştur. -Hiç bişey colmay agırıma
nice ne coli onun laflari.(Hiçbir şey onun sözleri kadar ağrıma gitmiyor.). Arnavut dilinden
alınmış ―sel bağlacı, zira çünkü, yoksa, anlamında kullanılmaktadır. Birleşik tümcelerde
kullanılan bu bağlaç çok işlektir. -Citmedi meytebe se çok hasta idi.(Okula gitmedi, çünkü
çok hastaydı. ). (11)
5. OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN DİL POLİTİKASI ve ARNAVUTLUKTA TÜRKÇENİN
DURUMU
Osmanlı İmparatorluğu‘nda geçerli olan millet anlayışı din endekslidir. Halk
Müslüman ahali ve gayri Müslimler olarak ikiye ayrılmıştır. Türkçe ise İmparatorluk sınırları
içerisinde Müslümanların ve gayrimüslimlerin sıkça kullandıkları ikinci dil konumundadır.
Kavimler göçünden sonra Avrupa‘ya yayılan Hunlar, Peçenekler ve Kumanlar Arnavutlarla
ilk temas kuran Türk boylarıdır. Daha bu yıllarda Türkçeyle tanışan Arnavutlar Osmanlı
döneminde Türkçeyle daha sıkı bir dil ilişkisi içine girmiştir. İskân politikasıyla bölgeye
yerleştirilen Türkler kendi dillerini kullanmalarının yanında devletin resmi dilinin Türkçeyi
olması Türkçenin yayılmasını ve Balkan dillerine nüfuz etmesini doğurmuştur. Türkolog
Prof. Dr. İrfan Morina, Türkçenin Balkan dillerine etkisini şyle anlatmaktadır: ―Bölgede
Osmanlı tebaası olarak yaşayan halk devletle olan ilişkilerinde ve günlük hayatta Türkçeyi
kullanmıştır. İleitşim ihtiyacından kaynaklanan bu etkiyle Türkçe kelimeler zaman
geçtikçe BoĢnak, Makedon, Bulgar, Sırp ve Arnavut sözvarlığına girmeye başlamıştırl. (6)
Balkanlar üzerine çalışma yapan Türkologların genel değerlendirmelerine göre genelde
İmparatorluk sınırları içerisindeki tüm halklar, özelde Arnavut asıllılar eğitim amacıyla
geldikleri İstanbul’dan memleketlerine döndükten sonra Türk dili ve kültürünü ülkelerine
taşımışlardır. Osmanlı Döneminde Türkçe devlet dilidir ve resmi işlerde Türkçenin
kullanılmasına önem verildiği görülmektedir. Osmanlı İmparatorluğu‘nda Türkçenin resmi
dil olarak kanunlaşması ise ilk anayasa olarak kabul edilen ve 7 Zilhicce 1293’ (1876) te
çıkan ―Kanun-i Esasilnin; ‗‗Memalik-i Osmaniye‘de bulunan akvamdan her biri kendilerine
mahsus olan lisanı talim ve taallümde muhtardır. Fakat hidemat-ı devlette istihdam olunmak
için devletin lisan-ı resmisi olan Türkçeyi bilmek şarttır‘‘ şeklindeki 12 maddeye getirilen
itirazlar üzerine bu madde; ―Teba-i Osmaniyenin hidemat-ı devlette istihdam olunmak
için devletin Lisan-ı resmîsi olan Türkçe’yi bilmeleri şarttır.l şeklinde değiştirilmiştir.
Burada üzerinde durulması gereken ―… devletin lisan-i resmisi…l ifadesidir. Ayrıca aynı
anayasanın 57. maddesi ―Parlâmentoda yapılacak konuşmaların Türkçe olmasıl; 18.
maddesi, ―Milletvekili seçilebilmek için Türkçe bilme şartılnı getirmiştir. ‗‗Devlet-i
Osmaniye tabiiyetinde bulunan efradın cümlesine herhangi din ve mezhepten olur ise olsun
bila istisna Osmanlı tabir olunur (madde 8).‘‘ İbaresi ile Kanun-i Esasi din ve mezhep ayrımı
yapmaksızın Osmanlı tabiiyetinde olan herkese ‗‗Osmanlı‘‘ denileceğini kurala bağlamış
ve devlet memuru olabilmek ve Meclise vekil olarak seçilebilmek için Türkçe bilmeyi şart
koşmuştur. 57. Madde ise parlamentonun müzakere dilinin Türkçe (lisan-ı Türki) olduğu
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şeklindeydi.(12) Eğitim dilinin resmi dil çerçevesinde ele alınıp alınmayacağını açıklayan
16. maddede de ‗‗Milel-i muhtelifenin umur-u itikadiyelerine müteallik olan usul-ü talimiyeye
halel getirilmeyecektir‘‘ ifadesi tartışmaları da beraberinde getirmiştir. II. Abdülhamit dilin
kolektif kimlik üzerindeki etkisi nedeniyle Arapçanın ortak dil olabileceğini; ‗‗Arapça
güzel lisandır. Keşke vaktiyle lisan-ı resmi Arapça olunsa idi. Hayreddin Paşa‘nın sadareti
zamanında Arapçanın lisan-ı resmi olmasını ben teklif ettim. O zaman Said Paşa başkatib
idi. O itiraz etti. Sonra Türklük kalmaz dedi. O da boş idi. Neden kalmasın? Bilakis Araplarla
daha sıkı rabıta olurdu.‘‘(13) şeklinde dile getirmiştir. Bu dönemde modernleşme çalışmaları
ve eğilimleri içinde dil politikalarının başat bir rol oynadığı söylenemez. Dil konusunda
‗‗maddi planlama‘‘ girişimleri, yani dilin sadeleştirilmesi konusu ön plana çıkarılmış ‗‗statü
planlaması‘‘ kapsamında ancak yeni açılacak devlet okullarında eğitim dili olarak Türkçenin
benimsenmesi noktasında bir şeyler yapılmıştır. İmparatorluk içindeki tüm ilköğretim
kurumlarında Türkçeyi mecburi kılma 1894 yılında II. Abdülhamit tarafından yayımlanan
resmi bir emirle başlamıştır. Öncesinde İmparatorluk sınırları dâhilinde Müslim ya da gayri
Müslimler tabi oldukları devletin dilini eğitim kurumlarında öğretme zorunluluğu olmadığı
gibi bu yolda herhangi bir gayret veya çalışma da yapılmamıştır. Özellikle gayri Müslimler
bu serbestlikten sonuna kadar yararlanmışlar ve kendi dillerinde eğitimi cumhuriyet
dönemine ve sonrasına kadar taşımışlardır. Müslüman topluluklar içerisinde bazı milletler
Boşnaklar veya Araplar örneğinde olduğu gibi kendi dillerinde eğitim kurumlarına sahip
olmuş ve geçen asırlar içerisinde dil kaybı yaşamamışlardır. Ancak ―Hepimiz Osmanlıyız.
Aynı hanedana bağlıyız. O vatan üzerinde bir arada yaşama azmiyle varlığımızı muhafaza
edebilirizl düşüncesine dayalı söylemin geçerliliğini yitirmeye başladığı yani 1913 Balkan
Savaşı yenilgisinin ardından, Osmanlıcılık veya İslamcılık fikirlerinin yerini ister istemez
Türkçülük fikrine bıraktığı görülür. Bu fikir diğer alanlarda olduğu gibi dil sahasında da
kendini göstermiştir. İttihat ve Terakki tüm resmi yazışmaların Türkçe yapılmasını, devlet
ilkokullarında Türkçenin anadili olarak öğretilmesini, yine devlet okullarında orta ve
yükseköğretimin zorunlu olarak Türkçe yürütülmesini benimsemiştir. (14) Ancak bu istek
uygulamaya geçirilememiştir. 1877 yılında yürürlüğe konan Belediyeler Yasası ile belediye
meclislerine üye seçileceklerin ‗‗Türkçe konuşabilmeleri‘‘ zorunlu kılınması Türkçenin yasal
statüsünün güçlenmesini sağlamıştır. Geçmişte var olan hiçbir imparatorlukta görülmeyen
hatta Amerika Rusya gibi günümüz federe devletlerinde dahi kamu alanında yüksek
mevkilerde görev alabilmek için devletin asli unsurunun dilini bilme şartı tartışılmazken
Türkçenin statüsü meselesi Meclis-i Mebusan‘da tartışmaları da beraberinde getirmiştir.
Mesela Arap vekiller, mebus seçilmek için de Türkçe bilme şartının kaldırılmasını
istemişler; İstanbul mebuslarından Rum kökenli Vasilaki Efendi Türkçe dışındaki dillere de
meşruiyet kazandırma isteğinde bulunmuşlardır. Bu dönemde Osmanlı Demokrat Fırkası
(1909 - 1911), Hürriyet ve İtilaf Fırkası (1911 - 1913) ülkedeki bütün ilkokullarda eğitimin
yerel dillerde yapılmasını istemişlerdi.(14) Arnavutlardan da bu dönemde gelen anadilde
eğitim talebi reddedilmişti. 1915 yılının yaz aylarında İstanbul‘da başta Fransızca ve
İngilizce olmak üzere diğer dillerdeki levhalar ve bu dillerdeki ibareler kaldırılmış veya
bu ibarelerin üstü kapatılmış, neticede bir millileştirme siyaseti izlenmiştir. 1916 yılında,
dil politikaları kapsamında hükümet tarafından hazırlanan ve Meclis‘ten geçen önemli bir
düzenleme iktisat alanındadır. Buna göre ‗‗müessesat-ı nafia ile imtiyazsız şirket_ler ticari
işlem ve yazışmalarda Türkçe kullanacaklardır.
SONUÇ:
Osmanlı hâkimiyetinin başlangıcı olan 1383 yılından 1912 yılına kadar geçen
süre içerisinde dört asır boyunca Arnavutluk‘ta Türkçe ve Arnavutça rekabet içerisine
girmeden bir çift dillilik hatta Arnavutçanın lehine bir tek dillilik söz konusudur. Toplumsal
hareketlilik dil nedeniyle kısıtlanmadığı için, toplumsal iki dillilik olmaksızın bireysel iki
dillilik Arnavut kökenli Osmanlı vatandaşlarının durumunu özetlemektedir. Bu coğrafyada
Türkçe daha çok resmi ortamlarda öğrenilen ve resmi söylev işlerini yerine getirmiş bir dil
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olarak kalmıştır. Dil planlaması ve devletin meşruluğu arasındaki iki yönlü ilişki Osmanlı
İmparatorluğu‘nun dağılma sürecine girdiği dönemde gündeme gelmiştir. Bu nedenle
II. Meşrutiyetin ilanı ve sonrasında dil planlaması devletin varlığını güçlendirmek için
kullanılmaya çalışılmıştır. Tarihselci-yapısalcı yaklaşımı savunan düşünürlerden Tollefson‘a
göre, çağdaş toplumsal ve ekonomik sistemler bir türlü dil yeteneğini gerekli kılarken,
büyük bir kitlenin bu yeteneğe ulaşmasına sebep olan koşulları da yaratmaktadır. Doğal
olarak Osmanlı İmparatorluğu‘nun güçlü olduğu dönemlerde ekonomik ve kültürel etmenler
anadilleri ne olursa olsun, Türkçe zorunlu eğitim dili olmamasına rağmen Osmanlı‘nın
dağılma sürecine kadar Türkçe okuyup yazma öğrenilmiştir. 21. asrın gerçekleriyle
mukayese ettiğimizde; Avrupa Konseyinin belirlediği eğitim ve kültür politikaları içinde
en ağırlıklı konu dil politikası olmasına ve Avrupa‘nın geleceği için ―çokkültürlülüğü ve
çok-dilliliğil temel eğitim hedefi olarak belirlemesine ve bu hedefe ulaĢma konusunda üye
ülkeleri yönlendirmeye başlamasına ve 27 tam üye ülkede konuşulan toplam 23 değişik
resmi dilin yanı sıra 60 kadar bölgesel dile rağmen bu Konseyin resmi dilleri sadece
İngilizce ve Fransızcadır.15 Yüzlerce üye ülkesi bulunan Birleşmiş Milletlerde altı resmi
dili (Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca) bulunduğu; yine 387 milyon
nüfusa sahip Kuzey Amerika‘nın (ABD, Kanada ve Meksika) sadece üç resmi dil (İngilizce,
İspanyolca ve Fransızca) ile kurumlaştığı görülmektedir. Fransa‘da, Fransızca dışında ana
dil olarak Oksitanca, Bretonca, Baskça, Flamanca, Korsikaca, Almanca dilline mensup
%16‘lık bir azınlıklar toplumu mevcut olmasına rağmen kesin bir tek-dillilik söz konusudur.
(16) Dünya hâkimiyeti sürecinde dil politikası oldukça önemli bir yere sahiptir. (Foreign
Policy‘de yer alan ―In praise of cultural imperialism başlıklı makalede; ―Dünyanın ortak
bir dil kullanmaya başlaması ve bu dilin İngilizce olması, ortak haberleşme, güvenlik
ve kalite standartlarını benimsemeye doğru giden dünyada bu standartların Amerika
standartları olması ve geliştirilen ortak değerlerin Amerikalıların değerlerinin olması,
Birleşik Devletler‘in ekonomik ve siyasi çıkarına olacaktır… Amerikalılar, dünya tarihinde,
bütün devletler içinde kendi devletlerinin en adil, anlayışlı, sürekli kendini yenilemeye ve
geliştirmeye en açık devlet ve gelecek için en iyi model olduğunu inkâr etmemelidir.l(17)
şeklinde özetlenen düşünce tarzının başarısı birçok sömürge sonrası bölgelerde
İngilizcenin elit topluluğun temel dili olmaya devam etmesi ile ispatlanmıştır. Benzer bir
durum Osmanlı İmparatorluğu‘nun hâkimi olduğu coğrafyalarda görülmemektedir. Türkler
Asya‘dan Balkanlar‘a Anadolu‘dan Afrika‘ya oldukça geniş bir alanda yaşamalarına rağmen
Türkçeyi bu coğrafyanın temel dili haline getirmek gibi bir politika takip etmemiştir. Çeşitli
dinlerle, dillerle, kültürlerin bir arada yaşaya kalmasını sağlamakla kalmamışlar daha önce
bahsettiğimiz söz alışverişinin karşılıklı olması etkileşimin çift yönlü olmasının bir delilidir.
Bir dilin başka dillerle etkileşime geçerek onlardan kelime alması normalken kendi dili yerine
başka bir dili kullanıyor olması zaman içerisinde dil ölümüne neden olacaktır. Türklerin
hâkim olduğu coğrafyalarda Türkçeden dolayı herhangi bir dil ölümüne rastlanmazken, eski
SSCB coğrafyası örneğinde olduğu gibi Rusların hâkimiyetinde olduğu topraklarda Türk
dillerinden bazılarının yok olması bazılarının tehlikedeki diller arasına girmesi iki milletin
takip ettiği iki farklı dil politikasının sonucunu göstermektedir. Asya, Afrika, Amerika gibi
coğrafyalarda da egemen güçlerin dil politikalarının etkisi ile dil ölümlerine ve kritik eşik
çizgisine gelmiş dillere rastlamaktayız. Türk sözcüğünün resmi kayıtlara ilk defa girdiği
Sevr Antlaşması‘na kadar nüfus sayımlarında dahi istatistiksel veriler ―Müslümanlar ve
gayrimüslimlerl şeklinde ikiye ayrılmıştır. Gayrimüslimler kendi altlarında Rum, Ermeni ve
Yahudi şeklinde ayrılırken, Müslümanlar için hiçbir şekilde Türk, Arap, Arnavut gibi bir
ayrım yapılmamıştır. Kültürel Türkçülüğün hedefi siyasi değildir; yani bir Arnavut, kendi
dilini kullanmakta, tarihini öğrenmekte, gelenek ve göreneklerini yaşatma konusunda
özgürdür, Türkçe onlar için sadece lingua francadır. Tarihin bir noktasında yolları kesişen
bu iki millet geride kalan bu uzun zaman içinde ilişkileri bir dönem kopmuş olsa da ortak
kültürel değerler, coğrafi yakınlık ve her iki ülkede yaşayan Türk ve Arnavut vatandaşları
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bizi birbirimize bağlamaktadır.
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Türk Beylerinin “Türk” Adını
Bırakması
Bugün Türkiye Türklüğünün en önemli
sorunu, adının başta anayasamız olmak
üzere bütün resmî kurumlardan silinmesi,
Türklere kimliklerinin sembolü olan adlarını
unutturmaktır. Bu zannedildiği gibi sıradan
basit ve yüzeysel bir olay değildir. Türk
beyleri ve ona bağlı olarak bütün Türk
milletinin Türk adını unutmasıyla nasıl bir
felaketle karşı karşıya kaldığımızı tarihten
aldığım bir olayla örneklendireceğim.
Kadim Türk devlet felsefesinin veciz
metinlerinden biri olan bengü taşımız
Orhan Abidelerinde Türklerin Türk adını
unutmasının ne demek olduğunu açıkça
ortaya koyuyor. Bilge Kağan atamız, 735
yılında, Orhun Kitabelerinde Türk devletinin
ve milletinin nasıl bölündüğü hatta yıkıldığı
ile ilgili olarak şöyle der:
“Türk beyleri Türk adını bıraktı. Çinli
beyler Çin adını tutup, Çin kağanına itaat
etmiş. Elli yıl, işi gücü vermiş. Doğuda gün
doğusunda Bökli Kağan’a kadar ordu sevk
edivermiş. Batıda Demir Kapı’ya kadar ordu
sevk edivermiş. Çin kağanına ilini, töresini
alıvermiş.”
Türk adının birçok anlamı vardır. Bu anlamlar
aslında aynı zamanda Türk milletinin devlet
ve millet anlayışını, felsefesini içeren
kapsayıcı bir kavramdır. Türk devlet ve
millet birlik ve bütünlüğünü en kapsamlı
ve kuşatıcı şekilde “Türk” adı ortaya koyar.
Türk beyleri ve tabii milleti, Türk adını
bırakmakla aslında aynı zamanda Türk
devlet ve millet bütünlüğünden de vazgeçmiş
oluyorlar. Dışarıdan emperyalistler ve
içerden işbirlikçileri, Türklere Türk adını
unutturur, hatta Türk adlarına düşman
ederlerse kolayca esir alabilirler, kolayca
sömürgeleştirebilirler, kolayca devletlerini
ve milletlerini bölüp yıkabilirler. Bu proje,
Göktürkler zamanında da vardı, bugün de.
Türk Adının Anlamları: Türk kelimesinin
5 anlamı vardır: 1. Derleyen, toplayan, 2.
Töreli, 3. Kanun ve nizam sahibi, 4. Güçlü,
kuvvetli, 5. Türeyen, artan, çoğalan. Bunlara
ayrı ayrı bakalım.
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a. Derleyen, Toplayan: “Türk” kelimesinin
bir anlamı “derleyen, toplayan” dır. Bu
mana, dağınık halde olan, adları da değişik
olan Türk boylarının “Türk” kelimesi altında
siyasi, idarî, kültürel bir birlik haline
gelmesini ifade eder. O halde Türk adı,
bütün Türk boylarını, kabile ve aşiretlerini
toplayan üst bir toplumsal kimlik adı yani
boy, etnik grup değil, bir millet adıdır.
Bilge Kağan, derleyen, toplayan, değişik
Türk boylarını tek bir Türk milleti çatısı
altında toplayan bir liderdi. Şöyle der: “Az
milleti çok kıldım. Değerli illiden, değerli
kağanlıdan daha iyi kıldım. Dört taraftaki
milleti hep tâbi kıldım, düşmansız kıldım.
Hep bana itaat etti.”
Bugün ülkemizde demokrasi adına uygulanan
etnik siyasetin, Türk millet birliğini bölüp
parçalamayı
amaçlayan
kavmiyetçi
politikanın, PKK’ya taviz politikasının
başarıya ulaşabilmesi için, Türk adının
anayasadan, resmî kurumlardan, kamusal
alandan çıkarılması, millet vicdanından
sökülüp atılması gerekir.
Derleyen,
toplayan,
birleştiren,
bütünleştiren “Türk milleti” adı, etnik
kökeni, mezhebi ve hayat tarzı ne olursa
olsun herkesi ortak sosyolojik, hukuki ve
kültürel değerlerde birleştirmeyi amaçlayan
bir üst toplumsal birlik projesi olarak iyice
yerleşirse, Türk düşmanları bundan hoşnut

olmazlar. Milletimizin adının “Türk milleti”
olması ve tek millet davamız, hem haricî
hem de dahilî bedhahların hoşuna gitmez.
“Derleyen
toplayan”
manasına
gelen
Türk adı, Türk düşmanı etnik ırkçıların ve
Amerikan vesayetçisi liberal ve İslamcıların
şeytanî bölücü planlarının önünde bir engel
olarak duruyor ve bu yüzden Türk adını
sivil ve resmî bütün sahalardan yok etmeye
çalışıyorlar.
b. Töreli: Türk kelimesinin ikinci anlamı
”töreli”dir.
Töre
ise
hem
kanunları,
nizamları ifade eder, hem de yazılı olmayan
âdet, gelenek ve görenekleri. Fakat bugün
itibariyle töre kelimesi, gelenek ve görenek
toplamının karşılığı anlamına kullanılır
olmuş.
Töre, bugün bir millette, anayasa ve kanun
gibi yazılı bir metne dayalı olarak yaptırımı
olmayan, tamamen bir mutabakat, bir
toplumsal sözleşme halinde ortaklaşa olarak
kabul edilmiş, benimsenmiş, yerleşmiş,
yaygınlaşmış, âdet, gelenek haline gelmiş
davranış ve yaşama biçimlerinin, ahlakî
kuralların, değerlerin, âdâbın, kurumların
tümünü karşılar.
Milletin
merkezinde
töre,
devletin
merkezinde ise kanun yatar. Millet töre
ile, devlet kanun ile ayakta kalır. Milletin
bölünmemesi ve yok olmaması, törenin canlı
bir şekilde yaşanmasına, devletin bölünüp
yok olmaması da kanunun hakkaniyetli ve
adaletli bir şekilde uygulanmasına bağlıdır.
Türk kelimesinin bir manası töre, bir başka
manası ise kanundur. Yani “Türk”, millet
ve devlet birliğinin kuşatıcı kavramsal bir
adıdır.
Türk millet ve devletini ayakta tutan temel
direklerden biri de Türk töresidir. Türk
töresini oluşturan temel değerler, kurumlar,
inançlar, törenler, semboller yani millî kültür
unsurları unutulursa, uygulanmazsa Türk
devlet ve milleti bölünür de, yok da olur.
1839 Tanzimat Fermanı’ndan itibaren Türk
töresi kademe kademe yok edilmekte,
yerine Batının batıl değerleri, felsefesi,
siyaseti,
yaşama
biçimi,
ideolojileri,
edebiyatı ve bir bütün olarak kültürü hâkim
kılınmaya çalışılmaktadır. Bunun sonunda
1912 Balkan Savaşlarıyla Hristiyan unsurlar,
1914 Birinci Dünya Paylaşım Savaşıyla da
İslam unsurları ayrıldı, Osmanlı Türk devleti
bölündü ve yıkıldı.
Atatürk ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni

kurduktan sonra Türk Devleti’nin ve
milletinin bölünüp yıkılmaması; hatta
daha da gelişip yükselmesi için “Türk
töresi” kavramını kurumsal planda resmî
olarak devletin temeline koydu. Nitekim
bu bağlamda Türk Tarih Kurumu, Türk Dil
Kurumu, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,
Halkevleri gibi kurumların asıl amacı, Türk
töresini yani millî Türk kültürünü oluşturan
bütün zenginliklerimizi ve değerlerimizi
araştırıp ortaya çıkarmak, geliştirmek
ve milletimizin bütün kesimleri arasında
dolaşıma sokarak yaşatmaktı.
Millet ancak, ortak kültürel ya da törel
değerlerle millet olur ve ayakta kalıp gelişir.
Atatürk, kendi döneminde millî kültür
davasının önemini kavramış ve millî kültür
kurumlarıyla millî birliği sağlama yolunda
önemli adımlar atmıştı.
Ancak
Atatürk’ün
ölümünden
sonra
emperyalist Batı vesayetçisi teslimiyetçi,
sömürge valisi gibi iş gören taşeron
memurlar işbaşına geldiklerinden Türk
millî sembol, değer ve kurumları hızla yok
edilmektedir. Bunun neticesi olarak Türk
millet birliğinin bölünüp parçalanmasına ve
zamanla yok olup gidecek bir noktaya doğru
gitmektedir.
O halde “Türk devleti ve milleti bölünemez”
diye bir irade beyan ediyorsak, yeniden Türk
töresini, Türk kültürünü milletimizin bütün
fertleri ve toplulukları arasında yaşanan bir
değer haline getirmemiz bir zorunluluktur.
Çare budur. Çare Atatürk beklemek değil,
Atatürk olmaktır.
c. Kanun ve Nizam Sahibi: Türk kelimesinin bir
manası da “kanun ve nizam sahibi” dir. Töre
millet birliğinin, kanun da devlet birliğinin ve
devamının garantisidir. Türk beyleri, “kanun
ve nizam sahibi” manasındaki “Türk” adını
unutursa devlet de kalmaz millet de. Eski
Türklerde il yani devlet, teşkilatlanmış
siyasi toplum ve millet demektir. Türk
devleti, tarih boyunca kanun, nizam, adalet,
hak, hukuk, hakkaniyet gibi kavramlara sıkı
sıkıya bağlı kaldıkça ayakta kalmış ve daha
da güçlenmiştir. Ancak hukuku, adaleti yok
saydığında, bunlar ortadan kaldırıldığında
devlet de yıkılmış, millet de dağılmıştır.
Tarih boyunca biz, büyük devlet çatıları
altında farklı dinden, dilden, kavimden,
kültürden insanları, toplulukları yüzyıllar
boyunca idare etmişsek, bunun sırrı hak,
hukuk ve adalete dayalı bir kamu hukuku
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uygulamasına titizlikle uymamızdadır. Bu
ortadan kalkınca, ihlal edilince devletlerimiz
dağılmıştır.
Devletin, kanun ve nizamın bir boyutu da
hâkimiyettir, bu da vatan topraklarının her
yerinde emniyet ve asayişi temin etmektir.
Bugün Güneydoğu Anadolu’muzda Devlet
hâkimiyeti neredeyse ortadan kalkmak
üzeredir. O bölgede Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin hâkimiyeti sanki bilerek yok
edilmiş, o bölge PKK eşkiyasının kontrolüne
terk edilmiş gibidir. Devlet hâkimiyeti
ortadan kalkarsa, devlet de bölünür millet
de.
Türk devlet geleneğinde hâkimiyetin en
önemli göstergelerinden biri devlete isyan
edenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasıdır.
Yani devlette millî hâkimiyete, egemenliğe
ortaklık kabul edilemez. Devlet, tek bir
milletin siyasi teşkilatıdır. Devlete, şu
kavmin, bu etnik grubun, şu mezhebin bu
coğrafi topluluğun vs grup şeklinde bir
ortaklığı kabul edilemez. Devlet, bütün
milleti tek tek eşit vatandaşlar olarak
muhatap alır, grup imtiyazı tanınamaz.
Nitekim Köktürklerde, isyan edip devlete ve
orduya başkaldıranlar, adam öldürenler, evli
kadına tecavüz edenler, at koşumu çalanlar,
ölümle cezalandırılır. Osmanlı Devleti de
devlete isyan edenlere en ağır cezaları
vermiştir.
Ama bugün geldiğimiz noktada PKK
eşkiyası, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne
silahlı kalkışmalarla isyan etmiş, devleti
bölmek, yıkmak eylemlerine girişmiş,
kurumsal olarak bu isyanlarına silahlı,
siyasi, hukuki alanlarda devam etmiştir.
Ama hükûmet, bu eşkıya örgütünü en ağır
şekilde cezalandırmak yerine ona aşırı
tavizler vererek, demokrasi açılımı adı
altında özerklik, federasyon gibi yapılarla
onların Türk devletine ortak olmasının
yollarını, zeminini döşemiştir, döşemektedir.
Bu anlayışla devlet de bölünür millet de.
Hatta yok olur.
Devleti yönetecek, kanun ve nizamı
sağlayacak olan da kağandır, hakandır,
sultandır, devlet başkanıdır, başbakandır,
cumhurbaşkanıdır.
Eski
Türk
devlet
felsefesinde
Kağan,
Gök’ün
ya
da
Gök Tanrının yeryüzünde, kendi adına
görevlendirdiği bir temsilcisidir. Fakat “Türk
Kağanı Tanrı değil, Tanrının hoşnut olacağı
bir yönetim tarzını yeryüzünde uygulayacak,
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gerçekleştirecek kişidir.
Nitekim Oğuz Kağan oğullarına ülkesini
üleştirdikten sonra şöyle der: “Ey oğullarım!
Ben çok yaşadım. Ben çok savaşlar gördüm.
Çıda ile çok ok attım. Aygır ile çok yürüdüm.
Düşmanları ağlattım. Dostlarımı güldürdüm.
Gök Tanrıya (borcumu) ödedim. Sizlere (de)
yurdumu veriyorum.”
Burada görüldüğü gibi Türk devlet başkanı,
kendisini Tanrı katında sorumlu hisseder,
kendisini tanrı olarak görmez.
Bu anlayış, İslamî dönem Türk devletlerinde
de benimsenerek devam etti. Nitekim,
Osmanlı padişahları zıllullah idi. Yani
Allah’ın gölgesi. Fakat dikkat edin, tanrı
değil, Allah’ın gölgesi. Bu anlayış Türk devlet
başkanlarını sorumlu ve dikkatli olmaya,
tiranlık, tanrılık, Firavunluk taslamamaya,
hakkı, hukuku, adaleti dikkatli bir şekilde
yerine getirmeye sevk eder.
Eğer, devleti yönetme mevkiine gelmiş ya da
getirilmiş kişi bu konumunu unutup tek adam
diktatörlüğüne saparsa, benim dediğim ve
yaptığım kanundur, ben ne dersem o olur,
hukuk da, mahkeme de, savcı da hâkim de,
polis de tanımıyorum, ben adalet teşkilatını
kendi kafama göre teşkilatlandırırım, eşimi
dostumu, ailemi aklayacak, yaptıkları
hırsızlıkları görmeyecek, göstermeyecek bir
yapı tesis ederim diyorsa, orada hak, hukuk,
adalet ayaklar altına alınmış demektir. Bu
durum da Türk devlet ve milletinin hem
bölünmesine, hem de ortadan kalkmasına
sebep olur.
Devletin ve tabii devlet başkanının en önemli
görevlerinden biri milletin ihtiyaçlarını
sağlamaktır. Bunu yapmazsa devlet de
kalmaz, millet de. Nitekim Türk devlet
başkanı Bilge Kağan, şöyle der: “Tanrı
buyurduğu için, devletim, kısmetim var
olduğu için, ölecek milleti diriltip besledim.
Çıplak milleti elbiseli kıldım.”
Devlet kurumu olarak milletinizin tamamına
aş, iş, ekmek vermez, mutlu, müreffeh
yaşamaları için gerekli olan ihtiyaç
maddelerini
sağlamazsanız
devlet
de
bölünür millet de, hatta yok olur giderler.
ç. Güçlü: Türk adının bir manası da “güçlü,
kuvvetli” dir. Türk beyleri Türk kelimesinin
ve adının gereği olan gücü, kuvveti bırakırsa
hem devlet çöker, hem de millet dağılır. Güç
kavramı iki boyutludur:
1. Askerî Güç, 2. Malî Güç. O halde Türk
milleti hem askerî hem de malî güç

bakımından zayıflarsa Türkler “Türk” adını
bırakmış olurlar ve sonunda da devletleri
yıkılır. Bu iki boyutlu güç kavramını sırayla
açalım:
1. Askerî Güç: Askerî güç, Türk milletinin
kendine ait, sadece kendi menfaatlerini
koruyan, yabancı devlet ve odaklara hizmet
etmeyen, vatanını, devletini, milletini
koruma yetenek ve imkânlarına sahip
caydırıcı silahlı kurumu demektir. Türk
ordusu hem tamamen millî, hem de zamanın
gerektirdiği en son silah teknolojisi, savaş
teknik ve taktikleriyle donanmış olursa o
zaman millî Türk devleti ayakta kalabilir.
Türkler, bir manası “güç, kuvvet” demek
olan “Türk” adının kurumsal karşılığı
olan ordularına sahip çıkmaz, ordularını
güçlendirmez, millî ordularını millî olmaktan
çıkarıp NATO’nun, Amerika’nın operasyonel
bir birliği haline dönüştürürse Türk’ün
devleti de milleti de kolayca bölünür, hatta
yok olur gider.
Ayrıca tarih boyunca Türk milleti Yahya
Kemal’in tabiriyle “ordu-millet” karakterinde
bir millet olarak ayakta kalabilmiş, hatta
güçlenip büyümüştür. Kadınıyla erkeğiyle,
genciyle yaşlısıyla, köylüsüyle, şehirlisiyle,
çiftçisi ile memuruyla yeri geldiğinde tek
bir ordu olabilen Türkler parlak dönemler
yaşamışlardır.
Millî Mücadeleyi biz böyle bir yapı içinde
ordu-millet karakteri içinde verdik ve
başardık. Nitekim Millî Mücadelede kadın
erkek, çoluk çocuk eli silah, taş, sopa tutan
kim varsa herkesin tam bir seferberlik
içinde verdiği mücadele ile başarıldı.
Mehmet Akif, İstiklal Marşı’mızı “kahraman
ordumuza”
ithaf
etmiştir.
Buradaki
“kahraman ordumuz” ifadesi ile sadece
silahlı asker sınıfı değil; bütün bir
Türk milleti kastedilmiştir. Ama bugün
dışarıdan haricî bedhahların, içerden dahilî
bedhah olan teslimiyetçi, hain kesimlerin
yoğun propagandalarıyla Türk ordusu
itibarsızlaştırılmaya, değersizleştirilmeye,
suçlu
gösterilmeye,
militarist
olarak
sunulmaya çalışılıyor.
Zira Türk ordusu güçten ve itibardan
düşürülürse, morali çökertilirse, çağın
gerektirdiği modern silahlarla donatılmazsa,
en gelişmiş, en yeni silah teknolojisi
üretilmezse, silah teknolojisi bakımından
Amerika’ya, Avrupa’ya, ona buna mecbur
ve mahkûm bırakılırsa, böyle bir ordu Türk

devlet birliğini de Türk millet birliğini de
koruyamaz. Türk düşmanı emperyalist
odakların istediği de budur.
2. Malî Güç: “Türk” kelimesinin “güçlü”
manasının ikinci boyutu malî açıdan
kuvvetli olmaktır. Malî güç demek, yer
altı ve yer üstü bütün zenginliklerimizi,
milletimizin beyin ve kol gücü ürünlerini en
verimli halde sadece milletimizin menfaati
için kullanabilir halde olmamız demektir.
Allah’ın Türk milletine bahşettiği bütün
madenlerin ve diğer doğal kaynakların,
havasından suyuna, meyve sebzesinden
hayvanına
kadar
bütün
kaynakların,
teknolojinin en son imkânlarıyla millet
olarak hayatımızı kolaylaştıracak, refah
ve mutluluk sağlayacak şekilde ürüne
dönüştürülüp pazarlanması, Türk’ün malî
gücüdür. Ayrıca Türk milletinin beyin ve kol
gücü, yine en ileri yöntemlerle ve en verimli
olacak şekilde değerlendirilerek ortaya
çıkacak emek ürünleri de Türk’ün malî
gücünü ortaya koyar.
Eğer Türk milleti, Allah vergisi ve emek
ürünü toplamı olan malî zenginliğini
yabancı milletlere, uluslararası emperyalist
şirketlere peşkeş çekerse, madenlerinden
limanlarına, bankalarından iş ve beyin
gücüne kadar her şeyini ucuz fiyata
yabancılara satarsa malî gücünü kaybetmiş
olur. Böylece Türkler, Türk yani malî açıdan
da güçlü olan adını bırakmış olurlar, bu da
doğal olarak Türk’ün devletinin yıkılması
manasına gelir.
d.
Türeyen,
Artan,
Çoğalan:
”Türk”
kelimesinin 5. manası da “Türeyen, Artan,
Çoğalan” demektir. Bir millet, ancak
geleceğe dair planları, programları, projeleri
varsa ayakta kalabilir. “Türk” kelimesinin
bir manası türemekten “türeyen, artan,
çoğalan” olduğu halde Türkler, emperyalist
Batı dayatması olan nüfus planlamasına
uyarak ya çocuk yapmaktan vazgeçmiş
ya da bir iki çocukla idare eder olmuştur.
Eğer Türkler çok çocuk yapmazsa ne Türk
devleti kalır, ne Türk milleti.
Türemekten,
artmaktan,
çoğalmaktan
vazgeçen Türkler gelecek tasavvurundan
vazgeçmiş
demektir.
Unutmayalım
ki
nüfusunuz yoksa nüfuzunuz da yoktur.
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Nevruz Bayramının Özel Yemeği Sümölök ( Kırgızistan )
Nevruz tüm Türk dünyasında kutlanan
geleneksel bahar bayramıdır. 21 Martta gece
ile gündüz eşitlenir ve yeni bir gün başlar.
Nevruz da yeni bir gün, yeni başlangıç ve
yeni bir yıl anlamına gelir ve o gün coşkuyla
kutlanır. Nevruzun halkın birlik, beraberlik
ve barış içinde yaşamaları açısından önemi
büyüktür.
Kırgızistan’da 20 Mart günü, Nevruz
kutlamasından bir gün önce halk küslük
ve dargınlığın sona ermesi için helâlleşme
adetini gerçekleştirirler ve o gün tüm
küslükler biter. Aynı gün halk bir araya
toplanır ve Nevruz günü yenilecek olan
geleneksel bayram yemeği sümölök için
hazırlıklara başlarlar. Sümölök buğdaydan
yapılan karışık tatlı olup Nevruzun baş
yemeğidir. Sümölök’ün yapımı zahmetli
olduğu için, Kırgız adetlerinde bir köy veya
bir mahalle ortaklaşa yaparlar. Sümölök
her sene 20 Mart günü sabah saat 10 – 11
gibi pişirilmeye başlanır. İlk olarak kızgın
kazanda sıvı yağ kızdırılır. Yağının içerisine
su eklenir. Bu işlem kazandaki yağın kıvamını
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Dr. Shurubu Kayhan
iyice inceltir. Arkasından yavaş yavaş
buğday unu ile 2 gün önceden hazırlanıp
dinlendirilen buğday suyu ilave edilir. Un ve
buğday suyu yavaşça ilave edilmelidir. Bu
arada iki kişi tarafından sümölök kazanı
kaynayana kadar sürekli karıştırılmalıdır.

yaşlısı gelip kıvamını onayladıktan sonra
sümölök demlenmeye bırakılır. Demleme
işi şu şekil yapılır. Ayrı bir kapta un ve su
karıştırılır içerisine bir adet yumurta ve
bir bardak tuzlu su ilave edilir. Hazırlanan
karışım iyice karıştırılır kulak memesi
kıvamındaki karışım kaynamakta olan
sümölöğün içerisine ilave edilir 15 dakika
daha karıştırılarak kazanın ağzı kapatılır,
ocağın ateşi iyice azaltılır. Bazı bölgelerde
farklı bir tat elde etmek için ceviz, fıstık,
kuru üzüm, kuru erik ve şeker de ilave
ederler. Sabaha kadar demlemeye bırakılan
sümölök artık açılmaya hazır hale gelir
(Yıldız Naciye, 2004:299)
Türk halklarında Nevruz Bayramı’na
özel yılda sadece bir kere yapılan sümölök
tatlısının çok ilginç bir hikayesi de vardır.
Hikayeye göre; «bir zamanlar yoksul bir
kadın varmış. Kadın, çocuklarının karnını
doyurmak için çimlenmiş buğday ve
taş toplayıp eve getirmiş. Kazana attığı
taşlara ve buğdaya su ekleyip sürekli
karıştıran
anne,
çocuklarını
avutmak
için
yemek
hazırladığını
gösterirmiş.
Yemeği beklemekten usanan çocuklar,
kazandaki taşların birbirine değmesinden

Bir saatin sonunda kaynamaya başlayan
sümölök ilk anda koyu çorba kıvamını
alacaktır. Sümölök kaynamaya başladıktan
sonra, kazanın altında yakılan odun ateşinin
ayarı düşürülür. Orta derecede kaynamayı
sürdürmesi sağlanır. 3 – 4 saat yalnızca
yağ, un, buğday suyu ve saf sudan oluşan
karışım durmaksızın karıştırılır. 4. saatin
sonunda, kaynamakta olan sümölöğün
içerisine 40 adet kabuğu kırılmamış
ceviz atılır. Cevizlerin atılmasından sonra
sümölöğün rengi kahverengine dönüşür.
Cevizler sümölöğe renk ve lezzet katar.
Ayrıca
cevzlerin
atılmasından
hemen
sonra yıkanıp temizlenmiş 41 adet taş
atılır. Taşlar orta büyüklüktedir. Kazanın
dibine tortu birikmesini ve sümölöğün
altının yanmasını engeller. Gece saat 12
ye kadar kaynayan sümölök başında duran
kişiler tarafından sürekli karıştırılır. Kazan
karıştırma işi oldukça zordur. Koyulaşan
kıvam ağırlaştıkça karışması da zorlaşır.
Gece saat 12 de sümölök pişirenlerin en
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çıkan gürültü yüzünden uyuyakalırmış.
Sabah kalktıklarında bir kazan dolusu
yemek bulan anne ve çocukları, böylece
açlıktan kurtulmuş» (Karataev, Olcabay,
1995: 46). Hikayede de anlatıldığı gibi bu
yemeğin bereketlenmesi, çoğalması ve
açlıktan kurtarması onu kutsal ve değerli
yapmaktadır.
Kırgızlarda sümölök açma adeti büyük
önem taşır. Sümölök yapımında yardımcı
olan herkes kazanın etrafında toplanır ve
dua edilir. Kapak açarken kim neye niyet
ettiyse sümölöğe bakarken onu gördüklerini
söylerler (Kaşkarlı, M., 1996: 38). Dualardan
sona sümölöğü pişiren en yaşlı ve saygı
duyulan kişi tarafından kapağı açılır ve
dağıtılmaya başlanır. Sümölök renk olarak
kahverengi, lezzet olarak ise tatlıdır.
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Nevruz kutlamaları sabahın erken
saatlerinde sömölök yemeğini halka ikram
etmekle başlar ve tüm gün geleneksel
oyunlar şarkılar ve eğlenceler eşliğinde
devam eder...
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Zefer Günü
Bu zeferi yazduk şehit kanında
Dalğalansın Irak yüksek bayrağın
Allah’tan şifah hasta canına
Tökülen duvarı taştaş kurağın
Irak ordusuna candan selamlar
Yazıldı tarihte hakte kalemler
Temizlendi vatan biti allamlar
Gelse birde duşman kolun burağın
Birlik polisiydi çok şehit veren
Terörüsün bilin ayağın kıran
Savaşın en zor yerlerine giren
Her yıl bunlar için can yorağın
Bütün haşit al-şahby Irak sekseni
Bu vatandı fakır duşkun markanın
Aleme bildirduğu budur imkânı
Gerçek yandırdılar millet çırağın
Her yanı bakarken yüksekti dağı
Türkmen harda varsa yeşildi bağı

Casım Babaoğlu

Haka bağlı bilim yüzümüz ağdı
Ben Irak’a kurban ağsın bileğin
Oğurçı insanı kavağın gitsin
Bu kara durumlar bestide bitsin
Durmasın acılar tarih’ten itsin
El ele viriben toplum durağın
Doğusuna güneş yeter açsın yapraklar
Yağsın yağmur kurum gülsün topraklar
Bayazlacansın kurum yüksekti dağlar
Yetimi fakiri gözde göreğın
Tamam şadlık olur bülbüler örter
Günle düğri insan millet tutar
Konuşanda dili gerçeği katar
Ona dostak olağ verğın dayağın
BABA OĞLU bu gün zefer günüdür
Temizlensin buha yazda önüdü
Kara günler biti billah söndü
Kerek haynll
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Kavgamız
Mefküre yolunda mücadelemiz
Emek özveriye değer kavğamız
Yüzülsün derimiz gitsin kellemiz
Ezinç işkenceye dözer kavğamız
*
İleriye sürmek geri dönmemek
Mührünü tarihe basan bir emek
Sorğu odasında dövüşte ölmek
Teslim olmamakta zafar kavgamız
Gözümüze aldık karagün demi
Bölüştük azığı paylaştık gami
Belkide burğaçta sendeler gemi
Dalğaları aşar gider kavgğamız
Ülküye ant içtik verdik el ele
Haykırdık meydanda koptu zelzele
Sağımız pusatlı solda maşale
Milyonların hakkın ister kavgamız
*
Çekinmeden irkilmeden bıkmadan
Anne bacı gözyaşına bakmadan
Yetim kalan dul kalan var korkmadan
Cepheden cepheye sürer kavgamız
*
Şaklasın kırbaçlar aksın kanımız
Ağrıya sancıya dözer canımız
Karanlığı yarar söker tanımız
Sabaha müjdeli saher kavgamız
*
Haktan yana tavır kıyayı yermek
Eşitlik ᾱdalet en büyük dilek
Esire hürriyyet açlara ekmek
Mini çocuklara şeker kavgamız
*
Nasırlı elimiz verimli eller
Yaşasın tırpanlar yaşasın beller
Varıyken kör sakat kötürüm şiller
Köyde kentte devam eder kavgamız
*
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Rıza Çolakoğlu
Köylü devşiriyor ağa yutuyor
Kont oğlu zampara çalım satıyor
Nerede fukara orda atıyor
Alın terin yiyen rençper kavgamız
*
Zinciyede normand gibi bakarız
Gözüyaşlılara sahip çıkarız
Putları kırırız duvar kalkarız
Okul yapar fidan diker kavgamız
*
Karşıda engebe pusu var kuyu var
Leşlerin üstünde kurt kuş toyu var
Tehlike zorluklar yolun boyu var
Püsküllü belalı sefer kavgamız
*
Öbür kimselerden çok farkımız
Ne karamal ne akça ne barkımız
İnsanlık katında ortak Irkımız
Bütün kervanlara lider kavgamız
*
Dövüşürüz baskı zulüm kalmasın
Uyğurlara soykırımı olmasın
Rohincaya soykırımı olmasın

Bin mide boşiyken üç beş dolmasın
Haksızlıklar bitse biter kavgamız
*
İmza attık bütün halklar adına
Erkek gibi değer verdik kadına
Savaşımız her insanın şadına
Kutsal mücadele süper kavgamız
Erede bir çığlık kopsa duyarız
Yaraya em sarar merhem koyarız
İnsanları birer kardeş sayarız
Herkesin hakkını öder kavgamaz
*
Kolezyumda sarı ışık yanmasın
Zeytin ağacına karğa konmasın
Dost bilsin bu onu ağyâr sanmasın
bunuda onuda sever kavgamız
*
Ortak emeğimiz ortak malımız
Arılar peteğe toplar balımız
Doğulu batılı anlar dilimiz
Geniş ülke mutlu beşer kavgamız
*
Kimimiz su içer kimimiz bade
Peygamberim taha ) onunki ( buda )

Yeter ki: bu yolda hepimiz feda
Müsülman
gavura
rehper
kavgamız
*
Silkindik haksızlık sümrüye karşı
Yaşa demokrasi yıkıl anarşi
Okusun talebe gençler bu marşı
Dilde ağızlarda ezber kavgamız
*
Akirin yanlısı varsa suçumuz
İşçiden çiftçiden aldık güçümüz
Üç tabura karşı koyar üçümüz
Alplikler örneği önder kavgamız
Düzdür mefküremiz düz amacımız
FiÎdir demeyin söz amacımız
Yılanı öldürmek öz amacımız
Ergeç devin başın ezer kavgamız
*
Ne arma bekleriz nede ödüller
Yeter karğamasın bizi oğullar
Bu yolda gidecek gelen nesiller
Ebedi meşâle fener kavgamız
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Türkmen Halk Edebiyatı
Üzerine İncelemeler Kitabı
Hakkında Görüş
Ne güzeldir kitabı okuyup onun hakkında yapıcı fikir
üretmek. Bende böyle bir şey düşündüm.Kitabın adı
Irak Türkmen Halk Edebiyatı Üzerine İncelemeleri
yazan değerli araştırmacı Necdet Yaşar Bayatlı.
Bu kitap 152 sayfadan ibaret 40. yayını ile Türkmen
Kardeşlik Ocağı tarafından İstanbul’da basıldı.
Ön sözünde sayın araştırmacı Suphi Saatçi diyor
ki“elimizdeki kitapta 8 inceleme yazısı yer almaktadır.
Değişik dergi ve kitaplarda yayınlanmış inceleme
yazılarının dördü Irak Türkmen halk edebiyatı ve
folkloru üzerinedir. Diğer incelemeler ise Bağdat
masalları, Muharrem ayında yapılan ayinleri, Irak’ta
Arapça ve Türkçe tercüme konuları kapsamaktadır. Bir
bilim adamı olarak Necdet’in Bağdat folkloru üzerine

Yıldırım Hasanizade

de araştırma yapması, ayrıca takdire şayan bir yaklaşımdır. Elbette insan yaşadığı ülkenin
başkentindeki üniversitede görev yaparken, aynı duyarlıklarla orada yaşayan halkın
folkloru üzerine eğilmesi kadar doğal bir şey yoktur.”
Bu kitabın edebiyatından fazla manevi tarafını ele almak isterim,bu güzel incelemelerden
iki bölümü yazımın konusu olacak, kitap okunursa benim yazdığımın amacı daha iyi anlaşılır.
Kitabın birinci bölümü Bağdat Folklorunda Muharrem Ayı Pratikleri ve Bu Pratiklerdeki
Unsurların Türk İnanç Sistemindeki Benzerlikleri Üzerinde Bir İnceleme.
Peki bu yazıda amaç ne, genellikle toplumda yaşayan bireylerin her biri bir millete veya
mezhebe bağlıdır. Ancak her birey kendi düşündüğü, sahip olduğu inancı veya geleneklerin
incelenmesi yanında başka kesimlerin gelenek ve görenekleri araştırılması, toplumun
birliği ve beraberliğine fayda sağlayacaktır. Böylece toplumdaki farklı kesimler arasında
çıkan anlaşmazlıklar ve pürüzler erir gider. İşte bir örneği de bu kitapta birinci bölümde
bir kesimin gelenekleri icabı birtakım törenler, o törenler inancı temsil ediyor ve olayları
sembolize ediyor, çoğu bunun ne anlama geldiğini bilmeden bakışı farklı oluyor, aslında
sadece geleneksel ve inanç bakımından bakılırsa farklı olanlara birbirine yanaştırır. Ve
ortak yanı bulur, toplum bireylerinde hoş görü meydana gelir, bu da insanlık millet ve
toplum ihtiyaç duyduğu bir ilaçtır. Bakarsın toplum da başka mezheplerden olduğu halde
onun dini gelenekleri uygular, bu da normal toplumların ortak dini geleneklere sahip
çıkmış olur, araştırmacılara düşen görev değişik toplumun bir yerde yaşamaları Irak gibi
bu toplumların ortak gelenekleri meydana çıkarmak, o ülkenin birleşmesi hoş görüsü sevgi
mekanizması artar. İşte birinci bölümde yazar o dini gelenekleri toplum önüne bilinçli bir
şekilde sergilemiştir.
Altıncı bölüm Türkçe tercüme konuları kapsamaktadır. Yazar diyor ki “Dil bir kültür
taşıyıcısıdır. Herhangi bir konuda iki dil arasında yapılan tercümelerde muhtevalar yanı
sıra kültür değerleri aktarımı da yapılmaktadır. Dünyada tercümenin uygarlık ve kültürel
dönüşümü için ne kadar önemli olduğunu apaçık bir şekilde görülebilir”
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Tercüme konusu bizim memlekette yaratılan kaos ve sıkıntıların çoğu insanı göç etmeye
zorladı. Bunlar da yabancı memlekette meslekleri olmadığı halde tercüme işine yöneldiler.
Bu şekilde hatalar ve doğrular meydana geldi. Ben de bu yazıda bu değerli incelenmede
tercümanların bu kitabı okumalarını öneririm, çünkü güzel bir yol haritasıdır. Tercüme
sadece kelimelerin tercümesi değil, kimi zaman öyle kelimeler var ki toplumda kullanılması
kendi başına bir anlam taşır, yerine koyamazsan anlam olduğu gibi değişir.
Tarihçilere göre, İkinci Dünya Savaşı’nda ABD’nin Japonya’ya atom bombası atmasının
sebebi, Japonya Başbakanı Suzuki’nin sözlerinin yanlış tercümesinden kaynaklanmıştır.
Başbakan Suzuki bir basın toplantısı düzenledi ve Ültimatoma cevap olarak «mokusatsu»
dedi. «Mokusatsu»; Japonca «moku» (sessizlik) ve «satsu» (öldürmek) kelimelerinin
birleşimiyle oluşan ve iki anlamı olan bir kelime. Aynı zamanda «yorum yapmamak»
manasına gelen kelimeyi, uluslararası basın «aşağılayarak reddetmek» şeklinde çevirince,
ABD Başkanı Harry Truman saldırı için düğmeye bastı

Bir başka örnek
Eski ABD başkanı Jimmy Carter, konuşurken kitlelerin dikkatini nasıl çekeceğini biliyordu,
1977’deki Polonya ziyaretinde yaptığı bir konuşmada bu ülkeye karşı cinsel arzu beslediğini
söylediği ifade edilmiştir. En azından tercümanı böyle diyordu daha sonra anlaşıldı ki Carter
aslında Polonya halkının ‘geleceğe dair arzularını ‘anlamak istediği söylemişti.
Öreklerini çoğaltabiliriz
Yazarın bu konuda inceleme yapması ve sunması ne kadar haklı olduğunu gösterir,
Araştırmacı Necdet beye başarıların devamını dileriz
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